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Derybos Dėl Atomo Ginklą 
Bandymą Draudimo Nesiseka

Kalbama Vi* | Ratą, Bet Pažangos Jokios; Deryboms Va
dovavęs W. C. Foster Grįžo Amerikon; Ginčijamasi 

Be Galo Apie Kontrolę, Kurios Rusai Aiškiai
Nenori; Nedaug Kas Beliko Sutarti, Bet 

Veik Nėra Viltie* Susitartu

Derybos dėl uždraudimo Senelių Prieglaudos 
atominių ginklų bandymų .
Ženevoje užsikirto ir nebe- Apleistos, MeSUUgiOS
juda is vietos. Svarbiausia, ______
kliūtis yra susitarti dėl kont- Į Massachusetts seimelis ty. 
rolės, kurios rusai nenori n ( rinėj0 žmonių gyveni-i 
visokiais budais norėtų jos; mQ prieglaudaSj poilsio na. j
išvengti, ar apstatyti kont- mug ganatorijas ir dauge- 
rolę toKiomis sąlygomis, ad, jyje yietų užtįko sąlygas ne. 
iš jos nieko nebeliktų, a- pakfcnčįamas. Kai kur sene- 
bartimu laiku buvo kalba-j ,iaj g valstijos
ma be galo, kiek kartų per; pagaĮpų gyvena susikimšo
metus tarptautiniai kontro-’ jų aptarnavimas yra nepa- 
lieriai turėtų teisę lankytis; kankamas, valgis prastas,
Sovietų Sąjungoje ir Ame-į jokių patogumų. Ilgam pra. 
rikoje tikrinti vietoje, ar su. nešime komisija nurodo 
tartis nėra laužoma. Ameri- daug pavyzdžių, kur se
ka reikalavo, kad kontrolie- niems žmonėms sąlygos yra
riai per metus laiko galėtų pasibaisėtinos. _______________________
bent 20 kartų lankytis So- Seimelio komisija mano, ir r 4 • •
vietijoje, bet rusai visiškai kad turėtų būti išleistas nau- i K€fltl€dįĮ lT Latviai 

atsisakė kontrolierius įsileis^ jas Įstatymas, kuris daug į
ti, nes jie, girdi, būsią ”šni- griežčiau senų žmonių gyve. 
pai“... Pagaliau nišai sutiko, į namas prieglaudas ir poil-
kad kontrolieriai galėtų du 1 n^mu^ P1 ^iūi ėtų ii nu- Virš trijų šimtų latvių iš
kartus per metus lankytis "*atytU. dldeSin« Bostono ir apylinkių kovo 3
Sovietų teritorijoj. Derybose' d- bu™ susirinkę "Dauguvos

PIRATŲ PAGROBTAS LAIVAS GRĄŽINTAS SAVININKAMS

Venecueloj komunistai, protestuodami pr ieš prezidento IJetanccurt vykimą i Wa- 
shingtoną. buvo jūroje pagrobę Venecuel os prekinį laivą Anzoategui ir nuplukdę 
j Brazilijos uostą Santana. Dabar tas laivas grąžintas savininkams. Paveiksle apa
čioje dešinėj matyti tas laivas, o viršuj e matome, kaip mosiguoja iš laivo jį pa
grobusieji ir dali jo įgulos. Tretysis iš k airės Wismar Medina-Rojas. piratą vadas, 
o ketvirtasis iš dešinės Omar Pereira, lai vo kapitonas.

Pagerbė J. rili__
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Jungt. Tautos Aiškina Karą 
Tarp Arabą Valstybią

Br. Ralph Bunche, JT Pasekretorius, Lankėsi Jemene, 
Lanko Siriją ir Vyks Į Egiptą; Nori Sulipdyti Taiką 

Tarp Arabų Valstybių; Jemeno Monarchistų JT
Pasekretorius Nelankė; Karas Tarp Arabų 

Gali Užsitęsti.

Prancūzų Mainieriai Jau keli mėnesiai tarp a- 
t rabų valstybės Jemeno ir jos 

Pešasi Su Valdžia i kaimyno Saudi Arabijos 
vyksta karas. Į tą karą Įsi
traukusi ir Jungtinė Arabų 
Respublika (Egiptas), kuri 
yra pasiuntusi i Jemeno res
publiką ne mažiau kaip 23,

Prancūzijos anglių ir ge
ležies rūdos kasėjai pereitos 
savaitės gale dvi dienas
streikavo reikalaudami di-; „oo kareivių kar0 iėktuvų> 
dėsnių uždarbių. Komunistų; tankų ir kitokių kariškų da_ 
vedamos unijos buvo paskel- ! linių.
busios tik 3 dienų streiką, I jemene vyksta pilietinis 

i bet katalikų ir socialistų ve- ■ karas ta to krašt0 
j damos unijos paskelbė neri-1 ,ikonų ir monarchistų. Egip-
i .u-lelką UZ aukštesnlusl to diktatorius į tą karą isiki- 
. uždarbius. su sav0 kariuomene, kad

Prancūzijos vyriausybė užtikrintų arabų nacionalis. 
į uždarbių kėlimui pasiprieši- tų pergalę. Bet Jemeno mo- 
I no, nes, esą, uždarbių pake- narchistai gavo paramos iš
• limas pakels ir Įvairių gami. Saudi Arabijos ir karą tęsia.
* nių kainas, kas ves Į inflia- Monarchistams padeda ir 
i ciją ir po kiek laiko vėl rei- Jordanija.

Jemeno respublika ka-
_____  Valdžia šios savaitės pra- riauja ne tik su savo krašto

Kinijos komunistai visgi džioje .Įsakė mobilizuoti

Rusai Vykdo Plačia Kinai Tyčiojasi Iš
/meduli? Diensyvų Chruščiovo Politikos I kės mažinti pinigų vertę.

i

Sovietų Sąjunga labai pa-, «v,„.jvs . ariuOmene ir Saudi Arabija, bet ir su“ KSSfe mo “pL’lretUuos^nu- arabų valstybėlių Federaci-

Amerika sutiko 
kontrolierių lankymosi skai
čių iki 12, paskui iki 10, iki

-- J'tvmo reikalavimų nesilaiko, sumažinti ? J *
_... ____pnversti juos___
traukti streiką. Mainieriai ja pietinėje Arabijos pusiau- 
žada priešints, o jeigu jie salio dalyje, len kautynės
, _ ........................ .i eina dėl sienų, dėl kurių Je-
būtų mobilizuoti, jie zada;menas senįaj ginčijasi su 

i darbą ir tuo būdu , Anglija, kurios globoje ara-
i bų Federacija yra.

simą ir dabar turi didelius jo šią Kaltinimą Sovietų Rusi
perteklius. Sovietai vis pla- jai ir kitų kraštų komunis-

, . ... , . tams, kurie jau ne kartą vie-ciau naudoja aliejų kaip
ginklą prieš Vakarų valsty- šai kritikavo Kinijos komu- 

su- bių -vienybę. Jie siūlo savo nistus už jų “dogmatizmą“ 
i kakties proga. Prezidentas aijejų daug pigesnėmis kai- n panašias nuodėmes. Tas lel^stl savo protestą. 
’ J. F. Kennedy ta proga at- ncmis, negu kasyklos Ame- ilgas, per kelias dienas

Vanagi“ namuose Roxbury- 
je pasveikinti buvusį Latvi
jos konsulą Jokūbą Ziber-New Yorko Spauda

8 ir pagaliau iki 7 kartų. Ru_ v • n Slh-oibunin! J° 100 metų 8imimo 
sai iš savo pusės sutiko, kad į * , b-oL-fioc nrncru Pro-ziHpr
kontrolieriai lankytus 2 kar- i
tus per metus 
ko, kad 3 kartus

paskui suti-, po 27 dienų streiko New į siuntė telegramą sukaktuvi- rikoje, Venecueloje ar Vi- spausdinamas kaltinimas, 
us lankytųsi,| Yorko dienraščiai vis dar; ninkui, kurioje sako, kad Į duriniųjų Rvtų kraštuos ga- spėjama, parašytas Mao į 

' per 75 metus savo gyvenimo į iį pardavinėti, ir pigiomis Tse-tung, kinų komunistų'•  • ____ X • IT n
ir čia sustojo... Kalbos apie i neišeina. Tik vienas dienraš- 
kontrolierių lankymąsi ėjoj tis “Post“ šios savaitės pra- 
be galo, be krašto, bet prie' džioje išėjo, jis sulaužė laik- 
susitarimo neprieita. raščių leidėjų solidarumą ir

Amerika derybose siūlė, spausdinamas. Kiti 8 dien- 
aptarti kitus su kontrole su, į raščiai neišeina. Miesto ma-! metų sėkmingo gyvenimo, 
sijusius klausimus, bet rusai! J®,as ^Vagner, kuris tarpi-! Jokūbas Ziberg atvyko iš 
užsispyrė “užbaigti“ kontro- i oinkauja deryboms, sako, Latvijos i Ameriką būdamas 
lierių lankymosi skaičių iri kad ginčas yra arčiau prie 26 metų amžiaus ir per visą 
tik apie tai ir tesutiko kalbė-, sprendimo. ■ laiką buvo vienas iš Ameri-
tis paskutinėmis dienomis. Į Laikraščių raidžių rinkė- kos latvių vadų, buvo laik 
Taip derybos ir velkasi. Jos1, jai išėjo i streiką tik prieš 4 
nėra nutrauktos, bet negali-! dienraščius, o kiti 5 dienraš- 
ma sakyti, kad jos žengia! čiai sustabdė spausdirimą iš

Amerikoje sukaktuvininkas 
daug prisidėjo prie Ameri
kos latvių kultūrinio gyve
nimo ir linki jam dar daug

kainomis privilioja nemažai vado, Maskvos politiką Ku.
. , . „ ... boję vadina avantiūrizmu,pirkėjų. Mainais uz aliejų

Sovietų Rusija perkasi Va- j kuris, Amerikai pagrasinus, 
karuose jai reikalingas ma
šinas ir aliejaus vamzdžius, 
kurių pas save negali pasi
gaminti. Rusiškas aliejus 
jau plačia upe teka Į Italiją.

Pakistanas Ir Kinai 
Pasirašė Sutarti

Komunistinė Kinija ir Pa
kistanas pereitos savaitės

pirmyn. Jos vis vietoje...

Peru Diktatūra 
Pakeitė Diktatorių

Peru respublikos kariška 
diktatūra, kurios priešaky 
stovėjo generolas Perez Go. 
doy. pereitos savaitės gale 
nuvertė diktatorių ir jo vie
ton paskyrė generolą N. 
Lindley Lopez. Perversmas 
Įvyko be kraujo praliejimo, 
prieš diktatorių susibaudę 
jo kolegos ir ji iškrapštė iš 
diktatoriaus sosto.

solidarumo. Dabar derybos ne 
vyksta tarp visų laikraščių 
ir raidžių rinkėjų unijos.

Kai kurios didelės firmos 
praneša, kad jos neduos 
skelbimu “Post“ dienraščiui, 
kol kiti laikraščiai nebaigs 
streiko...

Maskva ir Kongo

Jungtinių Tautų organiza. 
cija bando arabų širšyne at
statyti taiką, bet kokiomis 
priemonėmis bus bandoma 
tenai ta taika atstatyti, dar 
tebėra neaišku. JT pasekre
torius dr. R. Bunche Jeme
ne užsiminė apie “policijos 
jėga“, kokią JT panaudojo 
Kongo taikai atstatyti, bet 
kol kas jokio JI' nutarimo 
nėia taikyti arabų policijos 
jėgos pagalba.

Yra pavojaus, kad Jeme
no pilietinis karas, kuris jau 
ir nebėra pilietinis karas, iš
sigims Į didesni karą tarp a- 
rabų valstybių. JT organi
zacija todėl ir daro mėgini-

virto bailiu traukimuisi iš į gale pasirašė sutartį dėl šie 
Kubos. Kiniečiai sako, kad Į nų nustatymo. Pakistanas ir 
komunistų vadų galvose yra į Kinija turi bendrą sieną to- 
“mutinys jie yra arogan- į je Rašmiro da, je kuri lai.

_____,____ z- ... tiski ir išdidus, —bailiai... į ko gavo rankoseJpakistanag
vakarinę Vokietiją ir net ,e^zionistai 11 °Portunis_ į Ta Kašmiro dalis rubežiuo- 

lm™™ UiMaioo J bando skverbtis Į Angliją. tar • ijasisukinųTurkestanopro-
esant nepriklausomai Latvi-i Vakarų valstybės ko1 kas, A^enišk.ai Mao neĮvar- vincija.
jai, buvo jos konsulu Bosto i dar nesutarė priemonių ko- dina ( hiusciovo, bet visa

voti ’------- ---------- 1
šyvą
liejųį Vakai-ų valstybes ima y- --«-yj--; ^,i^u-:rniras jai priklauso todėl
tik pusę tiek, kiek jie verčia ho komunistų ištikimybes pakįstanas neturįs teisės to. arabus.kiek apraminti, 
mokėti savo satelitus—Len- sau- j .. . Į kad karo liepsnos perdaug
kiją, Čekoslovakiją, Vengri- ;------------------ , ią sutartį su Kinija pasira- neišsiplėstų.
ją ir kt. • Vokiečiai Remia isytL De t0 maziau bera Vlk --------—* 1

SOVIETŲ AUKSAS

Sovietų Rusija atgabeno 
Į Londoną paskutinėmis die
nomis dar 5 ir pusę tonos 
aukso, o iš viso per paskuti
nes tris savaites rusai atsiun-1 ADENAUERIS VIEŠAI 
tė Į Londoną 20 su puse to-5 KRITIKUOJA EHRHARD 
nų aukso, $33,500,000 ver-’

Fovietu Sąjungos vyriau- t tės. Kokiu tikslu rusai siun
sybė paskelbė savo reikala
vimą, kad Jungtinių Tautų 
organizacija ištrauktu visas 
savo karo pajėgas iš Kongo 
respublikos ir paliktų toliau 
tą kraštą tvarkytis be jokios

čia auksą Į Londoną, žinių 
nėra.

KĄ DARYT P. VIETNAME

ties, kad derybos tarp Indi-
Adcnauerio Sutartic , ro likimo baigtųsi sekmm- 
Vakarų Vokietijos Bun-' gai. 

desiat (senatas) patvirtino 
sutartį, kurią dr. K. Aden

MOZAMBIKO NEGRAI 
TURI NAUJĄ VADĄ

Mozambiko kolonijos neg
rai išsirinko naują vadą, A- 
merikoje ligšiol gyvenusį

Nauja kariškos diktatūros 
vadovybė žada, kad birželio 
9 d. Įvyks parlamento rin
kimai, kaip tai jau seniau 
buvo nustatyta. Šiaip per
mainų nenumatoma. Naujie
ji valdovai aiškina, kad pa
sikeitimai kariškoje valdžio
je Įvyko dėl asmeninių prie
žasčių...

Jau 62 amerikiečiai kariai 
svetimos kariuomenės prie- i žuvo kautynėse Pietiniame 
žiūros ir kišimosi i krašto Vietname, o sužeistų skai- 
vidaus reikalus.

Šis Maskvos reikalavimas 
yra perduotas Jungtinių 
Tautų sekretoriui ir, be abe
jo, bus apsvarstvtas sios or-: kiečiams teks kautis Vietna-

Vokietijos kancleris dr.
K. Adenauer viešai paskelbė! uer Pran ..
savo porą aiškų, kuriuose! A . •
jis kritikuoja savo vyriausy- i dv;ejų vaMybių susu . . ----------- -
bės narį, ūkio ministeri ir. artinimo ir glaudaus bendra- Kai Kubos politmia. emi- dovauti tos portugalų kolo- 
vieekancleri nrof I Fbr ! dal'blav'mo. Sutarti turės gantai bandė su ginklais rujos negrų laisvės kovai, 
harda Ud4ku£Tieko .•uji'ldal ir Vokietijos grįžti namo“, kartu su jais Mozambiko negrų laisvės
ius“ n^a bS X faktas' že-njeji rūmai (parlamentas, .. ......................................S
sau. nei a, oet pats takta.,, vadinamas Bundestag). 
kad vvriausvbės vadas ma-'

AMERIKIEČIŲ NAŠLĖS
GAUNA PARAMĄ profesorių dr. Edu*ard G 

Mondlane, kuris sutiko va-

dalyvavo keturi amerikie- kovos centras bus Tanganai- 
čiai, kurie žuvo. Tų ameri- kos respublikoje, ir iš ten
kiečių žmonos dabar kas ko.va bl^ vedama višbmis

ganizacijos sesijoje. Mask
vai JT veikla Konge jau nuo 

i pradžios nepatinka.

čius yra žymiai didesnis A- reikalo viešai paskelbti! \ okietijos Bundesrat yra _ nnor™ - • vi
merikoje keliamas klausi ' kušlais, aiškinama kaip A- atskirų provincijų vyriausy- meruo gauna čekius, bet jos Priemonėmis uz Mozambiko 
mas tiek spaudoje, tiek ir denauerio noras, kad jo vie- biM atstovybė. Kadangi dau. nez'no. kas joms tuos čekius ‘C .
kongrese, kiek ilįd ameri- ton prie valdžias stotu kas >m»j Ptoyincijų krikšeio- stune,a. Del to spaudoje gir-

.................................... - nore kitas, o ne prof. L. Ehr. demokratai valdo, tai, dėt. visokių spėliojimų. Nas.
les zmo tik tiek, kad para- , rn^ valstybių Afn-me ir kaip ten būtų galima hard. Kovoje dėl ipėdinvs- i Bundesrate daugumą turės 

1 i- • * i * * ■ tam nat nrpasiekti didesnių ar lemia-1 tės ir pats dr. Adenauer no-j ^P.. ^i. Adenauerio__ ____ - ’ • .ii .. • nortiiAcmų laimėjimų. ri gyvai dalyvauti. partijos žmonės.
ma joms bus siunčiama, kol , °^e’ .. 1 Paramos portugalų 
jos ištekės... kolonijų negrams netrūks.
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Visur panašios bėdos
Prieš savaitę laiko atrodė, kad du komunizmo milži

nai — Kinija ir Rusija — eina prie susitaikymo. Taip ga
lima buvo spėti iš Maskvos “Pravdos” ilgo pasisakymo J 
kuriame kvietė visus komunistus susiprasti, nustoti viešai j 
baltis ir eit prie tarptautinės komunistų konferencijos, ku. j 
ri visus nesusipratimus pašalintų ir atstatytų pašlijusią i 
vienybę. Apie galimą susitaikymą buvo spėjama ir iš J 
Chruščiovo vienos kalbos, kurioje jis “įspėjo” \ akarus, 
jog ir Kuba ir komunistinė Kinija turi geių draugų pasau
lyje ir Sovietų Sąjunga pirmoji skubėtų i pagalbą čia pa
minėtoms komunistinėms valstybėms.

