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Prezidentas Kennedy Lankosi 
Centrinėje Amerikoje

Tris Dienas Tariasi Su Šešių Centralinės Amerikos Res
publikų Prezidentais Kostariaos Sostinėje San Jose; 

Darbų Tvarkoje Bus ir Kubos Klausimas; Svar
biausias Klausimas Ūkiškas Bendradarbia

vimas ir Pagalba Tiems Kraštams.

ŠĮ pirmadienį prezidentas 
John F. Kennedy išvyko i 
Kostarikos respublikos sos
tinę San Jose, kur tris die
nas vyksta pasitarimai su 
šešių Centralinės Amerikos 
respublikų prezidentais. Su 
mūsų prezidentu tarsis Kos
tarikos, Salvadoro, Gvate
malos, Hondūras, Panamos 
ir Nikaragvos prezidentai.

Pasitarimų tikslas yra iš
aiškinti, kaip sėkmingiau A_ 
merikos teikiama ūkiška pa
galba Lotynų Amerios kraš
tam gali būti panaudota per 
"Sąjungą už progresą“ or
ganizacijos. Bet šalia to lau_

LVeir Yorko Spauda 
Vis bar Neišeina

New Yorko didmiesčio 
aštuoni dienraščiai vis dar 
neišeina. Sekmadienį rai
džių rinkėjai savo susirinki
me svarstė, ar priimti unijos 
padarytą sutartį su laikraš
čių leidėjais, ir 64 balsų 
dauguma sutartį atmetė.
Už sutarties priėmimą bal-į
savo 1,557 nariai, o prieš " “ ’ —
priėmimą 1621 narys. ^ni ŠolochoiūS Kėlė 
jos vadovybė ragino sutartį 
priimti, taip pat unijos cent
ro atstovai ragino sutartį1

JIS JUNGS BROOKLYi Ą SL STATEN SALA

964 m. bus baigtas 4,260 pėdų kabantis i iltas, kuris sujungs Brcoklyną su Sta.cu 
a ia. Tiltas atsieis per 300 milionų dolerių.

Brazilija Supyko Dėl įtarimo, 
Kad Komnistai Jos Valdžioje

Valstybės Departamentas Pranešė Vienai Kongreso Ko
misijai, Kad Komunistai Yra įsiskverbę Į Brazilijos 

Vyriausybę; Brazilija Dėl To Užsigavo ir Aiški
na ią įtarimą VVashingtone; Amerikos 

Spaudoje lokių įtarimų Yra Daug,
Duodama ir Pavyzdžių.

Sovietų Ūkį Vėl 
Naujai Pertvarko

kiama, kad gal į pirmą vie-; priimti, 
tą iškils klausimas, ką daryti' Dabar unijos centras ma-

Pereitą savaitę valstybės 
departamentas painformavo 
vieną kongreso komisiją a- 
pie padėtį Brazilijoje ir pa- 

~ , minėjo, kad komunistai vra
Sovietų Rusija vėl per- įsiskverbę j Brazilijos 'vv- 

tyarko savo ūkio organiza- įiausybę. Dį, to pasakymo
,~nes kelelius metus labai užsigavo Brazilijos vy- 

Chrusciovas panaikino la- : riausybė. jos finansų minis. 
i bm griežtų ūkio centraliza- Dantas gavo įsakymų 
- cijų u pavedė ūkio \ado\a- iš savo vyriausybės nutrauk
iamą respublikinėms ir sn- ti derybas Wašhįngtone dėl 
; cių ūkio . taryboms. Dabai ūkiškos pagalbos suteikimo 
; autonomija pašalinama ir ū- Brazilijai

kio vadovavimas koncent- Brazilijos ambasadorius 
„ . n . „n 'd -i n • ♦ • i - c 't I - IA -r , !ruojamas aukščiausioje ūkio VVashingtone dabar aiškina Balsą Prieš Terorą Amerikos Dainininke Pasitraukė Is nuoos! taryboje, kuri ir tars pasku. valstybės departamento pa- 

! tini žodį ūkio tvarkymo sakymą apie "komunistų įsi- 
' ‘ ‘ vy-

buvo

Romoje Nušauta 7,G00 Rusų Karių

Chruščiovas atidengė pa- Pereitą penktadienį Ro-
slaptį, kad į-usų rašytojassu komunistine Kuba. Visos, no pasiūlyti atmestąją sutar- 

Centralinės Amerikos res-' n nuori perbalsuoti visiems' 
publikos yra griežtai nusi- \ew Yorko lokalo (sky
stačiusios prieš Kubos da- riaus) nariams, kurių yra a , , , , ,
bailinę vyriausybę ir mielu pįe 9,000. Dabartiniu laiku būdus, kankinimus, žudynes 
noru remtų Jungtinių Ame- Į visi dirbantieji unijos na- ir išniekinimus valstiečių