Bet labai greit pasirodė, kad iki susitaikymo komu
nistams dar labai toli, jei iš viso toks dalykas dar yra ga
limas. Kinų komunistai i Chruščiovo lyg ir taikius žo
džius atsiliepė išpažintimi iš viso gyvenimo ir išpažintimi 
iš Maskvos nuodėmių, ne savo! Jei iki šiol buvo manoma, 
kad kiniečius ir rusus komunistus skiria “tikrojo leniniz
mo” aiškinimas, tai dabar paaiški, kad juos skiria poli
tiniai nesusipratimai ir nišų noras “bosauti” ir santykiuo
se su kinais, kaip jie bosauja kituose komunistų valdomuo
se kraštuose. Kinai komunistai neatsisako vykti Į tarptau
tinę komunistų konferenciją išsiaiškinti skirtumus, bet i

DERYBOS BE GALO

JAV atstovas 17 valstybių nusiginklavimo konferenci
joje Ženevoje VVilliam C. Foster (kairėj) su senatorium 
Huliert Huphrey apleidžia Sovietą S-gos atstovo Kuz- 
necovo vilą. Dėl sovietu nenoro susitarti ilgai užtruku
sios derybos nepasistūmėjo nė vieno žingsnio pirmyn.

DRAMOS SAMBŪRIS 
GRjŽO

(Atkelta iš 8-o psl.)
dangėje. Tik vienas kitas 
ankstesnis veidas bus mums 

j pažįstamas, o didžioji dau-1 Lietuva be pudros• • • • 1 — I "

Kas savaite
guma nauji, jauni, gabūs 
lietuviai ir lietuvaitės,

Dar ankstybos praeitų me
tų vasaros dienomis So. 
Bostone, K gatvėje, kur yra 
įsikūręs vyriausias Dramos 
sambūrio štabas su to štabo 
viršininke Aleksandra Gus- 
taitinas judėjimas. Tarytum 
kokie piktų kėslų planuoto
jai pradėjo ten būriuotis ir 
vyrai ir mergaitės. Tai pa
čiai Al. Gustaitienei vado-! 
vaujant ir vyriausiam jos 
ginklanešiui Antanui Gus- 

‘ taičiui pritariančiai linguo. 
jant galva, tie tylūs pasalū-

Žinoma, gali pasirodyti, 
_ , ... „ TZ .v kad ir mokesčius sumažinus
Perskaičiau Dan Kuraičio j bedarbi neisnaiki„s į,- dar- 

knygą apie 30 kelionę į Lie- , bo .femg neparūpins. Bet Įs
iuvą ir jo turėtus nuotykius bandyti u prienwnę reikia, 
su rusų policija ir lietuviš
kais žurnalistais-policinin-
kais iš “Tiesos redakcijos 
(ar nuovados?). Vieną da-

Sovietų driežai

Sovietų Rusijos vienas
lyką reikia pasakyti, kad ke- laikraštis paskelbė, kad Si- 
lionės aprašymas parašytas bire buvo atrasti seniai, jau1 1 • • • _ J-*_ ___ -f vt/tnlziC’ ♦■ulzC'folabai gyvai ir pradėjus neši 
nori knygos paleisti iš ran
kų.

Dan Kuraitis nuvažiavo į 
Vilnių ir ten jį pasitiko pir
ma “Tiesos” šni 
kevičius, paskui jo atėjo ka
mantinėti policininkas

prieš penkis tūkstančius me
tų užšalę žemėje driežai ir 
rusų mokslininkai tuos 5000 
metų žemėje išgulėjusius 
sušalusius driežus atgaivino.

nelis SUn- Tą paČią nauJieną Pakart°- 
• ‘ ’ n < jo ir Maskvos radijas. Vadi

nasi, šlovingi komunistų
te į mokslininkai daro stebuk-

tokią konferenciją jie nė iš tolo nenori įleisti Jugoslavijos nada tais pačiais metais pa- ATSIUNTĖ PAMINĖTI 
“revizionistų” ir būtinai nori atsigabenti į ją Albanijos gavo 1,020,000 tonų, Ispani- ,
komunistus. Tos sąlygos rodo, kad kinams visai neskubu ja - 1,014 000 tonų, Pietų Su Minų. , Baltiją, Mykolo 
.otnu; i tnbL Afrika — 1,010,000 tonų,! Vaitkaus atsiminimų I-ojipatekti į tokią taikymosi konferenciją.

Kinų komunistų išpažintis iš Maskvos nuodėmių yra
Indija — 961,000 tonų ir ki_ 1 
tos valstybės po mažiau, 

gana įdomus, bet kažkokių sensacijų neatidengia. Kinai j Jūrog yra didelis maįsto ‘ 
buvo ypatingai užgauti, kada rusai reiškė “apgailestavi- j* maistas yra vi- i
mą” dėl kinų-indų pirmųjų susikirtimų. Kinai tokį rusų 
elgesį laike esant nedraugingu. Greit po to rusai nutraukė 
kinams teikiamą ūkišką pagalbą ir sulaužė tūkstančius su
tarčių (pastatyti kinams įvairias dirbtuves), po to sekė už. 
sipuldinėjimai prieš “albanus” ir pamokslai “dogmatis- 
tams” ir panašiems paklydėliams. Kinai jautė, kad rusai 
juos norėtų mokyti ir pešioti, vietoje lygybės komunistų 
eilėse vieni nori dėtis viską žiną, o kitus laiko durneliais 
pastumdėliais ir 1.1.

Kinų komunistai nenori, kad Maskvos Nikitos su jais 
elgtųsi kaip su neturtingais giminaičiais ir kas to nori? 
Kinai išėjo viešumon su savo išpažintimi labai kandžiais 
straipsniais. Spėjama, kad Maskvos nuodėmių išpažinti 
parašė kiniečių vadas Mao. Jis labai kandžiai pasityčioja

dalis, 210 puslapių. Kaina 
minkštais viršeliais $1.00, 
kietais — $1.50.

-o
nėms prieinamas,

nai susimetė į smogiamąją žurnalisto titulo, o vėliau jis ‘fnZ* Kai* naiiklauis to 
grandį ir pradėjo darbą. Ty- buv0 pavežiotas

Lietuvą—lanke su palydo-, ne[ baukštytis> kad rasų iš.
vais Trakus, Šaukotą, Kau- mįndįaį neatgaivintų kaltais 

reikalingų akių žvilgsnių, o- ną. I alydovų lydimas ir da-j if <.tė draugo įr mokyto- 
kupavo Dorchesteryje esan- bojamas, kaip kalinys, daug, - gtaųno » nes kur uda 

--------- . kO Dan Kuraitis negalėjo | turėt dėtis Nikita. . .
pamatyti, bet jis pastabus ir j vakaruose mokslininkai 

iš atgaivintų rusiškų driežų 
pasijuokė ir nekreipė į tą 
pasaką daugiau dėmesio.

Čia tą istoriją su driežais

lomis, atsargiai, bet kruopš
čiai. Norėdami išvengti ne
reikalingų akių žvilgsnių, o- 
kupavo Dorchesteryje esan
čią žinomo Bostono visuo
menės veikėjo Stasio Grie- 
žės-Jurgelevičiaus pilį ir 
naktimis du tris kartus sa
vaitėje atlikinėja ten takti

ką matė, aprašo gyvai ir be 
pagražinimų. Jis matė nu
šiurusią kolchozinę Lietū

ki tilj o- 1^- - W_(i7 nius k steateginius manev-Įvą, matė apleistus, griūvan-
kas tik Rinktine Nr 12, straipsnių. čius kaimus, matė apleistus

netingi jo ieškoti ir pagauti, i rinkinys iš įvairių laikraš.

MILŽINŲ PELNAI

General Motors bendrovė 
paskelbė 1962 metais turė
jusi vieną bilijoną ir 459 
milijonus dolerių pelno. Jos 
pernai parduotų aptomobi-1 
lių skaičius sudarė 51% vi 
sų parduotų automobilių.

Kitas milžinas — Ameri

čių, 80 psl., kaina 50 cnt.
Abi išleido Nidos Knygų 

Klubas, 1 Ladbroke Gds., 
London W. 11, Gr. Britain.

TIKRA TEISYBE

įus.
Tų manevrų metu nuolat 

girdėti režisierės Al. Gustai- 
tienės balsas: ”Balsiau kal
bėk ; išmok tuos žodžius tai
syklingai kirčiuoti! Pasisuk 
šitaip, ne anaip; neskėtriok
rankomis, kaip žvirblis spar
nais; apkabink, priglausk 
ne taip, bet va, šitaip. Ne
moki bučiuotis: apkabink, 
ot, taip... švelniai, švelniai; 
daugiau jausmo, jausmo-1_ 1-1 XX

Į UUOK

mažuosius kelius ir matė, galima būtų ir palikti, bet 
kaip nežmoniškai ir chamiš-Į atsitiko nepaprastas daly
kai rusų valdoma Lietuva! kas. Mokslininkas, kuris ta- 
“pasitinka” tuos lietuvius, ; riamai driežus atšildė ir at- 
kurie nėra rusams savo dū-' gaivino, paskelbė, kad visa
šią pardavę ir iš kurių bol
ševikų prapaganda nesitiki 
sau jokios naudos.

ta atgaivintų driežų istorija 
yra grynas išmislas! Taip ir 
paskelbė, čia tai jau tikras

Lietuva vis tebėra uždara.: stebuklas, daug didesnis ne 
“Turistai,” kurie ją lankė, i Pati istorija apie atgai- 
matė kiekvienas tik dalį mū-į vintus dnezus. Maskva lei- 
sų senosios tėvynės, o dau- d.° Pnyaciam žmogui pagar-

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą.” sinti, kad Maskvos radijas 

per akis meluoja įr išgalvo
ja dalykus, kokių visai ne
buvo. Tai retas atsitikimas 
Rusijoj, kur melas yra val
diškos spaudos ir radijo 
duona kasdieninė.

gumas “turistų” daug ko ir 
nenorėjo ar nesugebėjo ma
tyti. Norintieji susipažinti 
su tikrąja Lietuva, kaip ji 
yra rusams ją valdant, turi 
būtinai perskaityti ir Dan

kos telefono ir telegrafu, . _ . _ .. Joje rasite bendrų žinių'bendrove pernai turejopel-! apie apie jos pa.
, no v ieną bilijoną ir 388 nu-| dbolševikai paėmė 

o Mao norėtų, tai lygybės komunistų partijų santy- i njonus dolerių. Jos turtasj valdžia> tvarko ūkį, kokia 
. Jis tyčiojasi iš lygytės, kur vienas botagą suka, o siekia beveik 27 bilijonus darbįninkų padėtis, apie 

dolerių. koncentracijos stovyklas, są-
Abiem bendrovėm 1962 žinės laisvę ir t.t ir tt.

iš tokių komvadų kaip Togliatti, Thorez ir vis, nepasaky
damas atvirai, taiko piritu Nikitai į akį. Ir taiko taikliai.

Ko
kiuose
kiti aplinkui kazoką šoka, arba kur vienas dedasi turįs 
savo makaulėje visą marksizmo-leninizmo išmintį ir kitam 
nepalieka tos išminties nė už dvylekį.

Komunistų susitaikymas, po kinų viešos išpažinties iš į 
Chruščiovo mandrapypkiavimų, vargu atrodo artimas, o , 
gal net ir visai nebegalimas. Ėdasi komunistai dėl vado- ; 
vybes, dėl pirmavimo, kalbos apie komunistinių partijų , 
lygybę yra tik pasakaitės komunistiniams kūdikiams.

Kiek panašios bėdos skelbiasi ir Vakaruose. Čia vy-, 
rauja Washingtonas, o silpnesiems tas vyravimas kaltais 
yra kartus ir nelabai mėgiamas. Dabartiniu laiku ma
tome, kaip Amerikos spaudoje vanojamas yra de Gaulle 
ir vien tik todėl, kad jis drįso nukrypti nuo teisingosios 
Washingtono linijos. Nori užtikrinti rinkas savo krašto 
žemės ūkiui, svajoja apie “trečią jėgą,” kuri jungtų Eu
ropą ir būtų “lygi” Maskvai ir Washingtonui, nenori sa
vo žemėj atominių ginklų, kurių kontrolėje jis negalėtų 
dalyvauti ir panašių erezijų yra pilnas. Tokių erezijų reiš
kia net ir anglai... geriausieji ir ištikimiausieji Amerikos 
sąjungininkai.

Žinoma, demokratinių valstybių santykių negalima 
lyginti su komunistinių valstybių santykiais. Komunisti
nės valstybės yra gimusios iš smurto ir smurtu yra pagrįsti 
ir jų santykiai. Maskvos žandaras jei ir duoda kiek auto
nomijos satelitams, tai visi žino, kur tos autonomijos ri
bos. Vakaruose kariškų sąjungų pagrindan yra padėtas 
laisvas apsisprendimas ir tik bendras pavojus laiko vaka
rų valstybes krūvoje. Skirtumas milžiniškas. Bet tam tik
ras panašumasVakarų ir Rytų blokų krizėje yra, ypač kiek 
ta krizė liečia Kiniją ir Rusiją. Kinija nėra satelitas ir ne
turi joko noro teku būti.

Kaip koks esesininkų ka
rininkas. Tas komandas vyk
dydami, kaip televizijoje 
”pupetai“, smogiamosios

Kinija, kuri 1961 metais pa
gavo apie 5 milijonus tonų 
žuvų.

Daugiausiai žuvų jūrose Iš kitų valstybių pažymė- 
pagauna Japonija, japonai tina Sovietų Sąjunga, kurios

KIEK KAS ŽUVŲ 
PRISIGAUDO?

be jūrų maisto negalėtų išsi
maitini. 1961 metais japo
nai pasigavo jūrose 6,200,- 
000 tonų žuvų.

F o Japonijos daugiausiai 
žu>ų jūrose pagauna Peru 
respublika Pietų Amerikoj. 
Ji 13C1 metais pagavo žu
vų 5,230,000 tonų. Trečia iš 
eilės valstybė, kuri daug žu-

J2, - ’• • Kuiaičio knvgą. Iš jos gali-grupes nanai visai praranda bJL.
savo kasdieninę individua
lybę. Zita Zarankaitė virsta

bendrovėm 1962
metai buvo geresni negu ki- Ypač šiuo metu ji naudin 
ti. Jų vadai mano, kad ir šie ga ir įdomi paskaityti. Jos!didmiestyje klajojančia ne- 
metai bus pelningi. kaina tik 50 centų. [pilnamete mergaite; Felik-

______________________ _ į sas Kontautas sentimentaliu
! filosofuojančiu geležinkelio 
I statybos inžnierium; Rita 
|Ausiejūtė buvusia kabareto

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardyntukaina $5:00.• • 1
Perkant abi dalis kaina tik...................................... $6.50 i mes, nepilnametę įsimylėju
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusią-
pių, labai idomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra- , aJ ,° iyerSlsiau5 zmo-
• ‘ ą • 7 aa na’ bet suptomis mylinčiasymas su nepaprastais nuotykiais. Kama .............. $3.00 geležinkelio statybos inži-
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo nierių; Rimas Budreika
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik..............................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Čieagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina..................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ....................................................  $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina .............. ..................................  $2.00

x i

me pažinti Lietuvą, kokios 
bolševikų sukelti turistai ne 
matė ir nenorėjo, ar negalė 
jo matyti.

O A-ginklų bandymas?

Ženevoje kalbama ir vis 
kalbama apie surašymą su
tarties dėl atominių ginklų 

Mažins mokesčius? j bandymų uždraudimo. Kal.
Vyriausybė siūlo mažinti' ^os te^iasi Jau metų metais, 

mokesčius. Ji skaito, kad tas j sutarimo vis nėra ir 
daugelis žmonių sako, kad. j • • • i . . reikalas yra skubus ir būti-. ? .j šokėja ir dainininke Anta- nai reikaiingas. I jo ir nebus. Gal ir nebus.

vienbučio ”karališkuoiu tar ' Kon«resas d«’ mokesčių 
ka?“s1kuo->u “s- mažinimo dar abejoja. Abe-

1"skas’Pan.el-įjoja todėl, kad federalinės 
gęs bet kokias senatvės zy- V7riausybžs biudžetas> dar

Šiaip žmogui atrodo, kad 
susitarti dėl atominių gink
lų bandymų uždraudimo tu
rėtų būti lengviausias daly-

metinis žuvų derlius siekia 
3,200,000 tonų. Rusai ypač 
pokariniais metais atkreipė! 
daug dėmesio į jūrų maistą 
ir žuvų gaudymą kasmet vis 
daugiau plečia.

Amerika (JAV) 1961 m. 
pagavo jūrose 2,874,000 to
nų žuvų. Po Amerikos seka 
Norvegija, kuri 1961 metais

1963 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau išspausdintas ir siunčiamas užsisakiusiems 
Kaip kasmet, Kalendoriuje yra svarbių ir įdomių 

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

\ ų pagauna, tai komunistinė pagavo 1,509,000 tonų, Ka

ir mokesčių nemažinus, su- kas’ rusai ir amerikiečiai 
su anglais sutinka, kad to
kių ginklų bandymus reikia 
uždrausti. Bet kaip tik išky
la klausimas, kaip uždraudi
mą prižiūrėti, tuoj atsiranda 
visokių kliūčių ir derybos 
vis vietoje.

Jeigu neįmanoma susitar_ 
ti dėl paties lengviausio da
lyko, tai kokia gali būti vil
tis susitarti dėl ginklavimo 
mažinimo?

vestas su dideliu nepritek
lių. Mažinsi mokesčius, val
stybės biudžete pasidarys 
dar didesnė skylė!

gatvėmis merginas sekioian-l.. <?inčas mokesčių ma
čiu ir paskui jas net į sveti-u !n,r"0 yra !aba! Jdomūs. 
mnc :„;i_ _____ f Krašte yra arti sesių nuošim

čių bedarbių, kurie nesuran
da darbo, nors krašto ūkis

mus namus įsibraunančiu t 
, mergogauda, o jaunuolis Ge- 
: diminas Margaitis vargšu 
senuku mokytoju. nepergyvena nei depresijos, 

nei dargi “recesijos.” Be-
Ir visa tai vyks dailininko darbių skaičius yra didelis 

Viktoro Vizgirdos burtinin-i todėl/kad kasmet į ūkį atei- 
ko teptuku sukurtam moder-| na daug jaunų darbininkų iš 
niškam pasauliovaizdyje.

Tokius mes juos visus ma
tysime šių metų kovo mėn.
10 dieną 3 vai. po pietų So.
Bostone, Thomas Park, , .
Aukštesniojoje Mokykloje. ‘ des?lus kiekius prekių, negu

T ..... seniau, o ūkis taip greit ne-len tada jie ir perteiks, - - _ -

mokvklų ir daug žmonių ne
tenka darbo dėl technikos 
pažangos ( automaci jos). 
Mažesnis skaičius darbinin
kų dabar gali pagaminti di-

mums, žiūrovams, iš ilgų 
atostogų grįžtančio Dramos 
sambūrio dovaną—N e ū ž- 

g,?* Sav° užrašų knyge
lėje šį faktą įsirašiau stam
biomis raidėmis, kad nepa- 

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre-( mirščiau ten atvykti. O tu
numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip įkaityto jau, ar nepa

mirsi atvykti ir savo pažįsta
mus kartu pasikviesti? Ne-bu vusi — 75 centai.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu;

"KELEIVIS"
636 E. Broadvray------ s-;----- South Bo**on 27, Mau.

auga, kad darbo visiems už
tektų. Ką daryti? Tas už
keiktas klausimas ir stovi 

Į dabar prieš visą kraštą. Ga- 
‘ Įima nieko nedaryti, bet tai 
būtų ženklas, kad krašto šei
mininkai nebesugeba paju
dinti smegenis ir nesuranda 
sprendimo skaudžiam reika
lui. Vyriausybė todėl ir siū
lo daryti bandymą, suma-

naSte- Gerai’ Ul ten ir|žinti£ana ^iai mokesčius 
n^JtyS-me’ dovaną|ir tuo būdu paskatinti kraš- 
pnimdarm. te ūkišką veiklą. Ir kodėl ne-

Z. Girdausk&s pabandyti?

Laikraščių streikas

New Yorko didmiesčio 
laikraščių streike įvyko šio
kių tokių permainų. Vienas 
dienraštis “Post” išsilaužė iš 
bendro leidėjų fronto ir su
tiko leisti laikraštį, nelauk
damas, kol kiti laikraščiai 
susitars su streikuojančiais 
raidžių rinkėjais.