_______ i ~— v.apie Komunisr
Pereita savaitę keturi So- i gausimais. Vyriausias, ūkio skverbimų į Brazilijos 

„u,„ Rnriin. laivai išnahe-1 b.osas Sovietijoje dabar pa- nausybę“. Pirma buvovietų Rusijos laivai išgabe-! T-T J7 t’7 1 1 a^v^ • Flrma buvo pa-no iš Kubos kelis tūkstan-1 skutas generolas Lstmov, skelbta, kad JAV ambasa-
-----  ton kuris karo metu buvo karo dorius Brazilijoj tokį tvirti-

atrasta savo viešbutyje, o to | buvo atgabenti dar pernai ^ vadovavo k„,.„ ‘mą 11 "T?'
rudenį su sovietų atominė- kar0 vadova'° karo nausybę jau norėjo paskelb.
mis bombomis ir jų raketo- P,amanel; . ti, kad ambasadorius Lin-
mis. Tikslus skaičius išga- i Paskynmas kariškio ukiui coln Gordon nėra pageidau- 
bt-ntų rusų karių iš Kubos:'ado,vaut11 užsieniuose sukė- jamas asmuo Brazilijoj, bet 
neskelbiamas, bet minima'le ka!b«’ kad Rusijos kanuo. vėliau buvo paaiškinta, kad

. „ vazaza , - i—•------- ; menes vadovai reikalauia tokį tvirtinimą pareiškęs
išvežė namo. Kubo- —valstybės departamentas.

• i • i me. a ne mažiau kaip,
10,000 rusų karių, kurie ten; 
kažką veikia — gal mokoj

moję buvo atrasta nušauta
M. A. Šolochovas 1933 me- Amerikos operos dainininkė 
tais pasiuntė Stalinui pro- j Frances McCann. Ji buvo į cius rusų

_ į testo laišką prieš "šlykščius
viešbučio koridoriuje rastas 
peršauta galva Ernest Box- 
man, vokiečių kilmės new-rikos Valstybių vyriausybės riai na apdėti po $4 mokės-į Dono srityje. Stalino polici-

griežtus žygius prieš Kubą. čio New Yorko streikui rem.1 ninkai baisiai žiauriai ati-i y°r??e?s’ E- Boxman taip
Kubos revoliucinė valdžiai ti, ir ta nepaprasta našta minėjo iš kolchozų valdžios 'sunkia1 sužeistas, kad polici- 
dabar yra kariškai stipri, pa-' nariams pradeda nebepatik- nustatytas pyliavas, ir rašy- negalėjo jo apklausi- P ,
lyginus su silpnomis Centrą-1 ti. tojas reikalavo, kad valdžiaIretl deI įvykusios tragedi- sų laivai is

iiu rinkėjai girdi vi.: nolieininku žiaurumus ištir. Jos* J® „„Ilinės Amerikos respubliko- Raidžių rinkėjai girdi vi.; policininkų žiaurumus 
mis, ir iš Kubos eina propa- ■ šokių patarimų sutartį pri- tų. 
ganda, kuri toms respubli- i imti ' « ■ -
koms darosi pavojinga
sese Centralinės Amerikos
respublikose yra daug skur. Į gal naują sutarti, jie gautų i JJ

Dainininke

Stalinas Hfornijoje. Policija rado

siškus ginklus, o gal turi ir 
kokią kitokią misiją.

Kubos kareivius naudoti ru-;
ARABAI VIENIJASI

do ir nelygybe., ir propa-, uždarbių pi ledo $12.o0 pei, tei Jį rašytojui paaiškini- pas nušauta dainininkę Box- 
ganda iš Kubos sumaniai iš- , savaitę begyje artimųjų , , kop7ozaį kurie ne-1 mano meilės laiškų. E. Box
naudoja tų respublikų gy- dviejų metu. mą, kad kolchozai, Kune ne-, _ v .
ventojų nepasitenkinimą e-j New Yorko miestas jau 
samomis sąlygomis ir norą i 100 dienų yra be savo di- 
permainų. Todėl tos respub-; džiųjų dienraščių, 
likos ir kelia "Kubos kiau-' ---------------------------

Šveicarai Nejuokauja

.... . ; man buvo dainininkės "biz-
atiduoda valdžiai nustatyti^ nio agentas*4 *
pyliavų, yra sabotažninkai ir
su jais tenka kovoti visomis
priemonėmis.

simą“ ir norėtų kokių norsi 
griežtu žvgių prieš ja. Bet, j
kiek galima spėti iš prezi-j Šveicarijos policija arės-j ,ar n^alielbti iie i 
dento artimų bendradarbių. tavo vieną Izraelio pilieti, i J

Bet Chruščiovas sakė, kad 
įašytojo šolochovo atsimini-!

ueįuu aiumų uenuiauaruių,-— •K . 7 gal bus paskelbti kada nors S?mS^"TiSūg vėU Mat, teisybę
šiuo metu nėra linkęs ką 
nors griežtesnio daryli Ku
bos komunistu valdžios pa
šalinimo reikalu, ypač kad 
šiomis dienomis rusai ištrau
kė iš Kubos žymią dalį savo 
kariuomenės. Klausimas bet
gi bus aptartas, o gal kas 
nors bus ir sutarta dėl Ku
bos diktatūros pašalinimo.

Amerikos vyriausybė savo 
teikiamą pagalbą Lotynų ‘ 
Amerikos kraštams sieja su 
socialinėmis reformomis, ku
rios yra 'pribrendusios tuose' 
kraštuose ir kurias reikia 
vykdyti, norint išvengti vi
dujinių sukrėtimų. Tas rei
kalas, be abejonės, bus ap
tartas ir Centralinės Ameri
kos vyriausybės bus ragina- Į 
mos socialinių reformų vyk
dymą neatidėlioti.

Kalbama apie 250 milio
nų dolerių banko Įkūrimą A- 
merikos kraštų ūkiui kelti, 
minima ir projektas sukurti 
C. Amer. "bendrąją rinką“.

vokiečiu mokslininką Klein., , A. , ,
waechter, dirbanti Edptui. P3?3**1 dar ankst1' P3’ 

1 ! gal Chruščiovo manymą, o

EINA Į KALĖJIMĄ

I

Anglijos laikraščio Daily 
Mail bendradarbis Brendan 
Muiholland nuteistas 6 mė
nesius kalėti už tai. kad jis 
atsisako pasakyti, iš kur 
gavo informacijas apie so
vietu šnipą.

todėl ir tokiems rašytojams 
kaip Šolochovas burna už
čiaupta.

GRJŽO IŠ KUBOS

Iš Kubos grižo dvi ameri 
kietės. nuteistos ten 1960 
metais kalėti po 10 metu už 
"kontrrevoliucine veiklą“. 
Viena moteris yra iš Bosto
no, kita iš Orlando, Fla. Bos- 
toniškė Geraldine Shamma 
sako, kad kalėjime maistas 
yra nepakankamas ir pir
miausia ji čia norinti suval
gyti "karštą šuniuką“.

Kubos kalėjimuose ameri
kiečių dar esą 35 žmonės, 
bet ne visus juos Kuba pri
pažįsta amerikiečiais, nes
kai kurie yra natūralizuoti 
Amerikos piliečiai. Tikimasi 
greitu laiku ir juos išlaisvin. 
ti.

NUVERSTIEJI

Viršuje buvęs Sirijos minis
teris pirmininkas Khadel 
ei Azm. apačioje buvęs pre
zidentas Nazem ei Kodsi. 
Juos nuvertė kariai, arabu 
vienybės šalininkai.

Vėliausiomis žiniomis de- 
iybos dėl greitos ūkiškos pa- 
albos Brazilijai visgi nebus 

nutrauktos, bet Brazilijos 
prezidentas Goulard nori iš
aiškinti, kas tokį įtarimą pa
skelbė ir kokiu tikslu.

Tuo tarpu Amerikos spau
doje nurodoma nemaža pa
vyzdžių, kaip komunistai ir 
jų simpatikai yra Įsiskverbę 
i Brazilijos vyriausybės 
aukštas vietas. Kiek tie pa
vyzdžiai yra teisingi, sunku 
pasakyti, bet įtarimų ne
trūksta, kad Brazilija pa
lengva virsta "didele Ku
ba“.

•lg'

Egipto sostinėje Kaire ei-
į na pasitarimai tarp Sirijos,

__________________ ' Irako ir Egipto vyriausybių
- , •• n i dėl tų trijų arabų kraštų su-
Indonezųa naras • sivienijimo į vieną valstybę.

______ ! tiktų, kaip atsitiko su Egipto
! Indonezijos vyriausybė' ir Sirijos vienybe, kuri buvo 
dabar veda griežtą propa-' sudaryta 1958 metais, o jau 
gandos kara prieš besiku- 1961 metais ir vėl sugriuvo, 
riančia Malaziios Federaci-, T°dėl tos trys valstybės ren. 
ją. i kuria įeitų Malaju Fede-! giasi ilgesnį laiką aiškinti 

į raciia. Singapūras ir Borneo vieniiimosi reikalą ir tik ge- 
. ęa]o« šiaurinės dalvs. Indo-i,a* išsiaiskinus visa reikalą 
l-n-L-o šaukia, kad Malazija paryti vnenijimosi žygius.
; bus "pavoius Indonezijai“, f_______________________
! nors kain 10 milionų gyven-
• fm'u ^alazija galėtu grėsti 
, 100 milionų gyventojų turin_' 
čiai Indonezijai, tą sunku 
suprasti.