“New York Post” šią sa
vaitę jau ir išeina. Tas dien
raštis eina senomis darbo 
sąlygomis, nes raidžių rin
kėjai streiką paskelbė tik 
prieš 4 dienraščius, o kiti 5 
sustabdė laikraščių leidimą 
iš solidarumo su užstreikuo- 
tais laikraščiais, numatyda
mi, kad vėliau ir jiems bus 
pasiūlytos priimti tokios pat 
darbo ir atlyginimo sąlygos.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA- Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Juozui Arlauskui prisiminti

j

Vasario 27 d. jau sukako zacijoje ir dalyvavo beveik 
dveji metai, kai mirė daug visuose didžiuosiuose šio 
dirbęs Lietuvos ir lietuvių kiašto lietuvių suvažiavi- 
labui visuomenininkas Juo- muose iki paskutiniųjų savo 
zas Arlauskas, bet ta spraga, gyvenimo dienų ir dažniau- 
kuri paliko jam mirus, dar šiai savo lėšomis. Juozas ir] 
nėra užtverta, nes kai kuris mįrė eidamas svarbias pa- 
nors visuomeninis reikalasi reigas So. Bostono L. Pilie- 
nėra atliktas ar atliktas ne- j čių Draugijoje, Sandaroje,' 
tinkamai, girdėti sakant: Į Alto j, Balfe ir kt. Jis nuošir-

Jeigu būtų Arlauskas gy- J jžiai tikėjo, kad Lietuvą at- 
vas, kitaip būtų.“ j gaus laisvę, ir tam darbui Į

nesigailėjo nei sveikatos, nei 
lėšų.

Juozo našlė Julija iki šiol' 
sėkmingai tebetvarko jai pa- i 
liktą verslo Įstaigą, o sūnus] 
Juozas, 18 m. amž., lanko! 
Vesper Sshool of Art.

Linkiu jiems sėkmės ir Į 
ateityje.

Juozas Lėkis

"M

DINGUSIO LAIVO PĖDSAKAI

Sulphur Queen laivas, vežęs iš Beaumon t. Tex.. i Norfolk. Va., sutirpintą sierą, 
vandenyne dingo. Paveiksle manome tiriant i Floridos pakraštį išskalautus to lai
vo du gelbėjimosi diržus ir gelbėjimosi valties ragą.
Laivo ieškojimas tęsiamas.

Laive buvo ir 39 žmonių įgula.

KAS SKAITO KABO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Justinas Bučinskas

UIS
»/

z

A.a. Juozas Arlauskas gi
mė 1907 m. kovo 17 d. No. 
Abington, Mass. 1912 m. jis 
tėvų buvo išvežtas Į Lietuvą,

BALTIMORE, MD.

S. Kairio kalba per radiją

Jau kelinti metai, kai Va.] 
sario 16-ji paminima ir per 
vietos radiją. To pusvalan
džio išlaidas sumoka Jonas 
Jakubauskas. Programą pa- 

i rūpina L Bendruomenės a-!
Trakų apskr. Onuškio, par. pyjjnke. Šiemet toj progra-1 
Gudakiemių kaimą. Čia jis moj buvo duotas ir Nepri-1 
išgyveno visas pirmojo di-. klausomvbėP akt0 pasirašv.

tojo prof. Stepono Kainodžiojo karo baisenybes. 
Lietuvai atgavus laisvę, a.

a. Juozas mokėsi Nepriklau
somos Lietuvos mokyklose,
ri o luvoiTri an VŪMGi'B’. uaijvavv oavanuiiu

zvivvniAi' .ginam i

sveikinimas, kuris buvo iš
spausdintas Keleivio Nr. 7.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Lietuvą nuo lenkų banditų. 
1931 m. jis grįžo į JAV ir!

apsigyveno Lynn, Mass., ir 
tuoj įsijungė į lietuvių visuo
meninę veiklą. 1938 m. jis 
vedė Juliją Platakiūtę iš Ne- 
edham, Mass, ir apsigyveno
So. Bostone. Kadangi čia! 
norintiems dirbti darbo de
vynios galybės, tai atrodė, 
kad Juozui to tik ir reikėjo: 
netrukus nebuvo jokios svar
besnės veiklos, kurioje Juo
zas nebūtų savo pirštų priki
šęs. Jis veikė vietos organi-

Dar turime dr. V. Sruo

gienės Lietuvos istorijos ke

lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran- 
amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais

JURGIS GEGUŽIS 
1877 m —1943 m.

HARTFORD, CONN.

Sausio 24 d. iš gyvųjų tar- krauta pirmininko našta, ku. 
po išsiskyrė Justinas M. Bu- rią jis nešė iki mirties, 
činskas, SLA 50-sios kuopos Justinas buvo SLA 7-sios 
Binghamtone, N.Y., pirmi- apskrities vicepirmininkas, 
ninkas, per 40 metų buvęs nuo 1924 m. kuopa jį visuo- 
ios finansų sekretorius ir or- met siųsdavo Į SLA suvažia- 

I vimus.
Rūpėjo jam ir kiti reika

lai. Jis rėmė Amerikos Lie
tuvių Tarybą, būdavo Ne
priklausomybės minėjimų 
vienas rengėjų, platino lie
tuvių laikraščius, ypač Ke
leivį ir Naujienas.

Tai buvo darbštus, nuošir
dus, gerbęs kitų pažiūras 
žmogus. Jo vadinami politi
niai priešai buvo jo asmeni
niai draugai.

Pasiges Justino ne tik or. 
ganizacijos, bet ir paskiri as-

jos finansų sekretorius 
ganizatorius.

Justinas mirė Įpusėjęs 78- Į 
sius metus. Paskutinius tre
jus metus jis negalavo, daž
nai pasirgdavo, bet savo vi
suomeninių pareigų neap
leido.

Velionis paliko liūdin
čius sūnų Edvardą su šeima, 
tris dukteris: Malaniją, Van
dą ir Mariją su šeimomis, 
keturis brolius: Stasį, Joną, 
Julių ir Adolfą su šeimomis, 
seserį Kotryną Jakševičie- 
nę su šeima.

Justinas į JAV atvyko
prieš 60 metų iš Panevėžio Į m.ens’ kuriems jis patarpi- 
miesto, kur jis lankė porą i nukaudavo tai teismuose, 

Į metų realinę gimnaziją, vė- įtai kitose valdinėse įstaigo-
Į liau mokėsi šaltkalvystės 
' amato. Tuo amatu vertėsf
ir čia atvykęs, kol pramoko 
anglų kalbos.

Velionis jaunose dienose
. - • oi kuvn ' buvo revoliucionierius, Pa

vienes jo leidėjų, mirė m. vasario a-J nevėžy ir apylinkės mieste-
gimęs 1877 metų balandžio 15 ieną o unų , ' liuose platino lietuvių spau-

PRIEŠ 20 METŲ MIRĖ JURGIS GEGUŽIS 

Jurgis Gegužis, buvęs “Keleivio” administratorius ir

kių apskrityje, Suvalkijoje.
Gyvendamas netoli Prūsų sienos, Jurgis dar jaunas 

būdamas nuvyko i Bitėnus pas Martyną Jankų spaustuvės 
amato mokytis. Padirbėjęs kiek laiko Jankaus spaustuvėj, 
jis persikėlė į garsiąją tais laikais Mauderodės knygų lei
dyklą Tilžėje. Čia jis dirbo iki kareiviavimo amžiaus. Tat 
einant jam slapta per sieną sučiupo jį rusai, ir jam teko į tesi, bet vėliau pasitraukė į 
stoti caro kariuomenėn. Į Prūsus. Jo tėvas jau gyveno

Atvykęs 1905 metais Amerikon, Jurgis Gegužis ir’• JAV, ten pasiryžo vykti ir 
dirbo lietuvių spaustuvėse, pirmiausia Chicagoje pas A.
Olševski, vėliau Shenandoah’ryje prie Vinco Šliakio 
“Darbininkų Vilties,” iš kur 1908 m. buvo S. Michelsono 
pakviestas Bostonan. Čia jiedu susidėję ir nupirko iš A.

Zvingilo “Keleivį.”
Išbuvęs “Keleivio” administratorium apie 35 metus,

Jurgis Gegužis apsirgo vėžio liga ir 1943 metais mirė.
S. M.

dą, gaunamą iš Prūsų, atsi 
šaukimus, dalyvavo sočiai-

se, tai mokesčių pranešimus 
užpildydavo, patardavo į. 
vairiais reikalais atsikrei
pus. žodžiu, Binghamtono 
lietuviai neteko labai bran
gaus tautiečio.

Justinas ’ palaidotas' Kal
varijos kapinėse sausio 28 
dieną. Jo kapas paskendo 
gėlėse. Gražius vainikus at-

demokratų kuo.rnj.' į centro valdybą
po 1905 mėty ir jam ten bu- £

dotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių, nors tos die
nos buvo labai šaltos.

Velionio šeimai užuojautą 
telegramomis pareiškė daug 
visuomenės veikėjų.

Gerbiamas drauge Justi
nai, ilsėkis šios demokrati
nės šalies žemėje. Mes tavo 
darbus ilgai minėsime.

P. B. Balčikoni*

vo riesta—žandarai ieškojo 
suimti. Kurį laiką jis slaps-

Prie valstybės rūmų 
plevėsavo mūsų trispalvė 1
Vasario 16 d. prie valsty-1

. . ... _ . „ _ , bės rūmų buvo iškelta ir Lie- i
ir aaug pa\ eikslų. Kaina 12 1 įuvos valstybės trispalvė vė.!
dolerių. Į liava, kuri į save kreipė visų i

praeivių dėmesį. . į
Vasario 17 d. buvo iškil-1

WORCESTER, MASS.

Vasario 16-sios minėjimo 
atgarsiai

Vasario 17 d. minėjome 
.... .Lietuvos nepriklausomybės,■rangas minėjimas. į, rytoj paEkelbim045 metu fukakt;. 

i Pama f aznycioje, j ku- • -pu0 nietu, kaį saiėje buvo
rius su šeima. Po pietų Pilie- Rakom°5 patriotines kalbos.
čiy Klube buvo masinis susi. dalnu.°-’a™s P'azl°? <!?>"<*>

• nemažas burj-s tautiečių, nerinkimas, kuriame pagrindi
nę kalbą pasakė Jokūbas 
Stukas.

Meninę programą atliko

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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 josi Jurgio Petkaičio vadovau- 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje jamas choras, 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New Pabaltiečių koncertas 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku. ’ V asario 2 d. Lietuvių Pi

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kai

liečiu Klube rengtas pabal
tiečių koncertas sutraukė

nūs, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo ] Pilną salę, nors šį kartą ne-
Pennsylvanijon anglių kasti Tenai prasidėjo pirmosios....... .  -j---
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti, f

... 1 — —t lr * TT, lr * veikė laisva-, brokai Herkulis ir Vytautas 
mantai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai eme savintis , strolios (smuikininkį ir 
mAnSViii lrotolilni nimsflvvEpy Kažnvpiofif nrasidėio muš-'

buvo tokių žvaigždžių, kaip 
Arnoldas Vokietaitis ir estų 
dainininkė.

kokių nors prastuolių, bet 
gerai apsišvietusių, už durų 
triukšmavo, dūmų debesis 
pūsdami į salę.

Minėjimo vadovybė nepa- 
Į sirūpino į minėjimą 
ti tokių garbingų Amerikoje 
gimusių ir augusiu vyrų, 
kaip parkų viršininko Ed
vardo Struckaus, adv. Ri
chardo Sarapo. Seimelio at-

Palaidojo

Vasario 20 d. palaidojo

Justinas. Kol susisiekė su tė
vu, rusų žandarai susiuostė 
su vokiečių žandarais, ir Jus
tinui grėsė pavojus būti grą- 

Į žintam į Rusiją. Tada jis pa- 
1 spruko į Austriją, iš ten pa
siekė Ameriką.

Čia jis apsigyveno Bing
hamtone ir niekur nesikėlė 

j iki mirties. Binghamtone a- 
nuomet lietuvių buvo labai 
mažai. Justinas čia pradėjo 
steigti lietuvių organizaci-

BROOKLYN, N. Y.

Juozą F. Raulinaitį ir Alfon- > jas,, platinti lietuvių spaudą, 
. t-.—:—-• -<o suorganizavo lietuvių korpo

raciją, kuri pastatė 315 Clin- 
ton gatvėj salę, ir šiandien 
tebestovinčią. Jis sukūrė ir 
Lietuvių socialistų sąjungos

, . . , 33-čią kuopą, kuri buvo vie-
Keleivio administracij J I na stambiausiųjų kuopų, 

galima cauti ir sias knygas-.; „..j - •

sa J. K. Kunigonį, 48 metų
amžiaus.

J. Krasinskas

NAUJIENA

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbu apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa-

Bolševikiškai audrai siau
čiant. nukentėjo ir ši kuopa, 
bet Justinas pasiliko ištiki
mas socialdemokratiškiems 
principams iki mirties. 

Didelių nuopelnų Justinas į

Dėkoju

Dėkoju draugams Jonui 
Buivydui, jo žmonai Antoi
nette, Bronei Spūdienei, Mo
terų Vienybei, Woodhaveno 
demokratų klubui ir visiem, 
kurie padėjo mums tvarkyti 
vyro-tėvo laidotuves, į jas 
atsilankė, atsiuntė gėlių.

Emilija Styrienė 
ir sūnus Edvardas

BROOKLYN, N. Y.

____ iiuvj7ClHU eJU^LHUlSbė nepa- 371 psl., kaina $6. j turi SLA 50 kuopai. Jis į ją
pakvieS- Į _______ I icit-očA mm — "" ’

Jonas Aistis, POEZIJA. 
•Joje via šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na 56.

leonard Valiukas, LI-
stovas Vytautas Pigaga bu- THI ,ANIA LAND OF HE-
vo pakviestas tik šeštadienio poES, 88 psl. teksto ir 95
vakare kada iis buvo kitur' p?j paveikslu, kaina $4.75.
pasižadėjęs. Taip pat vėlai rtebuvo pakviestas ir būgnu Pr’ Kazys Gnn,us- ATSI* 

P ir ougnų MrNIMA, ,R MINTYS, II
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš-Į kompaniatorius), Ūstiia-Hr trimitų orkestras, todėl *?, T*Y'*
-*-------.Uk»M»Honor>imoo orka failh'č. ! .._J------- •___ . ,. ! norMilAio Tv,,’r;>iirrtomas, 336 pSl., Kama 55.tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautis-į nauskienės vadovaujami lie- negalėjo minėjimui pasi
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės. į tuvių tautinių šokių šokėjai

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai į latvė Margaret Miller, pa
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus | skambinusi arfa, ir estė El- 
nepriklausomai Lietuvai.

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

Parduodama be pelno. Gražiai* kietai* apdarai* kai
na $5.00; minkštai* apdarai*—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVISOi E. Broadvray So. Boston 27, Mas*.

len Parve (sopranas). Visi 
jie nebuvo šykštūs, davė 
daugiau negu buvo numaty
ta, todėl ir publika jiems už 
tai buvo labai dėkinga.

Programai vadovavo Gai- 
liūnas.

ruošti.
Po iškilmių

pokyly dirbo šios seiminin
kės: Magdalena Mitrikienė. 
Julė Lendraitienė, Marijona 
Lapinskienė, Bronė Sviklie
nė, Ona Žilinskienė ir Kati. 
nienė.

Jame jauni kunigai Vac-

Pakalbinkime draugus, kai- 

surengtame ] mynus ir pažįstamus užsisa

kyti “Keleivį.” Kaina 

tams penki doleriai.

Vėliau vieni šoko, kiti su.!lo™ Martinkus Providen- 
sėde prie gražiai papuoštų! ce ir.v.let1”?^1,'11^s “ , 
staliukų užkandžiavo ir šne-į Ponaitis n Mv s amu e- 
knniavMi Ivicius visus dalyvius savo

Luckienė ' dalbomis linksmai nuteikė.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

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

įsirašė, rodos, 1918 m. Tada 
kuopa turėjo 200 narių. Bu
vo tokių, kurie nenorėjo Jus
tino i kuopą isileisti, bet kai 

| jis įėjo, netrukus tapo jos fi- 
' nansu sekretorium ir orga
nizatorium. Po keleriu metu 
kuopa jau turėjo virš 400 
narių ir buvo vadovaujanti 
vietos organizacija.

Komunistai ir šita kuopą 
gerokai apipurtė. Justinui 

'i kartu su šiuos žodžius rašan- 
1 čiu ir dar keliais kitais as
menimis teko gerokai padir
bėti. kad kuopa būtų apsau
gota nuo komunistu, bet a- 
pie 100 narių ji neteko.

Justinas visa laika buvo 
; kuopos vadovybėje, du kar- 
’ tu jos pirmininkas ir apie 40 
metu finansų sekretorius. 
1957 m. jis buvo iš tų parei
gų pasitraukęs, bet ilsėtis 
neilgai teko, nes, sunegala
vus pirmininkui J. Morkū
nui, Justinui vėl buvo už-

Mirė A. Pugzlis

Mirė Antanas Pugzlis, 84 
m. amžiaus, valstybinėj ligo
ninėj išbuvęs 20 metų.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio įstaigoj 

už 50 centų.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkšta* vršeliais $4, 
kietai* $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.



Puslapis ketvirtas
Nr 10, Kovo 6, 1963

Dar apie rinkimų cirką gimęs 1875 m. Vilniuje ir
4 . ... .. , . . i visą laiką jame gyvenęs, kū.
Aną kai tą &ioj \ie oj - res muzjkos kūrinius ir ki- 

yo rašyta, kad į pavergusios muzikos mokęs.
Lietuvos parlamentą siu-
lomi netgi tokie "lietuviai“,! Komunistų buvo apdova- 
kaip suomis Kuusinen,* ar-’ notas Darbo Raudonosios 
menas Mikojanas, Chruš-! Vėliavos ir Gaibės Žen *- 

Kozlov ir kt. panašūs, to“ ordinais bei medaliu.CIO v,
Dar galėtum žmogus kęs 

ti. jei tokius "lietuvius“ šių-’, 
lytų Michailov, Gončarov,‘ 
Chovrei ov (jie siūlė Chruš
čiovą Elektrėnuose), bet 
kad taip (taryti Įsakyta net 
giliuose Lietuvos užkam
piuose, kur atėjūnų gal dar 
tik vienas kitas tėra, tai jau 
tikras pasityčiojimas iš lie
tuvių tautos.