Atrodo, kad Indonezija 
ieško priekabių ir norėtų 
Borneo salos šiaurinę dalį 
pasigrobti ir įjungti į savo 
valstybe, o tuo tikslu išgal
vojo ir "pavojų“, kurio nėra.

AR SAHAROJE
SPROGO A-BOMBA?

Prancūzija žadėjo sekma.!
! diem. kovo 17 d., išsprog- 
' dinti vieną atominę bombą 
Saharoįe. Snrondinima« bū-| 
tu buvęs daromas po žeme. > 

I Pet ši nirmadienį dar nebu- Į 
! vo žinių, ar toks «pro<rdini-j 
mas ivyko. Alžeriia. kurios!
žinioje Saharos dykuma da- 

į bar vra, griežtai tam pasi
priešino.

NEW YORKO MAJORAS

Majoras Robert \Vagner ė- 
mėsi tarpininkauti tarp 
streikuojančiu raidžių rin
kėjų ir laikraščių leidėjų ir 
po 91 d. streiko jam pavyko 
abi puses sutaikyti.

Du Sovietų Lėktuvai 
Šnipinėjo Alaskoje

Pu Sovietų Rusijos kariš
ki lėktuvai pereitą penkta
dienį anksti ryta skraidė virš 
Alaskos, jie įsiveržė virš A- 

' merikos teritorijos apie 30 
! mvliu ir paskui grįžo atgal 
i į Sovietiją. Amerikos vyriau
sybė pasiuntė Maskvai pro
testą dėl rusų lėktuvų pasiro
dymo virš Amerikos terito
rijos. bet Amerika nebandė 
rusų lėktuvų nušauti, kaip 
tai rusai padarė keletą kar
tų. kada Amerikos lėktuvai, 
paklydę ar tyčia, skraidė 
virš rusu teritorijos.

Rusu lėktuvai buvo pašte, 
bėti per radarą, ir paskui A- 
merikos lėktuvai pakilo jų 
išvaryti lauk, bet susišaudy
mo nebuvo. Amerikoje spė
jama. kad rusai bandė Ame. 
rikos priešlėktuvinės apsau
gos budrumą.
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Stalino mirties dešimtmetis
ANDRIUS VALUCKAS

Prieš dešimtį metų žuvo Liaudies priešo sąvoka y-
tarpusavio kovose dėl dikta
toriaus sosto vienas iš kru
viniausių ir žiauriausių pa
saulinės istorijos diktatorių 
Juozapas Džiugašvili-Stali- 
nas. Savo laiku Stalino žodis 
buvo šventas ir neklaidingas 
įstatymas viso pasaulio ko
munistams, kurie aklai ir 
šventai pildė jo Įsakymus, 
dievobaimingai garbino jo 
paveikslus, papūgiškai kar
tojo jo pareiškimus bet ku
riais klausimais, nekalbant 
apie jo teroro pateisinimus.

BANKŲ PLĖŠIKAS

ria nauju viršininku Ježovą. DABARTINES LIETUVIŲ 
Šiam atlikus savo budelis- KALBOS ŽODYNAS
kus darbus, jis pakeičiamas -----------
Beria, kad visi sufabrikuotų Neseniai išėjo "Dabarti-

URUOVAJUS
Kaip mes minėjome 

Vasario 16-ją

Tą didelę šventę šventė-bylų siūlai būtų panaikinti nės lietuvių kalbos žodyno“ 
ir niekas 
teisybės.

, - ,v - i- ™ ’ žus, viename stambiame to- einąs Anatolis Grišinas, gravardu paženklinus buvo pa- Stalinas ir žuvo savo pa- * , apima ^pavaizdavęs sunkią ca-
smerktas mirti, nors jisai bu- ties sukurtoje teroro be, ne- > f nu0 rai. /dabartinių okupantų
tų buvęs ir tikriausias komu. pasitikėjimo atmosferoje, >4 ;’ki 7 „.JL nooie- l.ie,nv«a būkle!
nistas. Viduramžiški tardy

ra Stalino sukulta, ir tuo

Kas savaite
nesužinotų tikros nubolševikintoji laida. 2o- ‘me vasario 16 d. Joje kalbė.

| dynas impozantiškas, gra- j0 Lietuvos atstovo pareigas i . . <xvv_tį.
' feic vionumu stambiame to- *inac Anatnlis Grišinas ra-l Sv‘ ralrUta* K

Prieš 1502 metu Airijoje 
mirė šv. Patrikas, jo mirties 
diena laikoma kovo 17-ta. 
Prieš 187 metus tą dieną

. rankos yra kruvinos ir atsa
komybė didelė.

Stalinas yra gyvas ir sa
vo reformomis, kaip kolek- 
tivizacija, pramonės pagrei
tintas statymas ir komunistų

gerame ie_ rislė^ Lietuvos būklę. ; gražia Atspaustas, j- Žurnalas Jose P. Marti-
• - ų ’ g * 'rištas į kietus tamsaus au- nez Berseche priminė dabar.

dėklo apdarus. Vieno žody- tinių Lietuvos okupantų 
no kaina—$12.00, ir jis gau- bendradarbiavimą su hitleri- 
namas Terroje, 3237 West ninkais dalinantis Europos 
63rd Street, Chicago 29, Ilk, tautomis, jų žiaurius darbus 
ir pas visus lietuviškų kny-< ir linkėjo lietuviams sulauk- 

!gų platintojus. Jį galima ' ti laisvos Lietuvos

mo metodai, sulaužant kau 
lūs, mušant ir kankinant šal-. tartinoee sąlygose, kurios 
čiu bei karščiu, vertė suim- meta rimtą šešėlį jo įpėdi- 
tuosius prisipažinti prie pa- niams, taigi žuvo susipainio. 
čių -kvailiausių -kaltinimų, jęs savo paties sukultame 
viešai -teismuose save pa- kruvino voratinklio intrigų

Stalinas jaunystėje, tikras Kau
kazo razbaininkas.

smerkti ir net reikalauti sau 
mirties bausmės, kad sušau
dymu greičiau sulauktų neiš. 
vengiamo likimo ir tuo grei- i 
čiau išsigelbėtų nuo nepake
liamų fizinių kankinimų.

Net Chruščiovas savo gar
sioj kalboj dvidešimtame 
komunistų paitijos suvažia. 
vime, po Stalino mirties, pri
pažino, jog Stalino bylų fab- 
rikavimas, remiantis barba
riškais kankinimais, buvo at
liekamas laužant visas esą-Į 
mas moralės normas. Bet 
Chruščiovas tepasmerkė tik 
Stalino žiaurumus prieš ko
munistus, bet ne prieš kiasi-; 
nius komunizmo priešus ir 
net ne prieš trockistus, bu- Į 
sharinininkus ar zinovjeni- 
ninkus.

siūle.

NIKITA CHRUŠČIOV

Jis primena kai kuriuos 
Stalino žiaurius darbus, bet 
nuo jo politikos pagrindinės 
linijos neatsisako, Stalino 
pradėtąjį raudonąjį imperi
alizmą plečia toliau.

gauti ir Keleivio administra
cijoje.

ŠĮ žodyną redagavo prof. 
J. Balčikonis, K. Korsakas, 
J. Kabelka, J. Kruopas, A. 
Lyberis, K. Ulvydas, o jo 
bendradarbių eilėse — de
šimtys mūsų kalbininkų ir 
kalbos specialistų. Šis žody
nas šiuo metu yra vieninte
lis lietuvių kalbos žodynas, 
ir čia glūdi jo neįkainojama 
reikšmė. Žodynas kirčiuotas, 
žodžiai gerai ir visapusiškai 

' aptarti ir paaiškinti, aprū
pinti pavyzdžiais, kaip jie 
gali būti vartojami sakiniuo. 

j se, o taip pat svarbu — jis 
paruoštas, laikantis jablons-

Trumpu žodžiu sveikino 
Urugvajaus lietuvius atvy
kęs iš Bostono Į Pietų Ame
rikos lietuvių antrąjį kong
resą Lietuvių Enciklopedi
jos leidėjas Juozas Kapo
čius,

amerikiečiai išprašė anglus. j. kruvinu apvalymu 
iš Bostono, išprašė kanuole-, Jgalvojimo ir frakcinių 
mis sutrauktomis dabartį-, ginįų Absoliutizmas valdy.

me ir žiauriausias teroras 
paliko savo pėdsakus, kurie 
per 10 metų negali išnykti.

Sovietai dar ilgai tampy- 
sis ir raitysis, kol ”draugo, 
tėvo ir mokytojo” StSalino 

išpuolė palikim« išgyvens.

Rusai ir Kuba

niame Thomas Parke, arba 
‘•ant kalniuko,” kaip sako 
seni saubostoniečiai, o ofici- 
lus vardas to kalnuiko yra 
“Dorchesterio aukštumos.”

Dvi sukaktuvės, kaip gi jų 
nepaminėsi. Minime. Ka
dangi sukaktuvės 
sekmadienį, tai kad būtų ge
ra proga išgerti dvi dienas iš

Meninę programą atliko eilės, sukaktuv ių minėjimas
parapijos choras ir mok. Ge
nės Stanevičienės vadovau-

nukeltas Į pirmadienį 
Šventas Patrikas, gimęs

jamas tautinių šokių sam- bene Prancūzijoj, atnešė ai.
būris "Gintaras“. Vėliau bu
vo šokiai.

Minėjime buvo matyti ir 
jau atvykusių į kongresą Ar
gentinos senimo ir jaunimo.