Įsivaizduokite, kad net 
Tverų apylinkės (Žemaiti
joj) kolchoze buvo Įsakyta 
Nikitą "iškelti“ kandidatu, 
o Alsėdžių apylinkės kolcho
ze "iškelti dar Frolą Kozlo- 
vą, Daibėnų apylinkėj Mi

J. Žiugžda—istorijos 
daktaras

Vilniaus universitetas Juo
zui Žiugždai pripažino isto
rijos mokslų daktaro laips
ni. Jis yra pirmasis, kuriam

lų ar grūdo.
štai tas pats Vilniaus ra-, 

dijas pranešė:
“Tūkstančiai paštininkų kas Į 

dieną išnešioja skaitytojams a-| 
pie 2 mil. laikraščių ir žurnalų. 
Respublikinės-sąjunginės spau
dos direkcijos žiniomis, šiais 
metais respublikoje kiekvienam 
tūkstančiui gyventojų išplatin-i 
ta po 802 egz. Įvairių laikraščių 
ir žurnalų. Palyginus su praėju
siais metais, iš 1,000 gyventojų 
dabar skaito 41 žmogumi dau
giau. Be sąjunginės spaudos ir 
ryšių darbuotojų, spaudą platina 
daugiau kaip 12,000 visuomeni
nių spaudos platintojų. Spauda 
naudojasi daugiau kaip 1,000- 
čiu spaudos propagandos ir pla-

be dizertacijos gynimo SU- tinimo ratelių. Geriausia spau- Į 
teiktas toks laipsnis pagal jo 1 dos platinimo rodyklių miestų 
darbų visumą, ypač UŽ jo; tarpe pasiekė Vilnius, kur 1,000 
trijų tomų "Lietuvos TSR! gyventojų šiemet išplatinta 
isteriją“, kurioje visa Lietu-! 1,186 egz. laikraščių ir žurnalų,, 
vos istorija aiškinama taip,! o iš rajonų pirmąją vietą užė- 
kaip Maskva nori, o ne kaip į mė Pasvalio rajonas. Čia 1,000 •

APSINUODIJO

Arrighi šeimos iš Easthampton, Mass., vyriausias sū
nus, 18 m. amž., mirė spėjama apsinuodijęs žiurkių 
nuodais. Dukfė Viktoria (kairėj priešaky) ir sūnus 
John (vidury) guli ligoninėje panašiai apsinuodiję. De
šinėj vvriausia duktė ir užpakaly tėvai.

rie neskaito lietuviškos kny. nės visuomenės ir jos kultu- 
ix rrol ivoiriasnalvift VPld&S.ros Įvairiaspalvis veidas.

Kai kartais tenka būti ka
puose, tai jų paminklų ak
meninėj tyloj kyla mintis, 
kad čia yra Įgyvendinus 
vienybės idealas; kontrastu 
iškyla koncentracijos lage
riai, irgi steigti vienybės ide
alui siekti.

Gyvoji vienybė gi yra

gos, iš viso neskaito? O gal 
jie skaito angliškas knygas?
Tas pats su parengimų lan
kymais. Neperseniausiai te
ko girdėti tok/ lietuvio stu
dento pasisakymą: lanky
čiau lietuviškus parengimus, 
jeigu jais būtų galima pasi
didžiuoti prieš svetimtau- 
čius.sia pastaba daug kas
pasakyta. Tie, kurie augo ir žmoni bendlWmenėj pa- 
orendo už Lietuvos ribų, ver- vienių žmonių ar jų grupįų
tina lietuviškus parengimus 
pagal bendrus vertinimo 
standartus: jie nebeturi tau-

santykiavimo būdas, kai ar
timo mintis ir pažiūros ver
tinamos logiškai, o su tuo

urnai emocinio lysio su pa- -iu arlimu santvkiaujama 
•engimo medžiaga, todėl; *korektijkai į, humaniškai.

iš tikrųjų buvo.
Kuo vadinti tą, kuris 

nužudė pasakišką didvyrį?

Visoj Sovietų Sąjungoj ir

gyventojų išplatinta 1,020 egz. 
laikraščių ir žurnalų.“ POLEMIKA IR KRITIKA

kojeną Anykščių apylinkėj i k iš-
Svei rūką ir t.tT , .kilmingai paminėta maršaloTeisiuose, Ignalinos apyl. Į >d Tuchačevskto 70 metą 
kolchoze lt kt, kandidatu:sukaktis. Susirinki- 
įsimktas Suslo\a=. O tas .-U- muose įr spaudoj buvo iške- 
slotas juk po antrojo pašau., ,iami jo didžiuliai n 
lino karo kartu su gen. Ste- nai> vadinamas pasakiš. 
rovu n Sneckum suplanavo ku didv riu.
Lietuvai vadinamųjų stribų
(naikintojų) batalionus ir . didvyrį įf tūkstančius 
jiems nustatė strategiją, ( Ė* panašių nužudė Stalinas, 
kaip turi būti numalšintos ^kiu \ardu reikia vadinti 
lietuvių partizanų kovos ir ^a\ kuris tokius didvyrius 
kaip partizanai turi būti ĮlU^udė? Gal niekšu, išdavi- 
baudžiami, kad gyventojam nU: žmogžudžiu, bet tie var- 
būtų Įvaryta baimės ir pa- . aį .P rejkiant dar neapi- 
klusnumas okupacijai. budina to žmogaus.

Dabartinis Rusijos dikta. 
' torius Chruščiov. huvA£ _Qra_-»--------------------------------- ... - — — - j ■*• yv —

Vilniuje vasario 20 d. mi- lino veiklus padėjėjas, leido 
rė muzikas, kompozitorius,' šį tą apie Stalino baisius 
konsei vatorijos profesorius'darbus prisiminti, bet visai 
Konstantinas Galkauskas, jo pasmerkti bijo.

Mirs K. Galkauskas

Na, nepamirškime, kad 
mūsų V. Kudirka, J. Biliū
nas, Žemaitė, Maironis ir 
kiti iki šiol pavergtos Lietu
vos lygumose dar vis gyvi

TAUTINĖ VIENYBĖ FRONTININKŲ REŽISŪROJE
Vasario 9 d. New Yorke, su jų pasaulėžiūra, kiek 

Baltų Laisvės Namuose, svarbu pritarimas jų pro-
_____ __ ___ ... Frontininkų parengtose dis- gramai ir konkrečiai veiklai.

vaikščioja, nors jau ir su ko- kusijose tema ' Tautinė vie- Čia 'vienybės idealas 
munistų apkarpytais skver- nybė‘‘ buvo nagrinėjama tri- retų suvaidinti savo tikrąjį 

ais. Bet jie ir tokie dar ža- mis atžvilgiais: tautinė vie- vaidmenį. Kai gausesnioji 
ina lietuvio sąmonę susi- nybė kultūrinėj veikloj, po- srovė ieško vienybės , rei- 

litinėj ir kaitų tautinė vieny- kia būti , labai apdairiam 
bė.

jiems būtina parengimo ‘ 
aukšta, tobula forma.

Ryškiai diskusijų rengėjai 
avė atskleidė politinėse dis
kusijose, kai vienas kalbėto
jas (liberalas) ten pasiūlė 
.rontininkams apsijungti su 
Krikdemais ir kitais jų spar
no sambūriais. Tada fronti
ninkų atstovas pastebėjo, 
kad šiuo metu to padaryti 
negalima ir viską reikia pa
likti taip, kaip yra.

Tokiam plane, kaip čia 
kalbama, frontų sudarymas 
būtų naudingas lietuvių vi
suomenei. Laicistam sutve
rus sąjungą, susiformuotų

J. K.

ST. PETERSBURG, FLA.

Vasario 16-ji savo tarpe
St. Petersburgo, Tampos, 

Clearvvaterio ir kitų vietovių 
lietuviai vasario 16 d. Laiš
kanešių salėje minėjo Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo 45 metų sukaktį. 
Susirinko virš 200 asmenų. 
Programą tvarkė Albinas 
Karnius.

Sugiedojus JAV ir Lietu
vos himnus, A. Kamiene 
perskaitė gubernatoriaus

nais. 
dina
prasti žmogumi esant.

O be sovietinės spaudos, be. neimki akcįja>
dar atsiranda progų kartais žodžiu vienybė pasako- i Diskusijų pakviestųjų da-

pagyvetų bet kurios srities 
udZiik^jodS^Į^: ±"ryptim vertžtų

natūralūs lietuvių visuome- f perrjs Bryant, St. Petersbur- 
nės poliai, kurių įtampoje g0 majoro Herman Goldner

gauti ir Vakaruose lietuvių ma, kad visuma nėra vientL ly vii} sudėtis jau parodė dis- 
išeivių leidžiamos spaudos, sa, kad ji susideda iš kelių, kusijų rengėjų tendencijas 
kuri nėra cenzūruota ir kuri jei ne iš dviejų, elementų. “Į kaip jie supranta lietuvių 
be kojų ir rankų policijos i Gi visuma vieno elemento visuomenės vienybę , o dis. 
nepastebima po Lietuvos yra vienalytė ar vientisa, ir kusijų metu vienas kitas 
žmones vaikštinėja, nors ji nėra reikalo tada ieškoti, sprogtelėjimas išryškino ir
ten ir reta viešnia. 1 siekti vienybės. Tokiu atve- tikrąsias intencijas.

Frontininkai lietuvių vi-Jeigu anais taip pat viso-' ju galima kalbėti tik apie
L-’__ ______ y •__ 1 * • 9 _mų rupesecių Kupinais ir ne- vienuuyw. iuuci, ?irmanv 
lengvais metais spaudos

’vienvbe“ suDran-

Kas valga Lietuvos ragaiši
J. Vlks

Ne tai}, seniai visoje lie- ką; grandies vadą Kraką; Vil
tu vių išeivių spaudoje nu- niaus aero stoties viršininko pa
skambėjo žinia apie susovie- vaduotoją Eazlopolcevą; lėktuvo 
tintos Lietuvos aukščiausio-! ’ AN2“ vadą Račkauską; perve- 
jo sovieto prezidiumo nuta-; žimo tarnybos viršininką Siro- 
rimą apdovanoti garbės ras-į kvašą; orlaivio vadą Sidamsovą: 
tais pasižymėjusius milici- Vilniaus aero stoties vyresnįjį 
jos pareigūnus. Buvo pa- techniką suktiną; Vilniaus aero 
skelbtos pavardės tų, kurie stoties avio techniką Varną ir 
tuos raštus gavo. Tarp visų riaivio vadą Volkovą.“ 
tų pavardžių nebūta nė vie
nos, iš kurios būtų galima 
atpažinti lietuvi,—visi tik 
rusiškų pavaldžių 
kai
okupuota 
au
rios tikrasis vai 
ja.

Kai;, kiekvienas okupan
tas, taip ir Maskolija nepasi-

vienybės įvairiopoje visu- ta, kaip ji buvo parodyta pa- 
-raoje, reikia priimti jos vi- kviestųjų diskusijų dalyvių 

Įvertinti ir dalinai ir jos dė- sus elementus. sudėtyje Liberalai, dalyvau.
ka praviro St. seimo durys! Diskusijų pakviestųjų da- f a/111 10^
Į Lietuvos kūrybinį darbą, j lyvių tarpe nebuvo visų lie- PJlale lSTuviuUkonferinėš 
tai būkime tikri, kad ir vėl {tuvių visuomenės elementų, ♦
spaudos dėka bus atkelti 1 visų jos grupių, nes buvo P?litin«s
vartai į Lietuvos laisvę. Į tik frontininkai ir liberalai,

Nūnai greta kartais už-; socialistai nebuvo pakviesti

nuopelnai buvo atitinkamai

klystančios spaudos iš užsie
nio dar ir radijo bangomis

Todėl diskusijose ir negalė
jo susidaryti vaizdo, kokia

Šitų polių susiformavimui 
didžiausia kliūtis greičiau
siai būtų mūsų liberalų re- 
akcingumas ir abejingumas 
savo pačių principam. Kaii 
frontininkų kalbėtojas pra
dėjo smerkti materialistinę 
filosofiją, kaip nesantaikos 
ii- visų nelaimių bei vargų 
kaltininkę ir ėmė gąsdinti 
tos pasaulėžiūros žmones, 
nei vienas iš liberalų nepaki
lo ginti teisės turėti materia
listinę pasaulio sampratą. 
Leiskim, kad to frontininko 
pareiškimai buvo priimti, 
kaip išsišokėlio purkštavi- 
mai, neatsargūs svaičioji
mai, kaip isteriką komfor- 
misto, nepajėgiančio supras-

kasdien lietuvių išeivių pa- j ta vienybė galėtų būti ir kaip
stangomis siunčiami prane- jos reikėtų siekti.
Šimai pavergtosios Lietuvos "Vienybė“ lietuvių visuo- 
žmonėms. Šie nuopelnai pri- menėje kai kieno dar su- 
klauso VLIKui ir jo rėmėjui prantarr.a, kaip priklausy-

1 planuoja ką nors prisivilioti 
iš laicistų, kad nebūtų tokios 
vienišos savo vienybėje. Jos
nemėgsta laicistų sąjungų, ... , ,
laicistinių frontų Jrigu > “ * Pak*5tl individualumų.
jaučia, kad laicistai siekiai Į ?bau tas pats kalbėtojas 
J pnsimine žurnalą Darbas,

Taigi, tarp tų visų Lietu 
vos ragaiši valgančiųjų vos 
trys pavardės

ir St. Petersburg Beach ma
joro Richard Erčius prokla
macijas.

Pakviestas kalbėti majo
ras Richard Erčius pasakė 
negalįs lietuviškai kalbėti, 
nors ir esąs lietuvių kilmės. 
Jis žadėjo pradėti veikti 
Lietuvai laisvę atkovoti.

Teisėjas iš Chicagos Jo
nas Zuris savo kalboje ragi
no aukoti Lietuvių Tarybai, 
nes ir laisvės kova be lėšų 
negali būti vedama.

Meninę dalį atliko Dailės 
choras, kuriam vadovauja 
K. Staupas. Jis sudainavo 5 
dainas, D. Staupienė su J. 
Salasavičiene ir M. Ugenie- 
nė su A. Pociene sudainavo 
po vieną dainą. Jaunuolis 
Alg. Karnius padeklamavo 
P. Vaičaičio Yra šalis.

Aukų surinkta virš 200
sudaryti sąjungas, visuomet 
jas siekia suardyti. Šių dis
kusijų spektaklis irgi tam

... . buvo skirtas. Toks laicistinis
Msų vienai politinei 1 frontas buvo susidaręs Lie- 

partijai ar vienai ideologi- tuvos p0 1926 m. sei-

Demokratine Darbo Talką ’ Pasiųsti Amerikos
ir kai kurias jos suvažiavimoLietuv ių Tai ybai.
rezoliucijas. Darbą jis pri
skyrė Trečiam Frontui, ku
ris paskutiniu laiku pradėtas 
dažnai minėti. Jeigu Darbas 
toks, koks jis buvo, išreiškia 
Trečią Frontą, tai vertėtų 
pradėti tą frontą organizuo
ti. Į tą naudingą akciją ga
lėtų įsitraukti ir frontininkai* 
užuot gaišinę laiką, vilioda
mi į parapijas liberalus, ku
rie dar nėra į jas įsirašę.

duoda vilčių, kad Lietuvos! jauku diktatūririnkui, kai toriios skelbto *tik<dn ir iam Kartų tautinė vienybė bu-
platieji vieškeliai, tiesiami nevisi jo sistemai pritaria, ir skirtu pastangų nuoširdumu ) V° aPanama pagal tą jau-

sunku tikėti dogmatikui sa r •’ pastangų nuoširdumu, nimo dal kun jsijungu- sunku tikėli dogmatiku, sa-, „es is tikrųjų jos frontmin-Į si j Iietuvišką v<k,į įr

ALTui.
Neabejotina, kad 

spaudos tos kasdieninės ra- nei doktrinai. Tokia "vieno-
greta

mas

dijo žinios yra stambus Į da vienybė“ labai pageidau
veiksnys, įgalinąs paverg
tosios Lietuvos gyvetojus su
sivokti, kuria linkme rieda

lietuviškos, j žmonijos gyvenimas.

d^UcLl“™ Pastebėjo, kad 
» rniaus, Lietuvos sostinės, 
aerodrome ne tik lietuvių 
kalbos negirdėti, bet lietu-

t ■ + a - • • kalba ir susišnekėti nei-tik. Lietuvos gyventojais. Ir.anoma. ne!
Maskolija... prieš o9 metus Į
net Vincas Kapsukas Mas-! O KAS KĄ NUGALĖS 
kolijai kitokio vardo nežino. 1920 m 
jo... gegužės 15 d. St. 

. seimui susirinkus pirmojo
O štai dar kas valgo Lie-į posėdžio, seniausioji to sei- 

tuvos ragaišį ir už tą ragai
šį garbės raštais apdovano
jami.

Yasario 8 d. Vilniaus ra
dijas paskelbė tokią žinią:

'Ryšium su TS civilinio oro 
laivyno 40-čiu ir už pasiektus 
gamybinius laimėjimus, T. Lie-

mo rinkimų. Jis pasistengta 
kuo greičiausiai likviduoti,jama ir charakteringa dik- ,aužant konstitucij, prie:

tatūrinių sistemų šalinin 
kams ir dogmatinių ideolo- 

į gijų išpažintojams. Šio tipo

i laisvę, giedresnę ateitį, nė
ra usnimis užžėlę.

REMIA PABALTIEČIŲ 
PASTANGAS

Bendrojo Amerikos Pa
baltiečių Komiteto pirminin-1 Emigrantinėj lietuvių
kas, ALT prezidentas, gavo 

mo narė Gabrielė Petkevi- iš Laisvosios Europos Komi- 
čaitė, atidalydama posėdį,
pastebėjo, kad didžiausių 
nuopelnų dalis, kurie įgalino 
St seimą susirinkti, priklau. 
so spaudai, jos rašytojų 
plunksnai.

Atrodytų, kad pavergtoje
tuvos AT-bos prezidiumas gar- Lietuvoje spauda taip pat 
bės raštais nėra pamiršta. Jos tiražas

kasmet auga. Auga ne tiek 
gera valia ir pačių skaityto-

bės raštais apdovanojo; Kauno 
aero stoties viršininką Afanas- 
jevą; Lietuvos atskiros avio

saikas, pasižadėjimus vien 
tik tam, kad būtų pasiekta 
Tautinė vienybė“.

vo dogmom, kai nevisi jas Į kų strategų buvo planuotos 
išpažįsta, šios psichologinės j ir vedamos lietuvių visuo- •
priežastys, tarp visų kitų, ir- menei skaldvti o nė iai ^ iaunanc11^ Jaunimo ir seni- 
gi verčia juos likviduoti o- i jungti. Natūralus politiniu P™ tautlnS Vlenybę. Tačiau 
pozicijas "vienybės idealo“ j blokų susiformavimas lietui 1
labui.

nerasta jokių apraiškų,

ne

vi-
suomenej diktatūrinių lieka
nų beveik nebėra, o čia bręs-

teto prezidento John Ri- tančių ar subrendusių lietu 
chardson, Jr., radijo trans-
liacijos reikalu į Pabaltijo 
kraštus savomis kalbomis 
tokio turinio laišką:

"Dėkoju už nuorašą Ame
rikos Pabaltiečių Bendrojo 
Komiteto laiško Preziden
tui Kennedy, liečiantį trans. 
liavimą į Pabaltijo valsty
bes.