Pereitą savaitę rasai iš
traukė iš Kubos apie 7000 
savo kareivių ir karo specia
listų, kurie mokė kubiečius 
vartoti “moderniškus gink
lus.” Buvo sakoma, kad ra

liams krikščionybę ir, sako, 
be to dar išvaikęs gyvates iš 
Airijos. Yra kas švęsti. Nors jsai Kuboje turėjo 17,000 ar 
dabar vienas mokytas jėzu- daugiau savo karių ir viso- 
itas Įrodė, kad gyvates iš

Kitą dieną lietuvių katali-'i Airijos išvijo ledu gadynę, o
kų radijo programoje ispa 
niškai kalbėjo studentas Al.

sv. Patrikas išvaikė tik gy
vačių garbintojus, legenda

kių karo specialistų. Išeitų, 
kad dar visas desėtkas tūks
tančių rasų tebėra Kuboje. 
Ką jie ten veikia? Mokina

kinės rašybos pagrindų, ir bertas Stanevičius, kuris i!vi«vien sieia šventaii su ev Kubos karius vartoti moder- 
timkiidn__ vienintelis lietu- ------ . vunuen sieja sveniąjj s»u gy-» .

Plačios Rusijos lygumos 
leido komunistiniam dikta
toriui pilnai parodyti visas 
diktatūrinio režimo kvaily
bes bei žiaurumus viso pa
saulio pasišlykštėjimui, nes 
tie žiaurumai prašoko Ati
los, Džingis Chano, net Hit
lerio su visais naciais pikta
darybes.

Jeigu Hitleris su visais 
naciais išžudė apie 10 milio
nų žmonių, daugiausia žydų, 
tai Stalinas išžudė mažiau
sia dvigubai daugiau visokių 
tautybių žmonių ir daugiau, 
negu bet kas kitas, pačių at
kakliausių ir labiausiai pasi
šventusiu komunistu parti
jos narių.

Iš Stalino nužudytų žmo
nių kaukuolių pastatyta pi
ramidė būtų aukštesnė už 
bet kurią Egipto faraonų ak
menų piramidę ir būtų tik
riausias paminklas jo atmi
nimui, o jo pralietas nekaltų 
žmonių kraujas sudarytų e- 
žerą, kuriame būtų galima 
paskandinti visą Kremlių su 
caro Jono Žiauriojo pasta
tais.

Stalino siautėjimas parei
kalavo daugiau aukų, kaip 
istorijoje žinomos maro ir 
choleros epidemijos, kai dar 
nebuvo išrastos gydymo 
priemonės prieš tas nelai
mes...

Stalino būdui ir žiauru
mui daug įtakos turėjo tas 
faktas, kad jisai buvo nele
galus caro žandarų viršinin
ko Gori mieste, Gruzijoje, 
Demjan Piotrovič Devričevy 
vaikas. Stalinas tuo metu 
buvo dievobaimingas, pa
maldus ir paklusnus dvasi
nės seminarijos Tiflise mo
kinys ir tikriausiai būtų už
baigęs savo gyvenimą vie
nuoliu, bet, sužinojęs tą pa
slaptį. metė mokvtis, pradė
jo girtuokliauti ir metėsi į 
revoliucinę veiklą, kad at- 
keršintu savo tikro tėvo nuo
dėmingai klasei. Jo kauka- 
zietiškas būdas vertė niekuo 
nenasitikėti, visus įtarti, 
pulti ir žudyti su pasigar
džiavimu iš pasalų kitus, ku
rie "alėtų kada nors būti jo 
konkurentais.

'GENERALISIMUS“

Stalinas pats sau paskyręs 
aukščiausią karinį laipsnį, 
nors apie karo vedimą nenusi
manė nė tiek. kiek j^randinis. 
Stalinas gimė 1879 m. Kauka
ze, mirė 1933 m. kovo 5 d.

Dabar Stalino kūnas iš
mestas į Kremliaus patvorį, 
istorinį komunistų partijos 
šiukšlyną, jo vardas šalina
mas, ir jo nuopelnai apšau
kiami klaidomis bei kvaily
bėmis, o mirties dešimtme
tis visiškai nepaminėtas so- 

; vietų spaudoje. O jeigu kai 
kur ir suminėtas, tai tik iš 
blogosios pusės, iškeliant 
vis naujus jo žiaurumų fak- 

įtus.
Bet įsižiūrėjus į Chruščio. 

! vo veiklą, matyti daug Stali- 
1 no įtakos. Užsienio politiko- 
! je, kitų kraštų imperialisti- 
i nėję užgrobimų bei užgrob- 
' rų kraštų suvirškinimo poli- 
■tikoje visi komunistai yra 
stalinistai. Asmenybės kul
tas taip pat pamažu ima įsi
galėti Rusijoje, Chruščiovas

tuo būdu — vienintelis lietu
vių kalbos vadovas besirūpi
nantiems mūsų rašomosios 
ir šnekamosios kalbos prob
lemomis.

Šio žodyno bolševikinė 
laida pasirodė Vilniuje prieš 
kelerius metus. Žodyno re
dakcinė kolegija buvo "su
stiprinta“ rusu prof. B. Lari- 
nu, maža tesuprantančiu lie
tuviškai, bet specialistu bol-
SGvikiiiiaiii iuujnani Z UVCU.

dulkes pavertė nieko apie į vatėmis ir kai mūsų kaimy-j h^us ginklus? 
Lietuvą nežinančių vietos n„, Sn R„ton.dif,.
lietuvių komunistų jaunuo 
lių per radiją skleidžiamus 
komunistinės propagandos 
plepalus.

M. Krasinskas 

O VIS DĖLTO BUVO!

Vincas Rastenis Dirvoje 
(Nr. 22), atsiliepdamas Į 
Mariūno "Gulbės Giesmės“
KnuKą, rašo, kau jis 
visą laiką sukinėjosi 
listikoj tame pačiame Kau
ne,“ bet jam "neteko tada

IIUI75

nai airiai So. Bostone tą die-į Apie Kubą ir jos “moky-
ną gerokai nugeria, niekas 
nėia visai tikras, ar jie len
kia stiklelį gailėdamiesi gy
vačių, ar džiaugdamiesi pa
tekę Į krikštytų skaičių. Bet

tojus” rusus šios savaitės 
pradžioje prezidentas J. F. 
Kennedy turės progos pla
čiau išsiaiškinti su Centra
linės Amerikos respublikų

tas ir nesvarbu. Svarbu, kad; prezidentais Kostarikoje.
yra šventė, net pratęsiama 
sekamai dienai ir yra proga 
užmiršti pilką kasdienybę.

Evakuacijos diena Ame
rikos nepriklausomybės ka
ro istorijoj yra žymi diena, 
tai buvo pirmasis didesnis 
amerikiečių laimėjimas ta
me kare ir Bostonas po eva.

Prof. B. Larino rūpesčiu ne 
tik toki tarptautiniai žodyno 
žodžiai, kaip liberalizmas^
patriotizmas, imperializmas, Į išgirsti apie čia esanti ir dės- 
filantropija ir šimtai pana-itantį žurnalistikos profeso- 
sių gavo grynai bolševikines rjų ar profesorius, taigi ir a. 
definicijas, nieko bendro ne- pje žurnalistikos mokyklą.“
turinčias su tikrosiomis tų Taigi žurnaiistas V. Ras-,.......................
žodžių prasmėmis, bet ir j tenis, nors ir sukinėjosi Kau- j Plinefc1» 0 Jel JI galima^ su

"Šuma

Karo žinovai sako, kad 
Kubos Castro jau turi sutel
kęs tokią karišką jėgą, ku
ri toli pralenkia visų Centra
linės Amerikos šešių respu
blikų karo jėgas. Toks gink
luotas ežys turėti kaimyny
stėje negali būti didelis ma
lonumas.

kuacijos buvo saugi ameri
kiečių bazė kare prieš An- juan peron’a« gyvas 
gliją. Laimėjimą kaip nepa. ?uvęg Argentjnos djkta.

torius J. Peron yra ne tik gy-grynai lietuviški žodžiai ap-i ne, b’et nežino, kad Vytautai j“"?1 k ". ®“ jT^St/nu"' vas ir sveikas, bet jis bando 
rūpinti tokiais žodžių varto- Didž Univereiteto filosofi- tu0’a- k”’dX,h^ Prisikelti ir politiniame Ar-
J.mo pavyzdžiais, kūne nm- jos fakultete nu0 1941 m i galėjo, dvigubas pagnn-, įentįnoS gyvenime. p.^ 
S. k- buvo įsteigtos dvi Į da^ minetl ir pasihnksmmtLl Žingsnis į tokį prisikėlimą

naujos katedros: bibliologLj Tik mes, pro kurių namą yra buvusio diktatoriaus su.• Z J — t * V ▼ t srv ■ V • v f v • - « , 1 ** ””
karto pavertė grubiu bolše
vikinės propagandos įran
kiu.