Aš pilnai sutinku, kad

vių tarpe jos visiškai dingu. į ku susitarti dėl frontų: jie 
sios, kaip vienas diskusijų j nenori suprasti nei visuome- 
dalyvis teisingai pastebėjo;'" • •.. ..
bet su konfesinių ideologijų

dvimas uetu-ltik tie neskaitlingi vienetai, 
vnj v,suomenei b“tų nau din- jsijungę į lietuvišką veiklą

U T kokla^- bet ir tie gausūs būriai, kurie 
nam.ka, taip reikalinga bet, nėra įsiju į tautinę veik_ 
kun°j raktoj Nors sulietu.;,,. Tie neįsijung jį ,aiko 
viskais liberalais labai sun- lietuviais. Galbūt juo-

_ -,.i__se kaip tik ryškiausiai yra 
išsikristalizavęs naujos ge
neracijos veidas.

grupės vadą Batalovą; Vilniaus i J^ smalsa įsigijama, kiek.,-, 
aero stoties pamainos inžinierių! biukte įbrukama. Bet kaip . e Eur°pe Radio translia 
" ‘ v . . .. vimas turėtų būti pradėtas

į Estiją, Latviją ir Lietuvą.
"Aš asmeniškai ir štabas 

toliau dėsime pastangas iš
stoti es pamainos inž. Kovaičių- toJai sumeta, kur esama pe. £aut padidintą finansinę pa-

Bobrovą; Lietuvos atskiros avio ^en bebūtų, ir tose sunkiose 
grupės vado pavaduotoją Gold-: Lietuvos gyvenimo sąlygose 
bergą; Vilniaus aero stoties ste- spauda tarpsta. Švietimui 
vardesę Kazhitę; Vilniaus aero Šaly kylant, spaudos skaity-

dogmatikais mums reikia 
kartu gyventi ir dirbti. Jie 
kaip tik dažnai ir mėgsta iš
joti ant nujodinėto "vieny
bės“ asilo.

Dogmatikam iš dešinės 
netiek svarbu, ar kas sutinka

ramą, reikalingą pirm negu 
galima tokias stransliacijas 
pradėti.“

ALT Biuras

nės struktūros, nei istorijos 
raidos. Kiekviena nuodugni 
visuomenės struktūros anali- diskusijos buvo pakanka- 
zė jiems vaidenasi marksiz- ma? įdomi komedija pasižiū- 
mu. j rėti, atskleidusi frontininkų

Pačios diskusijos buvo siekimus ir paro-
paviršutiniškos. Pvz., apkal- džiusi, kad frontininkai var- 
bant lietuviškos knygos mer- ar tinka į tautinės vieny-
dėjimą, niekas nė nebandė ansamblį, nes jiems sun-
paieškoti priežasčių, kodėb^?3] ^virškinama pliuralis- 
lietuviška knyga vis mažiau! visuomenė. O gal jų or- 

! skaitoma. Gal gūt lietuviš- j £ar|izacijos ir pasaulėžiūros 
1 kos knygos merdėjimo prie- i tokia prigimtis ir charakte- 
žasčių būtų galima rasti iri ^ad jiems niekada ne- 
pačioje knygoje. Ar tie, ku- bus pasiekiamas pliuralisti-

Vasario 16-ji amerikiečiams

Vasario 17 d. vakare Mu- 
nicipal Pier auditorijoj mū
sų šventės minėjimas buvo 
suruoštas amerikiečiams. Į 
jį susirinko apie 2,000.

Čia gimęs Vincent D. Pu- 
zaras perskaitė gubemato- 

i riaus ir miesto majoro pro
klamacijas, Dailės choras 
sugiedojo JAV himną, 6 lie
tuvių dainas ir baigė Lietu
vos himnu. Chorui publika 
daug plojo.

Programai sumaniai va
dovavo D. Staupienė. Ji pub
likai trumpai paaiškino kiek. 
vienos dainos turinį.

Šia proga reikia pagirti 
choro vedėją K. Staupą ir 
visą chorą už jų didelį pasi
aukojimą lietuvių dainai. Jei 
ne choras, neturėtume kuo ir 
kitiems pasirodyti.

Po minėjimo broliai Su- 
ramskiai pakvietė visą chorą 
į savo namus ir jį pavaišino 
skaniomis dešrelėmis ir gė
rimėliais.

F. J. Šeštokas

SKAITYK STASIO MI- 

CHELSONO PARAŠYTI 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 

KIETAIS—$5.00.
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Ir būdamas jau Amerikoje, j 
iš Pennsylvanijos mainų at- j 
ėjau į Bostoną pėsčias. O 
tai buvo ne 50, ale 500 mai
lių. Ale šiandien jau įeita ro- 
kunda, Maiki. Kupra per
sunki. Bet tu kupros dar ne-

1926 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)

.publikos Prezidentai Aleksand-| pirmoj eilėj j jų ištikimybę re- 
l ras Stulginskis ir Kazys Grinius1 žimui bei asmeninį atsidavimą 
j ir įiodinėjo, kad jei kariuomenė' A. Smetonai, kaip to režimo gal- 
• 1926 m. padariusi perversmą, tai j vai. Dėl to nenuostabu, kad mū- 
ji turinti ir atitaisyti to parvers- j sų kariuomenėje susidarė tokios
mo politines pasekmes.“

Toks Raštikio tvirtinimas

stebėjo:
"Gruodžio 17-sios dienos per

versmas nebuvo naudingas mū-

į tas kaip vijurkas, tai kol no- 
' sį nusišnypši, 50 mylių ir su 
varysi.

— Ne, tėve, aš nematau

sąlygos, kurios užkirto kelią iš
ugdyti stipresnes asmenybes, 
ryškesnius ir ryžtingesnius ka- 

(M. Sleževičius psl.

menės panaudojimą vidaus į Tas pats atsitiko ir su 
kimas po gruodžio 17 d. buvo iš- politikos kovoms. Grinius Šaulių Sąjunga, kuri išaugo 
Įėjo pasitikėti draugu. Todėl ir Į lankėsi su Stulginskiu pas ant demokratiškai visuome. 
plėstas, kad draugas vargu ga-Į krašto apsaugos ministerj i ninio pagrindo bei iniciaty

vos, o be tų sąlygų jos gy-
r_____________________  vybė buvo pakirsta. Tai pa-

nuo pačių gruodžio 17 d. smurto! nį, panaudojimą suvalkie- stebėjo net buvęs perversmo
afišų: “karo diktatoriaus“ Pie-! sukilimui malšinti—ar 

ičiaus, jam konkuravusio

prasmės tokiose vaikštynė- j sų kariuomenei, jis išmušė iš va- matėme, kaip jie vienas po kito. griežtai priešingu reikalu: 
se. Nekreikia man ir meda- gos kai kuriuos karininkus...“ »ėkė iš kariuomenės, pradedant Į protestuoti prieš kariuome-

. .... Daugiau pastabumo
- Nu ta. nors kojas is- Raštikio negalima ir reika- 

miklinsi. Greitesnis busi. . Iauti. Kiek plačiau ir atvi-lchalK, v , ,
- Teve, Afrikos neg'?* , iau apie tai rašo R. Škirpa f“""” K y- pulamin-

per tūkstančius metų kojas ,• M Sleževičius: ko SkoruPskl°’ Pulk- Petrulio,
miklina, basi stirnas gaudy- J ... . . gen- Glovackio, Mačiuikos, Slap-
dami, O ko jie pasiekė? Jie- “Neturėdami, kaip jau minė- šio ir baigiant aviacijos leite- 
ir šiandien dar basi po pel-:ta> platesnių tautos sluoksnių nantais. Jie lėkė pavieniui, o

(kės klajoja, kai tuo tarpu pasitikėjimo, tautininkai ugdė kartais ištisomis grupėmis...“ 
baltas žmogus, kuris ne ko-įir Plėtė s^vo *taką karininkų; (psi. 276) 
jas miklino, bet protą lavi-;tarPe- Kariuomenė, pasiduodan- -- 
no, šiandien automobiliais' pašalinėms įtakoms, arba
važinėjasi, lėktuvais skrai- i klausanti nurodymų iš šalies, 

m • • __ ~ -automatiškai įsivelia

is šalininkas R. Skipitis kny-
tai karo lauko teismais, ar; goję Nepriklausomą Lietu- 
kariuomenės teismais, ar tie-! vą Statant, psl. 156-157.

Kodėl ir kaip išlėkė Ple
chavičius, mes matėm anks. 
čiau. Petruitis išlėkė su pra

siog, kaip Smetona norėjo, 
pasiųsti kareivius vaikus sa
vo tėvų-streikininkų malšin. 
ti. Taigi, Raštinis girdėjo, 
bet nesuprato apie ką buvo 
kalbama. Juk gen. Šniukšta 
kaip tik ir išlėkė rs krašto

(Bus daugiau)

PROVIDENCE, R. 1..

Kaip mes paminėjome 
Vasario 16-ją

( Lietuvos nepriklausomy- 
apsaugos ministro vietos, i j^g atstatymo 45 metų su
neš nesutiko siųsti kariuo- Į kaktį minėjome vasario 17

do. Taigi ne kojas reikia automatiškai įsivelia į politiką. u e,Tersmu Skorups- j menės prieš streikininkus... diena šv Kazimiero para-
i—4.----i -i—e.; Tai vfM-la nrie ios susiskaldymo, i i_- , , • , ., - , __________ - - • .. ... , -i.

pijos saleje. Kadangi lietu
vių čia nedaug ir tie patys

miklinti, bet protą lavinti. 
Nu, jeigu tu, Maiki, ge.

Tai veda prie ^susiskaldymo. kis buv<)
drausmės pakrikimo, atsiveria us rfe Lįetuvos junti. 
neriboti galimumai visokioms n____i....................... v.-.

— Koman, Maik, aš turiu tave mokyti, o ne tu mane. 
sugalvojęs tau gerą skymą.' Jeigu tu nežinai, koks gali

— O kodėi negali pasakyt būti eitynių tikslas, tai aš
lietuviškai, ką turi sugalvo-;tau pasakysiu, kad šitos ma- 
jęs? j dos tikslas yra garbė arba,

į ros mano rodos nepriimi, tai neriboti galimumai 
aš neturiu daugiau tau nieko politinėms avantiūroms ir atsi- 
pasakyti. Gudbai. i randa pavojai pačiai valstybės

egzistencijai, ypač mažos vals
tybės, esančios tarp didelių ir 
gobšių kaimynų. Todėl visose 
teisiniais pagrindais paremtose 
valstybėse greta patriotizmo iš 

1 kariuomenės dar reikalaujama,

STAMFORD, CONN.

Ir čia nepamiršo 
Vasario 16-sios

— Juk sakau, turiu sky- kaip plungiškiai sakydavo, 
unaras.

— O kokia iš to garbė, tė.
mą.

— Bet tai ne lietuviškas 
žodis, tėve.

— O kaip tu pasakytum 
skymą lietuviškiau?

— Aš, tėve, pasakyčiau:

ve? Tik tuščiagalviai vai
kėzai mėgsta tokius pasiro
dymus.

— Ne, Maiki, eitynių ei-
“turiu planą.“ Bet dar ge- na ir dideli vyrai. Taigi šita
mmi Kutu įioco Lrvrfi • liau į/acanvvi.
sumanymą“

111*111 i možio n£i-« filr tllCLT-iofTO 1 Vilivv»nw iziccvza iiv;x a urv. vvtcr^x«^į,c** ▼

Nedidelė Stamfordo lietu-į, ,....................... , • .5H.. . , . . _ I kad ji visai nesikistų į politiką,
vių kolonija gražiai pamine-
jo Lietuvos nepriklausomy
bės 45 metų sukakti.

Vasario 16 d. 7 vai. vaka. 
ro nedidelė svetainė prisipil
do svečių. Prie drobinėm

bloznų pasirodymas.
— Olrait, Maiki, aš turiu i — O aš sakysiu, tėve, kad

tau gerą sumanymą. Į tai nėra nei mada, o stačiai
— Dabar pasakyk, koki.' pakvaišimo liga. Panašių li.
— Na, tik jau perdaug tu į gų mūsų Amerikoj užeina

manęs nemokyk, ba aš su-} gana dažnai. Kartais jos 
pyksiu ir nesakysiu. ' virsta stačiai epidemijomis,

_ Nepyk, nepyk, tėve. į kaip kokia influenza: vieni Įv*ak Br’e pianino Rastas.
— Nu, tai klausyk: papu-' užsikrečia nuo kitų. A1

cuok savo padus ir patrajyk i — Maiki, aš jokios plium-
pidemijos neatsimenu.

— Nejaugi būsi pamiršęs,
kaip buvo užėjęs pakvaiši
mas ant kuolų sėdėti? Vi

suvaikščioti 50 mylių.
— Kur suvaikščioti?
— Nu, bile kur: į laukus,

j girias, ar keletą kaitų ap

nybės Prancūzijoje, kur bū 
damas išleido prancūzų 
kalba knygelę “Vienos tau
tos prisikėlimas“, iškelda-

Karininkų tarpusavis šni
pinėjimas, nuo kurio pirmoj

(psl. 238).

Kitoj vietoj taip rašoma:
”Jis (gruodžio 17 pučas) su

trukdė mūtų ginkluotų pajėgų 
tobulinimo darbą, sužlugdė ga-

staltiesėm užtiestų stalų ren-įlimybe gauti j4 Sovietey gąjun 
kasi seni ir jauni, vyrai ir, gos didesnį ginklu kie-
moterys, dalis jų tautiniais kį suardė kariuomenės draus- 
drabužiais. 1 _____.._____.. . . .. . ■ mę, paKirsoamas itaiciviu pn=i-

Iškilmingą minėjimą ati- tiMjim sav0 karininkais, o pa
daro Vilius Bražėnas ir po, čius karininkus supiudydamas

eilėj nukentėjo buvę per-i susiskaldę, tai atsilankė ne- 
versmininkai, buvo pradėtas! perdaugiausia. 
tuomet, kada perversminin- Vėliavas įnešus, himnus 

sugiedojus, kalbėjo kun. Jo. 
nas Vaitekūnas, kolegijos 
prof. J. Jurgelaitis, dr. Balys 
Matulionis ir Kazys Adoma
vičius iš Worcesterio. Visų 
kalbos buvo turiningos ir

kų penkiukės organizacija 
plėtė savo tinklą kariuome
nėje, ten verbavo sau šali
ninkus ir savanoriškai šnipi
nėjo karininkus-d raugus. Ta

to i tautos vadus, nes tik ne- « s“kufta s‘stemMa “"P Patl;
ko Smetonai su Merkiu, kad

mas joje save į Napoleonus. 
Smetona šiek tiek suprato 
prancūziškai ir negalėjo 
pakęsti dar vieno konkuren.

seniai buvo susidorojęs su 
Voldemaru. Be to, kaip ma
tėme, toje knygelėje buvo 
aiškiai nurodyta, kad tikruo
ju perversmo vyriausiu rėži.

ją jie paliko ir dar karinin
kams šnipams, Atseit savo 
rūšies politrukams, mokėjo 
atskirą atlyginimą.

gražiai pasakytos.
Buvo perskaitytos guber

natoriaus ir miesto majoro 
proklamacijos, priimta re
zoliucija, kuri bus pasiųsta 
šios šalies aukštiems parei-sierium buvo pats Smetona,! . Karininkai is viso buvo 

o tai buvo labai nepatogų, atlyginami kaip gunams.
nes griovė vis, jo sukurt, no Aukų surinku $194, kurie
pasaką mažiems vaikams. », . J ’ Pkiekvieno naujo perversmo 

i/aug narių ji. oiez.eviciui t bandymo jiems atlyginimai
bus pasiųsti Amerikos Lie
tuvių T^rybaį= Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubas sa
vo $100 auką pats pasiuntė 
Amerikos Lietuvių Taiybai. 
Vadinasi, mūsų nedidelė ko
lonija nėra šykšti Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

B. S.

buvo siūloma kariuomenės ir laipSniai vis būdavo pake- 
liami, net tris kartus. Bet ke
liant atlyginimus ištikimiem 
karininkam visada būdavo 
pridedama pastaba, kaip ra
šo K. Žukas, jog: “Šis įsta
tymas neliečia pensininkų“ 
—atseit, režimo priešai ka- 

! rininkai, nors ir buvę kūrė-

pagalba nuversti tautininkų
trumpo įžanginio žodžio tarpusavy. Jis mūsų kariuomenę ( diktatūrą, bet j visus tokius
proginiai vesti pakviečia u vabtygės syniBO įrankio pa 
Felieijų Prekerj. Sugiedami dart žandarmerija tų,

kurie užgrobė krašto valdžia.“JAV ir Lietuvos himnai. A- 
bu himnus gieda visi daly- (psl. 274-275).

“Kai gruodžio 17 d.. ___ __ _______ unifor-
mmute -muotiejj Storiai įsitikino, kadAtsistojus tylos

pagerbiami visi kovotojai rtij tik
kultūrininkai, knygnešiai,; kai ti iranWai ir kad
kartai, šauliai, partizanai ir,ju DutftateUnrts žygis davė vi- 
Sibiro kankiniai. ; sai priešingų rezultatų, negu jie

pasiūlymus jis griežtai atsa
kydavo — ne! Kodėl? Apie 
tai rašo M. Mackevičius:

“Suvalkijos ūkininkų streiko 
metu iš kariuomenės buvo konk
rečių pasiūlymų padaryti, kaip 
buvo sakoma, Smetonos dvaro- a , x . jai-savanoriai, negalėjo pa- perversmą, prašant politiška. sinaudotj aukšte5niu at| ^.

Y1T1 XI - •'C?tą žygį paremti. M. Sleževičius, 
dideliam siūlytojų nustebimui,

Neilgą bendro pobūdžio buvQ naiviai įsjVaizdavę, jie pa- tokias priemones griežtai atme- 
kalbą pasako Vilius Braze- vieniai ir grUpėmis atgailavo, tė. Jis ūsą laiką buvo nuomo- 
nas o apie vizitą pas Conn. Urdami mea cul ir atsipraši.

■ . valstijos gubernatorių Dem- n-dami dr R Grinių M sleže.
- Nu, vot tau! Rodos,! Kas ilgiau ant kuolo išsilai- Pse| pranešimą padaro ir jo vičių ir mane Skaudu buvo 
ą žinai, o vaikštynių Į kydavo, tas jausdavosi di- proklamaciją paskaito Ry- klausytis tų jų išpažinčių. Ob- 

_:jektyviai vertinant, jie buvo

link Bostoną—kad tik pada. i soje Amerikoje vaikėzai lip. 
lytum 50 mylių. j davo ant aukštų kuolų ir sė-

— Kokiu tikslu? ! dėdavo, kol nuvirsdavo.

nimu.
Bet, nežiūrint to, vistiek 

karininkai savo atlyginimais 
nebuvo patenkinti. Juk ir 
gen. Raštikis apsipyko su 
Smetona ne dėl režimo ve-

NAUJAUSIOS KNYGOS

viską
tikslo nesupranti. j

— Tikrai, tėve, nesupran-| pakvaišėlių ligą, tėve. Pas-į
dėsnis “didvyris“. Tai buvo

Toliau Janina Čerekienė, 2^—-.. . ... . mažiau is.<xili. hc&u jų
kui buvo užėjęs šoktynių į Padeklamuoja is Maironio Jie buvo tiR aukog nusikalsta.tu.

— Maiki, dabar tokia ma
da, argi tu nežinai?

— Madų gali būti visokių, davo po kelioliką valandų (o moterys ir z vy-
tėve, bet visos jos turi kokį be pertraukos, iki susmuk-į iay,.akompanuojant Raštui, 
nors tikslą. Pavyzdžiui, bu- davo. 5?*^ damų Pynę: Už-
vo mada vyrams nešioti; —Ale visgi tu, Maiki, nej lapaujągies_
barzdas, šios mados tiks- i gali sakyti, kad eitynės yra
las buvo toks, kad nereikė-; liga. Juk generalnas Ameri- 
tų skustis, nes, kol nebuvo kos prokuroras, mūsų prezi- 
gerų įrankių, nusiskusti bu- dento brolis, pats jas pra

pakvaišimas. Suruošdavo to- 
j kias lenktynes salėje ir šok

vo nelengva. Kai atsirado 
geių skustuvų, atėjo mada 
barzdas skustis, paliekant 
tiktai ūsus. Dabar atėjo ma
da ir ūsus skustis. Taip pat j darė. Prezidento broliui trū- 
buvo mada moterims pinti į ko dar 17 mylių, kai jį turė-
plaukus. Kasų tikslas—kad 
ilgi palaidi plaukai nekris
tų ant akių. Bet pinti kasas 
buvo daug darbo, todėl atė
jo mada ilgus plaukus kirp
ti. Aktorės nusikerpa juos 
taip trumpai, kad, išeidamos 
pasirodyti prieš publiką, už
sideda perukus. ,Sakoma, 
kad prezidento Kennedžio 
žmona vartoja net tris pe
rukus, kiekvienas vis kitaip 
sušukuotas. Tokios mados 
tikslas yra gražiau atrodyti. 
Bet koks gali būti tikslas da
bartinių eitynių mados?

nės. kad kariuomenė turi būti 
apolitinė, saugoti karinę draus
me ir neprarasti pasitikėjimo, , 
tautoje. Ji turinti stovėti aukš- H?,"108 ^aUS politikos lr ne

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina............................$1.80,

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina.........$2.00

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Micheiso

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI,

dėl naujų ordinų bei meda
lių, o tik dėl to, kad nebuvo 
patenkintas gaunamu atly
ginimu...

Nors ta liaudininkų pa-į Nėra abejonės, kad tokio- 
žiūra — nevelti kariuome- ise sąlygose kariuomenė nu
neš į politiką — buvo pla- į tolo nuo visuomenės, nes 
čiai žinoma, Raštikis savo; žandarmerija niekur sau 
atsiminimuose nori tvirtinti simpatijų neįsigyja, ir ruo-

čiau vidaus politinių kovų ir ne
kalti, negu jų įkvėpėjai, j sivelti į politines aistras“ (M.

Jaunoji Lietuva, o kaimvm- - , , , - ,• , , • • , mojo darbo, kurį suplanavo anomo Bndgeporto menininku 1 ... ... .w<ro„4 zz? 4 • « “, meto opoziciniu partijų dingen-oktetas (6 moterys ir 2 vy-L • • j \ n ,- J tai. Deja, padarytoji klaida jau į
buvo nebeatitaisoma. Daugumas 
gruodžio 17 d. konspiratorių vė
liau vėl konspiravo prieš tuos, 
kuriuos jie patys smurto keliu 
buvo pastatę prie valdžios vairo. 
Tačiau jiems jau nebegalėjo!

mę, rečituojar.t Vladui Ba
riui, Ten, kur Nemunas 
banguoja, Lietuva brangi, 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Gražiosdėjo su savo frentais. Visi Sopios vasaros

pasipustė padus ir leidosi i!nah '■ ’ • U* e^a ir
50 mylių kelionę. Teisybė, i ??ba,gai APsau?ok. Auks.

— • • 1* I Cnė vienas jų 50 mylių nepa-1

jo paimti armabilas. Ale vis
tiek jis gavo medalį. Pereitą 
nedėlią gazietos rašė, kad 
prezidentas užordeliavo dar 
daugiau medalių, kurie bus 
duodami už tokį pasižymė
jimą. Taigi mano galvoje 
atsirado skymas, arba, kaip 
tu sakai, sumanymas, kad 
čia ir mums atsiranda čen 
čius tais medaliais pasinau
doti.

— Bet ar tėvas galėtum 
nueiti 50 mylių?

— Jeigu būčiau jaunesnis, 
Maiki, tai 50 mylių man bū-

ciausias...
Dar būrelis vaikučių, kad 

ir labai nedrąsiai, vadovau
jami Prekerio, padainavo 
porą trumpų dainelių ir tuo 
iškilmingoji dalis baigėsi.

Toliau Paškienės pakvies. 
H vaišinosi, kaip kas norėjo. 
Nuotaika pakili, dainos ai
dėjo iki pat 12 vai. nakties.

Jokios aukos Vasario 16 
d. minėjimo proga Stamfor

Sleževičius, psl. 169).

visai priešingai. Jis rašo:
“Vėliau, man būnant jau ka

riuomenės vadu, pas krašto ap-

šiamos kariuomenės susiar
tinimo šventės su visuome- ATSIMINIMAI, parašė Juo-

sektis, nes naujasis režimas rė-! -^ugos ministerj (pas mane ne- pripažinimas.
ne tebuvo to fakto liūdnas zas Liūdžius, 246 pusla

piai, kaina......... $3.00.
! ATSIMINIMAI APIE JUO-mesi jau nebe pasitikėjimu ka buvo) lankėsi buvę mūsų Res-j M. Sleževičius kaitų pasi-j-^

_______ _____________  kalbejime su dideliu susirū-, Para _ rei"
pinimu atsiliepė man apie į r°nčlė Liūdžiuvienė, 88
naujuosius generolus, kurie,; Ps * *aina........
reikalui esant, nesugebėtų iš-KAS GI YRA TAS MURKLYS?

Murklys yra neturtirgos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stipių, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniemsdo lietuvių kolonijoje ne-'i Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysana jauninu
praktikuotos rinkti anks ' skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 

l- , 1. ___________ oL-l-inJus ir visa anv-čiau, nebuvo renkamos iri sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy 
šiais metais. (O kada jie sa-! saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
vo auką atiduoda? Red.) | ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams

Svečia* ir
vlvyililA IIldLKJo • a x v I i* • ’

— Kaip atrodo, Maiki, tai tVlk ^eras ekzeisais. Juk ^y.0 bičiukui iiraiy.ii 
turės ateiti dar viena ma- Lie*uvoJe devynias pa-1 £®le,vl’ tau bu« dėkinga.; 
da—mada, kad aš turėsiu 1 aP,Ja?* nueidavau į atlaidus. u* me u*’

vesti kuopos kareivių į mū
šio lauką. K. Škirpa apie tai 
taip rašo:

“A. Smetonai teliko tik vie
nas kelias — ieškoti savo reži
mui atramos kariuomenėje, bū
tent, karininku kadre. Tuo būdu 
jis buvo volens-nolens priverstas 
apsistatyti tokiais talkininkais, 
kurie neva jam rodė asmenišką 
ištikimybę. Deja. tokių tarpe 
buvo nemažai prisiplakėlių ir o- 
portunistų. Iš viso to rezultatas!

Tai gera dovana Kalėdų proga jauniam g.......—kad* kanu<^
pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

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

. $1.00
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 

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 psl.,
kaina .................. $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai. kaina............ $3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė. 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

giama į skiriamojo asmens ga-j Keleivio administracijoje: 
bumus ir tinkamą karinį pasi-i So. Boston 27, Mass. 
rengimą bei išsimokslinimą, kiek * 636 E. Broadway,



KELEIVIS, SO. BOSTONPuslapis šeštas

BENEDIKTAS RUTKŪNAS

Savižudžiai
(Tęsinys)

Urnai jų klausą palietė silpnas garsas, lyg grabalioji- 
masis, lyg tapnojimas. Ar tai buvo žingsniai? Visi prisi
spaudė dar glaudžiau prie šakų, prie kelmų, prie drėgno 
samanų kilimo ir klausėsi, klausėsi. Užviešpatavo mirtina 
tyla, jog net buvo girdėti jų širdis plakant, juos giliai al- 
sujant. Taip, tai buvo žingsniai. Žingsniai! Artyn, vis 
artyn.

Gyvūnai užuodė kvapą. Jis sklido į juos iš tolo, sun
kėsi pro miško tamsą. . .

— Žmogus! — išsišiepė vilkas. — Nė vienas iš mū
siškių taip nedvokia kaip jis...

— Žmogiena! — suurzgė tigras.
— Žmogus ateina... Žmogus! — jaudinosi sparnuo- it

čiai ir keturkojai.
Išsigandę jie ėmė blaškytis:
— O vargas! Ir čia — šventame girios prieglobsty-I 

je — jis mus persekioja! Ach!
— Ko jam čia reikia? Ko jis čia ieško?-------
Žingsniai tolydžio garsėjo. Girdėjosi, kaip lūžo šake

lės, brazdėjo nukarę lapai. Žmogus veržėsi i miško gel-1 
mę pas juos.

— Kaip aš jo neapkenčiu! O, kaip neapkenčiu jo — 
ššš — šnypštė akiniuotė. Jos baisios žiotys prisipildė 
nuodų, ištino kaklas.

— Vienu akimirksniu užmušiu ji, užmušiu — ŠŠŠ! 
ŠŠŠŠ.. .

— Tuojau iškaposiu jo piktas akis! Į gabalėlius su
draskysiu nagais jo kūną! — suklykė grypas, sukdamas 
ratą virš medžių viršūnių ir ieškodamas ąkim Įsiveržėlio.

Iš dumblo iššoko šernas, kriuksėdamas:
— Tepasirodo tik tasai dvikojis — tuojau išleisiu jam 

žarnas!
Jo šeriai pasišiaušė, riestos iltys plakė putas.
Išsiplėtė plėšrūnų akių lėliukės. Degąs keisto troški- , 

mas besiartinančiam žmogui dūkino juos. Gyslos ir lie- į 
žuviai virpėjo, slėpsnos plakėsi. O, kaip jie troško dabar' 
jo kraujo!

Mirtinam šuoliui pasirengę, laukė jie. Pašiaušę kuo
dus, tykojo plėšrūnai sparnuočiai.

Dar valandėlė: Sunkus šniokštimas ir žmogus buvo 
jau čia.

Ir jie išvydo. 0 jo povyza! Jo veidas! Jis visas suža
lotas. Rankos nutrauktos, kraujas varva iš žaizdų. Be 
ginklo. Jie nenorėjo tikėti savo akimis. Žmogų sekė pa
geltęs kaip vaškas vaikutis: suvargęs, pailsęs, vos gyvas.

Žmogus susvyravo.
Paskui suklupo veidu Į žemę. šalia jo sukniubo 

vaikas.
Tyla. Ilga, smaugianti tyla, pilna nerimo, pilna ne

kantraus laukimo.
— Aaach! — suvaitojo žmogus po kurio laiko. Jo 

sukepusios lūpos trūkčiojo, lyg karščiuodamos:
— O dangau! Kraujo tvanas------- Liepsnos! Žemė

skęsta-------Praraja atsivėrė — ryja milijonus--------Pa
galbos! Gelbėkite!-------O, mano vaike, mano vargšeli!
Miela galvele, — tučia. Tavo motina — vai, tu našlaiti’ 
— ją palaidojo griuvėsiai. O aš pamišėlis, cha, cha, cha! 
Neėjau ten — i žmonių skerdynes — tautų pavergti. Ran
kos — kur mano rankos? Jas nutraukė sprogusi bomba. 
Aa, aa, broliai! Jūs broliai? — Ne, ne! Žvėrys plėšrieji 
mažiau trokšta žudyti, kaip kad jūs! Jūs vienas kitą išsi- 
skersit — savižudžiai! Aa — ach!

Gyvūnai klausėsi, klausėsi. Ką jis kalbėjo? Argi ji? 
ne žmogžudys? Ar neslepia kokios klastos?

— Ne, ne! — neigė balsas jų smegenyse. — Tiedu 
žmonės, nukentėję, nelaimingi, taikūs, ne užpuolikai — 
ne mūsų priešai. ..

Keršto trokštančiųjų širdyse atslūgo pyktis. Vyriškio 
žaizdos, po liūdna, sužalota povyza, jo našlaitis vaikas pa
žadino juose gailestĮ. Ir jie iš visų pusių ėmė artintis prie 
sukniubusiųjų. Pamažu jie apsupo juos.

Tylėdami žvėrys laižė vyrą ir jo sūnų.
Giria gailiai alsavo ir supo juos Į miegą.
Toli toli — už tamsios miško sienos— dienų ir naktų 

tekėjime — neaiškiai gaudė, dundėjo žemė. Vėjas nešė 
is tolios tolumos gaisro ir kraujo kvaptj.

žmogus dar tebešėlo žemėje.
Ir jie laukė.
Laukė...

(Galas)

DOMISI ŠI Kl OSENA

Prezidentienė Jacųueline. atvykusi i banketą Venecu
elos prezidentui pagerbti, atidžiai domisi Venecuelos 
ambasadoriaus žmonos originalia šukuosena.

TARYBINĖ ŽEMĖ

A. G.

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
šeliais >4.00, kietais $5.00.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lieturilkaa angliikaa žo
dyną*, paruošė Vilius Pete* 

raitis, 58€ puslapiai, kaina 

7 doleriai.
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dalį, kuri dar liko neprisvi
lusi, Įpilti Į puodą Luputį a- 

Ir geriausiai šeimininkei lyvos ir, kol dar puodas ne
pasitaiko, kad valgis pride-, atvėso, nuvalyti su plienine 
ga ar, mažiausia, pristoja, kempine. Alyva apsaugo 
Tada kartais net geriusios prisvilusias vietas nuo paga- 

į šeimininkės, neturėdamos dinimo. Net ir labai jautrūs 
patyrimo, daro didelę kiai- emalio puodai tuo būdu 
dą, bevalydamos tokius puo. lengvai išvalomi.

1962 metų pradžioje vie- dus. Jos apsišarvoja aštriu į A. P.
| noje nuošalioje Maroko Be.-daiktu—peiliu ar kuo kitu—j ---------------------------

ni Mėliai provincijoje buvo, ir ima skusti prisvilusias vie- BERLYNO BURMISTRAS 
išleistas naujas labai Įdomus j tas, tuo ypač pakenkaamos i DĖKOJA ČEKAUSKIENEI 
potvarkis. Tenai gyvena į emaliuotiems puodams.
daugiausia tik aviganiai. “^Valgiui pristojus nrie <
Tas potvarkis

0 kokios yra mūsų lietu
vės, šiame krašte gyvenan
čios? Apie tai galėtų atsi
liepti Keleivio skaitytojos ir 
skaitytojai.

KASDIEN PO VIENĄ 
RAIDĘ.

KAI PRIDEGA VALGIS

įgamai 
liečia apie 

50,000 žmonių ir rengėjai ti- 
i ki, kad jis pasiseks. Jo tiks

las—išmokyti žmones per 
radiją skaityti ir rašyti ara
biškai.

Tam tikslui 1064 mokyto. 
Į jai toje provincijoje turi 
j transisterius—radijo priim

tuvus, ir jie kas įytą su savo 
"mokiniais“ priima iš mies
to Beni Mėliai per radiją

Tokių laukų dar niekur nemačiau,
Tokių lankų, tokių žaliai raudonų!
Einu arčiau — ir vis plačiau, plačiau 
Girdžiu garsus genialingų tonų.
Girdžiu erdvėj ir sielos viduje 
Naujom dainom gyvenimą užburtą, —
Kaip čirškia žvirbliai arklio pėdoje,
Dėkoja didžiai partijai už turtą;
Kaip iš būdos išlaisvintas šuva 
Nauja gaida užtralialiuoja skundą,
Ir kaip gyva kolūkių Lietuva 
Virpulyje be marškinių atbunda.
Girdžiu aidus, kaip skerdžius ūkvedys 
Dūduoja mums didžios kūrybos mintį —
Ir giesmėje pasižada gaidys 
Net gaigalam ant uodegos užminti;
Kaip ten, pro gegnę galvą keldama,
Užbaubia karvė himną išbandytą —
Ne taip, kaip ta smetoninė dama,
Pamilus jauti — nacini banditą.
Linksmai žengiu tarybine vėže,
Tvirtai tikiu: ims akmenai žaliuoti,
Apžels stogai Anykščių giruže,
Kur gimdė mus buržujai neraliuoti.
Regiu: lyg tuoj iš rūko suboluos 
Galingas vadas ir tautų pirmūnis,
Lyg buožės kraujas žydi dobiluos,
Lyg žėri buožės ašarom remunės.
Ir kvepia dirvos liaudies pyragu,
Ir vyturiai tarybiniai sau šneka,
O tolumoj, tarp avino ragų, —
Kaip ateitis, raudona saulė teka. . .

Eilėraštis paimtas iš Keleivio 1963 metų kalendo. 
riaus, kuriame yra ir daugiau gražių eilių ir visokių kito
kių skaitymų.

Europiečiai apie

algiui pristojus prie dug- j Berlyno miesto spaudos- 
no, reikia paprastai puodą , infoimacijos valdyba sausio
nukelti nuo ugnies ir pasta 
tyli ji vėsioje vietoje, ge
riausia ant cementinių grin

25 d. raštu perdavė Valeri
jai Grinkevičiūtei-čekaus- 
kienei Berlyno burmistro

dų. Per 10 minučių valgis i Willy Brandt nuoširdžią pa
pais leisis iškeliamas. Mat, dėką už jos straipsnius apie
verdant puodo dugnas yra 
labiausia Įkaitęs, vanduo pa
virsta garais, valgis prade
da degti ir pristoja. Nukėlus 
puodą nuo ugnies ii- pasta-; 
čius i vėsią vietą, garai vėl

Berlyną. Jie buvo įsspaus- 
dinti 1962 m. Keleivio Nr. 
50-52.

siunčiamas pamokas. Vaka- 'pavirsta vandeniu ir nusilei- 
re, jau be radijo, jie tą pa-! džia ant dugno. Valgis—ko- 
raoką kartoja. Pačiame Be- šė ar kas kitas— prisisunkia į 
ni Mėliai mieste beveik visi drėgmės ir atstoja nuo dug- 
gyventojai lanko tas pamo-, no.
kas, todėl visos krautuvės,; Trunuti blogiau, kai val
inės ir Įstaigos užsidaro gįs prisvyla. Tada tenka 
6 vai. popiet, ir "mokiniai“ * valgi arba išmesti, jei stip-'

ko.
Kunigas už dyka mišių nelai-

Į kito širdi neilĮsi.

Pakalbinkime draugus, kai
nynus ir pažįstamus užsisa

kyti “Keleivi.” Kaina me-
skuba į pamokas, kuiiosyia iriai prisvilo, arba 'išimti'ta tams penki doleriai.
67 klasių kambariuose. O,_________ _______________________
tūkstančiuose tokių klasių!
visoje provincijoje sueina; 
aviganiai ir žemdirbiai mo
kytis. Kasdien jie išmoko-!
mi tik po vieną raidę. j --------

Savotiškas vra valdžios’LEAVE YOUR TEARS IN
pareigūnų tikrinimas, ar;MOSCOW. Barboros Armonie- 
žmonės išmoko pamokas. nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
Pavyzdžiui, jeigu kas užei- aprašymas, surašė A. L. Nas- 
na Į paštą pašto ženklo nu- vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95. 
sipirkti, tai pašto tarnauto
jas pirma patikrina, ar tas 
žmogus jau išmoko šios

JAV informacijos agentu- Buvusi Chicagos jaunimo 
ra surinko europiečių nuo- apsaugos draugijos direkto- 
mones apie amerikietes. Jos rė Jessie F. Binford tvirtina,
nėra palankios.

Aplamai, išsilavinusi a- 
merikietė esanti tinginė, ne
moteriška, pasileidusi, no
rinti viską valdyti.

Prancūzijoj amerikietė 
laikoma "dūžtančia lėle“, 
Vokietijoj pabrėžiama, kad 
amerikietė, pati būdama tin
gi, verčia vyrą viską namuo
se dirbti. Italijoj i amerikie
tę žiūrima kaip i perdaug 
pasileidusią.

Ar tikrai tokia yra ameri
kietė? Tuo klausimu ta pa
ti agentūra paprašė pasisa
kyti žymius jo žinovus.

Štai dr. Paul Poponoe, 
Amerikos šeimos santykių 
instituto direktorius Los An
geles mieste, sako, kad eu
ropiečiai apie amerikietes 
sprendžia iš filmų, kurios 
nerodo tikrojo gyvenimo.

Ir mes, sako dr. Popnoe, 
klystume, jei apie prancūzes 
spręstume iš filmuose mato
mos Brigite Bardot, arba 
apie itales iš Gina Lolobri- 
gidos paveikslų kinuose.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE.
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai- 

dienos raidę. Jis turi tą rai-j vir*ais minkštais
dę parašyti. Judėjimo poli-; kaina ............................ $1.25
cininkai irgi tikrina moki- į žvilgsnis j praeiti, k. žuko į 
nius“. Jeigu toks mokymo) domus atsiminimai, 477 psl., K*i 
būdas bus sėkmingas, nori-J
ma sis planas pritaikyti ir žemaičių krikštas, p. 
kitose provincijose.

kad aukščiau paminėta eu
ropiečių nuomonė apie ame
rikietes vra tokia dėl to, kad 
jie jų nemato normaliose są
lygose.

Ji nemano, kad amerikie
tės yra perdaug linkusios 
“bosauti," nemoteriškos ir 
perdaug “pažangios," bet 
jos, Binford nuomone, labai 
rimtai užsideda ant savo pe
čių sunkią atsakomybę ne 
tik kaip motinos ir žmonos. 
Jos yra nepriklausomos, bet 
tas nesumažina jų moteriš
kumo.

Pietų Kalifornijos univer
siteto sociologijos skyriaus 
vedėjas James Peterson pa
neigia, kad amerikietės yra 
lytiškai pasileidusios.

San Francisco teisėja 
Theresa Meikle sako, kad 
Amerikos moteris yra di
džiausia šių dienų jėga pa
saulio labui. “Jos dabar turi 
daugiau laiko, negu vyrai, 
vykdyti sumanymus, nau
dingus visuomenei.”

V. Čekauskienė

BATU-SALD AINIŲ
dėžute

Abelki
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... $3J><

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

OIENOJANT. “knygnešių karaliaus’

LIETUVA BUDO. Stepone Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėiėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina__ _ $5.5C

lEMfi DEGA. J. Savicko karo metų 
i 1939-19 451 užrašai. Pirmoji da
lia 453 psl. Kaina ...................$4 50

'EMC DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ____ $4.50

KODCL AS NETIKIU l DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.

-OCTALIZMO TEORIJA. Trumpai it 
aiškiai parodo. kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina.................... $0.75

sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi- Į ATrvTn <sncT a T T7 vnminimai, 464 psl., kaina....86.00 OEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
i PRADAI. Popuuan ir naudinga

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi- j knyga 
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. ' prasti. 
Kaina .......................................... $6.00Vieną dieną nustebintos

prancūzės pamatė batų pa -. I ASAULIO LIETUVR. ,mTNAS 
OUOtmeSe naujos formos bil-' paruošė Anicetas Simutis, daugy- 
tams sudėti dėžutes. Jos bu
vo kiek aukštesnės už Įpras, 
tas ir jų apatinėje dalyje vi a 
stalinė (stalčiukas) su 250 
gramų saldainių. Šita stali
nė gerai izoliuota, kad sal
dainiai neįgautų batų odos 
kvapo. O vyru batų dėžutėse 
yra cigarų arba cigarečių.

Tokią ipakavimo sutarti
sudarė kartu dvi Prancūzijos I liJgTjS£ kaSalb.anHeTns’.. S
saldainių ir trvs batu fabri- j socializmas ir religija, p*
, . i rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
Kai. nas. Kaina....... .....................25 Cn4

MARLBOROUGH‘S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. lnkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
pal., kaina ............................. $1.26

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš. Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina .... ••.••••••-•• $3.00.

( NEMUNO SCNCS. Andriaus Valec
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai . Kama $4.00

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.50

bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

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

MILŽINO PAUNKSMfi, Balio Sruo
gos triloaiška istorijos kronika, 73 
psl., ditiel'o formato, gera popie
ra, kaina......................................$2.50

SUŽADETINfi. J. Titinio 15 trumpi 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.O<

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir

šių dienų klausimams °u- 
Kaina ............................ 50c.

PAVASARIO VAKARUI

Viena Londono suknelių kū
rėja siūlo pavasariui šito
kią vakarinę suknelę.

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................. 50 Cnt.

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nu< 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psi., geras popierius 
kaina .................... $10.0(

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašvtoios pirmojo karo metu 
Amerikoie parašyti vaizde’ia’ su 
rašytojos paveikslu, 123 pus’aniai. 
karna ........................................ 50 Ct

SC .TUSIEMS NEGRĮŽTI M Kati
liškio m-istriškas aprašymas, kaip 
karui einant pri* valo tūkstančiai 
liemviu bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psL Kaina *5.00

SIAURUOJU TAKĘLTU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu
vos ir i« Amerikos lietuvių gwe- 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

NEPRIKLAUSOMOS I.TETUVOS 
PTNTGAI. parašė .Tonas Karys, la
bai daug paveiksiu. 255 psl. gera 
oopiera. Kaina ........................ $3.00

<AŽOJT LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas J. Tingi®. J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl., 
karna ........................................ $5.00.

►CEZARIS, Mirko Jesuliė romanas 
triiose dalvse. kiekviena dalis po 
$2. ara visos 3 dalys........... $6 on

NAUJA VALGTU KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė. 230 ivairių lietu. 
vi«kų ir kitu tantų valgių receptu 
132 puslapiai, kaiua...............$1.25

VISUOTINAS TVANaS. Ar aalėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai <=a- 
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautski. nau- 
iausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

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

TAVO KELTAS T SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpai 
socializmo aiškininmas. Ksina 25 c.

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

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

T,IETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psL k*n»a......... 25 Cnt

ALTORIŲ SESfiLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža- .
dėjo kunigystės dėl moterystės VLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA-

&Hdrf^Lr631SpLsSpi? NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė- 
knygų, kieti viriai, 631 n vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00
Kaina

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

63< E. Broadtray —s:------ So. Boston 27, Mi
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KANADOS NAUJIENOS
KITCHENER, ONT.

Durnelis pasveiko
Martynas Preikšas — ūki-

tus aukso kalnus laipiojęs. 
Nors tėvynėje bolševikui

supilti aukso kalnai ir vo-į 
kiečių bolševikinės zonos 
tikroji laimė su švariausiu 
laisvės oiu buvo daug ar-ninko sūnus. Tėvo gerai iš

laikomas užaugo sveikas ii i .. ..... , . ,
stiprus vyras, bet palaidu-1 c.,au kellai patogesni bet 
nas sūnus. Mėgo dažnai iš-U*8.“ sav0 s?*ni* ‘en atslt 
geiti, o išgėręs patriukšmau-i 0 a')le <iu !"etus g88? 
ti ir žydams langus daužyti.1 bastes’ >,ats * vakan-
Bolševikams tėvynę okupa
vus, gal tų pačių žydų, ku
riems langus kūlė, buvo i-
skųstas ir j kalėjimą Įkištas ................. , ....
kaip liaudies priešas. Kalėji- liaunai iškeiktu kanadibką 
me jis pergyveno daug kan-i^em^ *r atsirado kitchene-

nę zoną, pasiėmė žmoną su 
vaikais ir tyliai, kaip Įgudęs 
vagišius pro atdaras namo 
duris, vėl Įsibrovė Į taip

riečių lietuvių tarpe. Bet ŠĮ 
kartą jau visai ramus ir ne
paprastai tylus.

Mūsų tėvynėje kiekvienas 
miestas, miestelis ir net baž_ 
nytkaimis turėjo ožką, plet- 
kininkę bobą ir durnių. To
dėl nieko nėra Įdomaus, jei
gu toks dūmelis atsirado ir 
kitcheneriečių lietuvių tar- j 
pe. Tik labai nuostabu, kad i 
ir geriausiems gydytojams 
gydant, durniui retai kada 
pavyksta grąžinti protą, o 
mūsų durnelis staigiai pa

NUOTRAUKA PADĖJO IŠAIŠKINTI

Kai buvo rastas dingusios mokytojos Replane iš fc.Hi- 
cott City, Md., lavonas, negalima buvo atpažinti, kieno 
jis yra. ši nuotrauka padėjo tai padaryti.

Nuostabi Kaziuko mugė :PARENGIMŲ KALENDOMIS

Kovo 3 d. Bostono skau- 
tai-tės surengė Kaziuko mu
gę, Į kurią atsilankė ne tik 
daug bostoniečių, bet taip 
pat buvo matyti atvykusių 
ir iš apylinkės miestų: Law. 
rence, Brocktono, Lowell, 
Foxboro, Norvvoodo ir net 
iš Connecticutt valstijos (L. 
Končius).

Atvykusieji tikrai buvo 
nustebinti tuo, ką čia skau
tai ir skautės, savo vadovų 

■ vadovaujami ir mamyčių 
j bei tėvelių padedami, atve- 
i žė Į mugę parodyti ir par- 
j duoti. Kiek čia buvo viso

kių drožinių, siuvinių ir ki-

Kovo 8 d. Jordan Hall salėje 
dainininkės Danus Stankaitytės 
koncertas. Rengia l’aballiečių 
Draugija.

♦ ♦ *
Kovo 10 d. So. Bostono aukšt. 

mokyklos salėje (Thomas Park) 
B. L. Dramos Sambūris vaidina 
D. Niccodemi "Neūžaugą".

DĖMESIO!

Ką tik gavome
DABARTINĖS LIETUVIŲ 

KALBOS ŽODYNĄ.

Jame yra apie 45,000 žo
džių, jų reikšmė paaiškinta 
sakiniais, 900 psl., stipriai 
Įrištas, kaina $12.00.

čių ir paniekinimo, bet nuo 
teismo ji išgelbėjo vokiečių 
repatriacija.

Bet Kitcheneryje atsira
dęs, pradėjo kvailioti. Užsi
sakęs „Liaudies Balsą“, bol
ševikiniu melu maitinosi 
pats ir Įkyriai ji kitiems pir
šo. Viską, kas buvo gera ir 
gražu, bet lietuviška, drabs
tė dvokiančiais purvais, o 
kas yra nežmoniška ir žiau
ru, bet bolševikiška, puošė 
gražiausiomis spalvomis.
Nors bolševikams mūsų tė
vynę pagrobus antrą kartą, sveiko tik nuogą bolševizmą 
Į „plačiosios tėvynės“ dyku
mas buvo ištremti ir jo tė
vai, bet ir jų ištrėmimui su
rado daug pateisinamų prie
žasčių. Dėl to lietuvių buvo 
nemėgiamas ir durneliu va-! 
dinamas.

Taip apie šešerius metus 
pakvailiojęs, sumanė bolše
vikinio pyrago paragauti.
Vieną dieną su žmona ir 
vaikais sulipo Į laivą ir pasi
nėrė jūros bangose. O tuo
jau po išvažiavimo „Liau
dies Balse“ atspausdino at
sisveikinimo laišką, kuria
me purvais apdrabstė viską, 
ką tik jo apkvaišęs protas 
sugebėjo. Kanadai teko už 
tai, kad apie ketverius me
tus tekę išbūti be darbo. Tie
sa, be darbo jis buvo gana 
ilgą laiką, bet ne todėl, kad 
to darbo nesurado, o tik dėl 
to, kad tingėjo dirbti. Mat,! 
turėjo gerą žmoną, kuri ne 
tik vaikus, bet ir jį patį mai. i 
tino. Bet ir bedarbiu būda-; 
mas, sugebėjo nusipirkti,, 
nors ir nedidelį, bet labai 
gražų žemės ūkeli.

Vokietijos vakarinėje zo
noje sustojęs, „Liaudies 
Balse“ atspausdino kitą laiš
ką, kuriame nusiskundė,1 
kad ir ten, be gobšų kapita-' 
listų ir žiauriai skriaudžia-' 
mų darbininkų, daugiau nie
ko nesuradęs. Netrukus po 
to, pats abejodamas bolševi
kinio pyrago skanumu, žmo
ną su vaikais paliko vakari
nėje zonoje, o pats nusidan
gino Į rytinę. Dar kai ku
riems kanadiečiams lietu
viams atsiuntė atvirutes, ku

VIETINĖS ŽINIOS
Kvailystė ar išdavystė I. Vasyliūno koncertas

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS 

MAISTO DOVANŲ 
SIUNTINIŲ I VISUS 

SOVIETINIUS 
KRAŠTUS 

Užsakymai siunčiami 
oro paštu

riose su pasididžiavimu gy- Siuntiniai pristatomi
».X~2 J x21_ 7__1~_ 21 2_ -• 1 ' w J"rėsi, kad tik bolševikinėje 
zonoje galima braidyti po 
tikrąją laimę ir kvėpuoti 
švariausiu laisvės oru. Taip 
pat gyrėsi, kad ir tėvynėje 
buvęs ir po bolševikų supil-

per 7 iki 10 dienų 
Žemiausios kainos 

PACKAGE EXPRESS 
1530 Bedford Avė. 
Brooklyn 16, N. Y. 

■oooooooooooooooooooooo

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• LaisAams antgalvių
9 Programą ar plakatą
• Bet kokiai pramogai Metų
9 Draugijoms įstatų ar blanką 

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

“KELEIVIS”
o

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

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS. 185 
psl.. kaina .................... $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai
na ..................................$0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage-
kaina ............................. $0.20

Į DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra- 
I ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai

na ...................................... $0.35
LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis, 24 psl., kaina $0.25
STABMELDIŠKA LIETUVA, 

32 psl., kaina ................ $0.10
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina

* • * I 35 centai
Gegužės 12 d. Laisvės Varpo SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 

riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ..................................... $0.75

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl.. kaina 50 centų 

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys. 225 psl., kaina .. $5.00

* * » ANARCHIZMAS. 29 psl., kai-
Birželio 2 d. No. Eastone, i na ..................................  $0.15

Bernice Claire sodyboje, Sonda- ^^įNĖS LCšNELeS. 
ros 7 kuopos gegužinė. Į kaina .................... $1.00

* * * 'DELKO ŽMOGUI REIKIA
Laisvės Varpo GERI IR VALGYT, dr. A

' Garmus, 40 psl., kaina $0.15 
KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 

PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

d. North Eastone EIT. ĖS IR STRAIPSNIAI 
i Kain atsirado popiežiai, re-

Balandžio 14 d. So. Bostono L. i 
Piliečiu Dr-jos salėj "Lapinų“ i
kačiukų vakaras.

* * • i
Balandžio 21 d. So. Bostono 

L. Piliečių Dr-jos salėje Lietu
vių radijo korp. talentų popietė 
ir N. Anglijos lietuvaitės gra
žuolės balius.tokių kruopščių rankų pa 

dalytų gražių daiktelių ! Se- 
I na skautų veikėja Elena 
| Gimbutienė ir šiemet atėjo 
: skautams Į pagalbą. Ji pati 
priaugino visokių gėlių ir 
jas mugėj pardavinėjo, ži
noma, pinigus rinkdama ne 

1 sau, bet skautų organizaci- Piliečių Dr-jos sajėje Sanda 
jai. Ji turėjo ir gražių Vii- Moterų Klubo pokylis savo 
niaus verbų.

Meninę programą (vaidiJonas Romanas savo radi.: Mūsų pamėgtojo ir nenu- 
jo programoj paskelbė, kad j ilstamo muzikos meno puo- njma Paparčio žiedas ir šo- 
Vienybės leidėja V. Tyslia-j selėtojo Izidoriaus \as\hu- pynę) atliko Paulinos 
vienė rodys Bostone savo re- no koncertai Y1 a! Kaivaitienės vadovaujami
daktorės S. Narkeliūnaitės. gražiai praskambėję jau skautaj jr skautės.
Lietuvoj pagamintą filmą. į daugelyje - met i .o> ie u- Darbo buvo daug, kol mu- 
Prieš tai paskelbdamas Ro-i V1?> surengė, Bostono vyr.
manas pasakė, kad kai kurie' aS.-- ' Jiiktas x:M | skautų vadovams— Stasei
bostoniškiai jam patarė Tys-j^ei 1<’Os . ' Į jordan i Subatkevičienei, Kostui Ne- 
liavienės parengimo ne-ri, pistone { noitui, Inai Nenortienei, ki-
skelbti, bet jis skelbiąs, nes- ‘ pr’o,/ial^ ;udarė: Wolf-jtiems mažesniems vadovams
jo radijo durys visiems atvi-j \madeus Mozart so- nJų Y15?1.. armijai ’ t11-
ros. rata Ne, 15 B Maior K ieJ° ^laugsmo, matyda-

_ , . . «. tz • - tŪ - mi, kad visuomenė jų gra-O kam jos atviros? Kai į, 4o4, Johannes Brahm, >o- dafba tinRamai įvertinJU
Romaną prieš kuri laiką nata - o. _ -» a?o., op Daug paramos muges ren-
kreipėsi Lietuvių Darbmin- ir Juozo Gruodžio sonata D

Balandžio 26 d. Jordan Hall 
salėje smuikininko Voldemaro 
Rushevics koncertas. Rengia
Pabaltiečių Draugija.

» » *
Balandžio 28 d. So. Bostono L.

ros 
ka

ralienei pagerbti.

Gegužės 4 d. So. Bostono L. 
Piliečių D-jos salėj skautų aka
demiku šventė.

banketas L. Piliečių Dr-jos salėj.
* » *

Gegužės 19 d. So. Bostono 
aukšt. mokyklos salėje Bostono 
Lietuvių Tautinių šokių Sambū
rio tarptautinis vakaras.

kų Draugijos 21 kuopa ir 
Lietuvių Susivienijimo A-

Minor.
Grakščiame Mozarto kū-

gėjai turėjo iš tėvų — I. Ga., 
linienės, G. Mickevičienės, 
A. Dabrilienės, F. Karosie-

menkoje 43 kuopa, prašyda- vinyje, kuriame liek smui-į nfe jnž y Kubiliaus, inž.
kas, tiek rojalis a lieka sa- A Kriščifin0 j Venckaus, 
vaimmgas roles, iki jo tremos paskelbti jų rengiamus 

banketus, Romanas atsisakė. 
O tos organizacijos juk yra 
senos ir seniai žinomos, kaip 
griežtos komunistų prieši
ninkės. Joms durys i Roma-

Birželio 23 d. 
gegužinė Romuvos parke Brock
tone.

* • *

čiosios dalies, jautėsi san
tūrus grakštumas, o jau tre
čiojoje dalyje — allegiettoi 
— dominavo visiškas laisvu
mas ir tikrai mozartiškas

A. Baikos ir kitų.
Tikrai svarbų didelį dar

bą dirba Bostono skautai! 
Jie verti nuolatinio dėmesio 
ir paramos.

Ž-is

Liepos 28 
Lietuvių Darbininkų Dr-jos 21 
kuopos gegužine.

no radiją buvo uždarytos. , krikstohnis žaismingumas. ________________
O kai Į jas pasibeldė ta, j Johannes Bi ahms, kūpi- Bendruomenės susirinkimas 

kuri komunistų \ ilnies žo- j nojo melodingumo sonatoje, i 
džiais (Nr. 42) yra ’ gana; smuikininkas tiek Įdėjo šir------- x— —, „ ~ o— .......... ..........— ___ .—, L. Bendruomenės Bostono
giliai galvojanti moteris“, o ’ dies, kad kiekvienos gaidos apylinkės narių susirinki-
tokią gerą atestaciją jai ko
munistų Vilnis ir Laisvė pra_ 
dėjo duoti tik tada, kada jos 
leidžiama Vienybė ėmėsi
vadovauti „Trečiajam fron- sonata, praskambėjo 
tui“, peršančiam bendradar. j ekspresyviai ir paliko tikrai 
biavimą su okupantu,—jis J malonų ir gilų Įspūdį, 
tas duris atidaro. Į tą fron- Muzika gyvenančioji Jor 
tą dabar rikiuojasi ir Bosto.
no „šventablyvasis pamoks
lininkas“ Jonas Romanas.

, Kas čia: kvailystė ar lais
vės kovos išdavystė?

J. Vanagas 

Susirenka SLA 43 kuopa

virpėsyje plasder.o jausmą 
uždeganti šiluma.

Juozo Gruodžio dar ir 
šiems laikams gana moderni

ganai

mas bus ši šeštadienį, kovo 
9 dieną, 7 vai. vakaro Stepo, 
no Dariaus posto salėj, 168 
‘H’ St. , So. Bostone.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Padėka
dan Hall publika, kurios
kaip ir visuomet, esti neper-i . džiai dėkoju vi-
gausu, smuikininką ir jo pa- sien}s» kurie mane lankė li- 
- - ' gonmėje, atsiuntė gėlių ir

linkėjimų greičiau pasveik
ti. Ypač gražų laišką parašė

lydovą sutiko labai šiltai. 
Didelė jos dauguma ėjo 
koncertantą sveikinti.

Pr. Lembertas

SLA 43 kp. susirinkimas į
Sandaros susirinkimas

bus trečiadienį, kovo 13 d. 8' Sandaros 7 kuopos narių 
vai. vak. Liet. Piliečių Drau-1 susirinkimas bus kovo 17 d.
gijos patalpose (368 West 
Broadvvay, So. Bostone).

Kiekvieno nario pareiga v .
susirinkime dalyvauti ir mo Y1Sl Ranai su seimomis »’ 
1__..._____ T “ flr;

savose patalpose (124 ‘F’ 
St.). Pradžia 2 vai. popiet 
Po susirinkimo bus vaišės.

Spalio 6 d. Balfo metinis ban
ketas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos salėje.

* * *
Spalio 13 d. Laisvės Varpo 

banketas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos salėje.

Bajorystė — menka ponystė.

Pakalbinkime draugus, kai*

mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me

tams penki doleriai.

Vedybos
Vedybų tikslu ieškau susipažinti

prof. Ignas Končius iš Wa- • su moterim ar mergina pali būti ir 
tei'bury, Conn. I n*šlė su vaikais. Prašau parašyti

Dabar esu namuose, svei
kata gerėja.

J. M. Tumavičienė 

"KNYGOS JAUNIMUI

šiuo adresu :
>Ir. John Zasraras 
4927 W. Commerce 
San Antonio, Texas (11>

umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI. 
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
kaina ............................. $0.20

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl.. kai- 
kaina ............................. $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ............................. $0.25

DAINOS APIE LAISVŲ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ...................................... $0.75

i.iAUDIES DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina ............................. $1.50

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl., kaina ...................$2.00

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl., kaina .. $0.25

KAS YRA SOCIALIZACIJA. 
K. Kautskv, 31 psl., kai
na ...................................... $0-30

PAP.’RČ’IO ŽIEDAS ir kitos a- 
pvsakos. A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siusti:
KELEIVIS 

636 Broadwav
So. Bastos 27. Mass.

kesčius sumokėti. Jau tre
čiasis šių metų mėnuo, o 
dar daug narių nėra mokes
čio sumokėję. Pagal SLA 
konstituciją, pasivėlinę tris 
mėnesius mokesti sumokėti 
yra suspenduojami ir todėl 
netenka nario teisių. Nelau
kite, kad taip atsitiktų.

Juozas Lėkis, 
Sekretorius

Ž. Mockutė kopia į 
karalienės sostą

augais kviečiami dalyvau. 

Kuopos valdyba

Kortų vakaras spaudai

Sandai os Moterų klubas 
kovo 16 d. 7:30 vai. vak. 
rengia kortų vakarą, kurio 
pelnas skiriamas spaudai 
paremti. Prašome pasižymė
ti tą dieną.

Rengėjos

Kleinai turi antrą dukrelę

Vida ir Eugenijus Kleinai

ti.

MURKLYS, A. Giedriaus apy-j 
saka, 130 psl., kaina . . $1.80.

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 

pusi., kaina ....................$2.00
GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos, 24
psl., kaina ............... $1.00
Ta pati knyga anglų kalba/; 
kaina .... ................ $1.00

HfiLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba-i 
rono apysakaitės vaikams, 69 psL 
kaina ....................................... S1.60

Živilė Mockutė Mokytojų - vasario 23 d. sulaukė antro, 
kolegijoj studijuoja pedago. s,os dukrelės. Dabar jie tu- 
giką. Ji iš kelių šimtų stu- sūnų ir dvi dukteri.
denčių pateko į 18-ką kan- Sveikiname tėvus, o duk- 
didačių, iš kurių viena bus linkime sveikai ir gra-' 
išrinkta grožio karaliene. žiai augti.

GARDAI S MAISTO

SIUNTINIAI
j VISUS KRAŠTUS. 

Pristatomi per 3-4 savai
tes. Pilnai garantuoti. Pra
šykite sąrašų, kainaraščių. 
GRAMERCY SHIPPING 

COMPANY
118 E.. 28th Street
New York 16, N. Y. 

Tel. MU 9-0598.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akeidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITRUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

t
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PABALTIEČIŲ
KONCERTAS

Antrasis šį sezoną koncer
tas Įvyks š. m. kovo mėn. 8- 
tą dierą 8-tą vai. 30 min. va
kare Jordan Hali patalpose, 
Bostone. Koncerto progra
mą atliks Dana Stankaitytė 
(diamatinis sopranas).

Solistė Dana Stankaitytė 
savo muzikinę mokyklą pra
dėjo Lietuvoje, vėliau tęsė 
studijas Vokietijoje ir Ame
rikoje.

Apie solistės koncertus Į- 
vairiuose Amerikos ir Kana
dos miestuose labai gražiai 
atsiliepė vietinė ir lietuvių 
spauda, o žymių kritikų bu
vo įvertinta puikiai. Be sa
vo asmeniškų koncertų, sol. 
D. Stankaitytė dalyvauja su 
chorais ir simfoniniais or
kestrais. be to, gyvendama 
Chicagoje, dalyvauja lietu
vių operų pastatymuose, at
likdama pagrindines roles.. 
Savo koncerte Bostone sol. 
D. Stankaitytė turi visai 
naują repertuarą — Banai
čio, Kačanausko, Gruodžio, 
Jakūbėno ir Račiūno kūri
nius.

Iš pasaulinių kompozito
rių girdėsime Marcelio, 
Gluck, Schubert, Schumann, 
Strauss, Wagner, Ponchiel- 
ili, Hageman, Horsonan ir 
Verdi kūrinius. Akompania
torium yra pakviestas estų 
pianistas Leonid Milk.

Pabaltiečių Sąjungos Bos
tono skyrius į savo rengia-: 
mus koncertus visuomet 
kviečia žymias pajėgas, tuo 
neapviklamas lankytojų.

Norime priminti, kad ne
turimieji sezoninių bilietų 
galės juos Įsigyti prie Įėji
mo. Studentams kaina tik 
vienas doleris.

Tad iki malonaus pasi
matymo koncerte.

Č. M.

DAIL. YIK.T. VIZGIRDA

• * A

BOSTONO LIETUVIŲ DRAMOS SAMBŪRIS I). NICCODEMI "NEŪŽAUGOS“ REPETICIJOJE

Bostono Lietuvių Dramos Sambūris

o $20, o Antanas Lizdenis 
aukojo ne $5, bet $10. Už 
klaidingą paskelbimą atsi- 

Jonas Kalvaitis, gyvenan- prašome.
tis Burrill gatvelėje So. Bos-' J. Sonda,

i none, kovo 1 d. vakare pavo. • ALT sk. iždininkas
mirgai apdegė. Ligoninėje5 ________________________

J. Kalvaitis pavojingai 
apdegė

jis yra mirties pavojuj esan
čių sąraše.

Minėtos dienos vakare 
name, kuriame gyvena J.

REIKALINGAS

Spaustuvėje darbininkas
Su patyrimu, arba gali išsimo-

K ai valtis, kilo gaisras. Jis1 kyti darbo. Kreiptis asmeniškai 
iš savo buto mėgino išeiti, <ar laišku Į “Keleivio” admini- 
bet, atidarius duris, pasken-• straciją šiuo adresu: 
do dūmuose, apalpo ir apge- į 636 Broadway, So. Bostone
gė, bet nesudegė, nes gaiši as.-----------------------------------
buvo mažas ir ugnis buvo! kecchi siuvama mašina 
greitai užgesinta.

Laisvės Varpo sukaktis

U « id1 a įauai i - i. * x r »piaiua

Bostoniškis dailininkas Vik
toras Vizgirda, sukūręs mo
dernias dekoracijas D. Nic- 
codemi komedijai "Neūžau
ga“, kurią Bostono Lietuvių 
Dramos Sambūris stato atei
nantį sekmadieni, kovo 10 d. 
3 vai. So. Bostono Aukšt. Mo
kyklos salėje (Thomas Park) 
Dailininkas V. Vizgirda yra 
nuolatinis Dr. Sambūrio rė
mėjas ir jau daug kartų jam 
kūręs dekoracijas.

ateinantį sekmadienį, kovo 10 d.. 3 vai. po pietų. So. Bostono 
! Aukštesniosios Mokyklos salėje (Thomas Park) stato Dario Niceodemi 3 veiksmų .komediją 
* "Neūžauga“. Veikalą režisuoja Aleksandra Gustaitienė. dekoracijas gamina dailininkas Viktoras 

Vizgirda, ši parengimą globoja BALFo Bostono skyrius ir Bostono Lituanistinės Mokyklos Tėvų 
Komitetas ir jo pelnas skiriamas Bostono Litua nistinei Mokyklai paremti. Paveiksle Dramos
Sambūrio nariai __ "Neūžaugos“ vaidintojai.. Iš kairės j dešinę sėdi: Laima Katauskaitė, Rita
Ausiejūtė, rež. Aleksandra Gustaitienė. Feliksą s Kontautas; stovi: Jurgis Jašinskas, Gediminas 
Margaitis, Rimas Budreika ir Zita Zarankaitė. P aveiksle trūksta Antano \ ilėniškio.

Fotografija Beatričės Kerbelienės

BOSTONO DRAMOS SAMBŪRIS GRĮŽTA 
IŠ ATOSTOGŲ

ga. Kitur (Chicagoje) lietu- 
i viai ją vadina „Gatvės Vai
ku“. Bet argi pavadinime

Nėra jokio reikalo aiškin- pamiršti savo gerbėjus? Tai tikroji vertybė slepiasi? Ži- 
ti, nes visi puikiai žinome: būtų tryliktoji iš didžiausių noma, kad ne! Svarbiausia 
kadaise gražiai bujojęs Bos- nuodėmių. Taip negalima. ‘ atgabenamos dovanos turi-

L-,- ' .tor.o Dramos Sambūris ilgai Jis, Dramos sambūris, šaky- nys, meniškumas, Įdomu- 
■ atostogavo. Turbūt apie sime, atostogaudamas Itali- mas.. Nė kiek nemenkesnės
• trejetą metų. Kaip kokie joje, surado ten gražią do-! svarbos turi
• multimilionieriai 
polėkių skeptikai net

tos dovanos

ir Įdomus, todėl visi Bosto
no ir apylinkės lietuviai, į- Pakalbinkime draugus, kai-
vertindami solistės ir ren
gėjų pastangas ruošiant 
aukšto lygio koncertus, ture- j “*** 
tų visi koncerte dalyvauti, tams

mynus ir pažįstamus užsisa. 

‘Keleivį.” Kaina 

penki doleriai.

Praeitą sekmadienį Lais
vės Varpo radijas savo pro
gramoj priminė, kad jis ko
vo 7 d. Įžengia Į dešimtuo
sius metus.

Klaidos aukų sąraše

1960 Modelis
Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja, dirba monogramas, 
dirba žirkavones ir t- t., ir t t- 
Originale su penkių metų garantija 
<25 už viską—gailina mokėti po $1.25 

per savaite-
HA 6-3900

Praeitame numery pas
kelbtame aukų sąraše yra 
klaidų: Genė ir Antanas 
Stapulioniai aukojo ne $15,

DOVANOS Į LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

TEL. AN 8-2124Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM ETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Jautrių vaną tiems, kurie jo laukė ir; perteikėjai žiūrovams. Pasi- 
polėkių skeptikai net viešai pasigedo. Ogi toji dovana, sekė sušnipinėti, kad pertei- \Ur. JOS. J. UOm 
kinknojo galvomis, sakyda- italo D. Niceodemi sukurta kėjų sąstatas ši kaitą yra | . p * I.
mi: ”Va, atidavė uievui du. ir daugelio kraštu teatru sce-i beveik visai naujas, nematy- s —~ - rOSUKū

Telefonas: AN 8-2805

Maloniai kviečiame visus atsilankyti Į Čikagos 

Lietuvių Operos solistės-soprano

DANOS STANKAITYTES 

KONCERTĄ

š. m. kovo 8 d. (penktadienį) 8:30 vai. vakaro ge

riausioje Bostono koncertų salėje — JORDAN HALL 

(netoli Massachusetts—Huntington Avės kampo).

Pabaltiečių Amerikiečių Draugija

daugelio
nose rodyta pjesė, ar tikriau, tas, neregėtas Bostono pa- 
komedija vadinasi Neūžau- (Nukelta Į 2-ą psl.) j

Dr. Jos. J. Donovan
Pašakarnio'

ĮPĖDINIS

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.

-iu

Trans-Atlantic Travel Service

LAISVĖS VARPAS M
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA*

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
IS WKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks SL

BROCKTON 18, MASS.
Tek JUniper 6-7209

OPTOMETR1STAS į
i Valandos:
i nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. J 
Vakarais iš anksto susitarus Į

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

TeL A V 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.

šelę tas mūsų Dramos sam
būris“. Kai kas net aukas 
buvo pasišovęs pradėti rink
ti to sambūrio pomirtiniam 
paminklui. Kadangi tokios 
klaikios mintys ir spėlioji-' 
mai tik vėjo dygsniais buvo 
siūti, todėl keturiais vėjais 
ir išsiskirstė: Dramos sam
būris nemirė ir net nesiruo
šė tokiam žygiui. Jis tik at-'

■ ostogavo. Tiesa, toli, Euro-!
Į poje, saulėtoje Italijoje tas 
i atostogas leido. Ir štai, da-j 
bar grįžta iš ten išsiprausęsj 
ir, kaip anas Igno Šeiniaus!
Zygfridas Immerselbe, atsi-! 
jauninęs. _ _ i

Grįžta ne tuščiomis ran-i
komis. Ir kaipgi jis galėtų NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS

ALIEJAUS KROSNIS 
SU VISO AMŽIAUS GARANTIJACOSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
ir krautuvė, įvairių prekių 
priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U-S-S-R 

VNESHPOLSYETORG

įstaiga bus priimama užsa-
r»-i x • i-i x , t kymai sumokant vietoje nu-Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus.. gtatvto - • __ r-

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi- į gaus „^£^8 daiktus,^ku- 

sas^ valstybes. j rįe |,us aprūpinti dalimis ir
Tose Pačiose Patalpose taisymu, pav., automobiliai,

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA motociklai, dviračiai, tele-
NAUJOJOJ ANGLIJOJ * • j-

vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, valy
mo mašinos ir kt. Kiti daik
tai paliekami sena tvarka 
kaip ir buvo siunčiama, pa
gal naujas taisykles veikian
čias nuo 1963 m. sausio 1 d. 
pakeitimo..
Visos dovanos čia apmoka
mos ir pristatymas garan-

I PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Ankšto Spaudimo

$269.

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

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- * 
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

AN 8-3630Telefonas
!

l
<• _______
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ »

• Draudžiame nuo polio, viso- • 
jkių kitokių ligų ir nuc nelai- } 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
i Visais insurance reikalais } 
| kreiptis:
į BRONIS KONTRIM
• thePeaee__ Constable

Apsidrausk :

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadnray,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Conrord Rd.. Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948

Jastice of
598 E. Broadway 

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY, So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Visi dokumentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO nėr 48 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą načią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagąs. odas. skarytes, megstinius ir kt. galim* pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer" mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logu.

Iš" toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- į tuotas ir greitas, 
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavų, į Suinteresuoti laiškus
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Galima siųsti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku
rios dydis vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svarų. į 

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI !
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo * vai. ryt® iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

gali
siųsti lietuvių kalba.

Cosmos Percels Express 
Corp.

359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 
Telefonas AN 8-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1204
'□oooosooooooeoooooooooocc^ooocoooooGooooooooecoooo

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v, išskyrus šventadienius ir sekta.

1
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Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.►►
Lipdau popierius ir taisau^ 

► viską, ką pataisyti reikia. 1
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

* Tel. CO 5-5854

^HHHHHMHHHHMHHk**********]

Charles J. Kay
LIETUVIS

Pla mbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839

J Gazo Šilimą permainyti S265
Telefonas: CO 5-5839

j12 MT. VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS.

įaeetM**** **»«»****

1
ffcEET| 
[ASS. |

Ketvirtis & Co.
—J E WELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Savininkas N*. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

* 1