Chruščiovas suminėjo sa
vo kalboje, kad Stalinas nu
žudė 98 centro komiteto na
rius, išrinktus septyniolikta
me komunistu partijos šuva-
žiavime ir 1,108 to suvažia- , c?i
vimo atstovus. Chruščiovas k?ld*mi JU padanges. So-,tisK. Borutos, P. Čepėno ir 

vietai surado naują komu- a. Sirutytės - Čepėnienės

pats giria save, kaip ir StalL i Naujoje žodyno laiboje 
nas, o jo pataikūnai garbina į ytsiėms Sužalotiesiems tarp- 
ji su įžuliu melagingumu, tautniams žodžiams, laikan

jaudinosi dėl Stalino nužu
dytu užsitarnavusių komu
nistu : Kirov, Karpov, Eiche, 
kuriam buvo tardant sul'au- 
žvti kaulai, Rudzutak, ču- 
u

nistų genijų bei šventąjį.
Dabartinis laisvesnis lai

kotarpis tėra laikinas atsi
kvėpimo periodas naujam

ar, uZarav, Smorodin, PoJdiktatoriui i^g^j’.Pe^^- jiems priklausančios* pras- 
v,nnA,nv Knhaknv m°J° Penodo reiškinys, nes mės, o bolševikinės propa- zem, I.uznecov, Ko , diktatūrinis režimas turi sa-!gan(ios sakiniai žodžių var- 

vo geležinius dėsnius ir joks ‘
diktatorius negali jų išveng
ti — jis tėra savo sukurtos 
sistemos aklas vergas bei 
tarnas.

Tarptautinių žodžių žodyno, 
Lietuvių Enciklopedijos, En. 
cyklopedia Britanica ir ki-} 
tų enciklopedijų, grąžintos

Kosiriov, Postyšev, Kosa 
riov,gydytojų bylos išgelbė
tų dalyvių, dešimties tūks
tančių raudonosios armijos
karininkų, bet nė vienu žo
džiu neprisiminė Stalino su
naikintos ūkininku klasės.

Tiesa, Chruščiovas sumi
nėjo Stalino ištremtas ir su
naikintas atskiras tauteles: 
kračus, kalmukus, čečėnus, 
ingušus, balkarus, bet neuž
siminė apie Stalino žiauru
mus Pabaltijo kraštuose: 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje, kur šimtai tūkstančių 
buvo ištremti Sibiran, balto
sios mirties prieglobstin.

Chruščiovas toje kalboje 
nurodė, kad Stalinas vis dar 
nebuvo patenkintas savo 
slaptosios policijos veikla, 
kad ji neišpildžiusi nustaty-j 
to žudynių plano, todėl 1936 
metais jis NKVD viršininką 
Jagodą sunaikina, nes jis 
buvęs atsilikęs savo darbuo
se keturiais metais, ir paski-

Kelis kartus 
pasakyk.

pagalvok, tada

jos (dėstė Vaclovas Biržiš-i žygiuoja spalvuotas para-Į taikymas su Romos katalikų 
ka) ir žurnalistikos — dėstė; das, tik protarpiais matome j bažnyčia. Savo laiku jis bu- 
Julius Butėnas, o kai šis iš-Į parado malonumus, nes Pa.; vo ekskomunikuotas už ke

lių kunigų areštą, bet dabar 
jis “grįžo” į bažnyčios prie
globstį. Kiek tas jam padės 
Argentinos rinkimuose atei. 
nančią vasarą, pareis nuo to, 
kiek susitaikymas su bažny
čia padės jam susitaikinti su 
Argentinos kariuomenės ir 
karo laivyno vadais. Vien 
bažnyčios laiminimo gali ir 
neužtekti.

Peronas buvo vienas iš 
retų P. Amerikos diktatorių, 
kuris paliko krašte organi
zuotą partiją ir nemažai įta. 
kos darbininkų masėse. Tuo 
jis ir yra pavojingas.

J. D.

vyko Į Vokietiją, jį pakeitė* trikas ar ne Patrikas, o laik- 
Juozas Keliuotis. Ten studi- rašti išleisti reikia, 
javo apie 40 studentų, o Da. •
nutė Narutavičiūtė, rodos, ir į 10 metų be Stalino 
diplomą gavo.

M-i» Jau 10 metų, kai Sovieti- 
į jos kruvinasis diktatorius 
j Stalinas Džugašvili mirė sa. 
į vo mirčia, ar “draugų” pa
ragintas važiuoti poilsio, bet 
Stalino šešėlis vis dar den
gia plačią Sovietiją ir jos 
pajungtus kraštus. Stalino 
palikimas »

BALFO ŠELPIAMŲJŲ 
ŽODŽIAI

"Dukters, grįžus mums iš 
Tolimųjų Rytų, neprirašė 

tojimo pavyzdžiuose pakeis- Lietuvoj, nes ji prieš išveži- 
ti neutraliais ir žodyno var-į mą buvo mokytoja.“ 
niais.. Tuo būdu žodynui
grąžintas mokslinio veikalo
rimtumas, kurio jis buvo nu. 
stojęs pirmoje laidoje. 

Kiauro maišo nepripilsi.

1963 METŲ RELE IVIG

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

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre- maldos namų o

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip ir ta cerkvė nuo kitų namų 
\ nesiskiria.“buvusi — 75centai. „„ * . . ... . .

Mes netunm jokių gimi-
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

šiuo adresu:
"KELEIVIS“

636 E. Broadvvay ■ t — South BosVm 27, Mas*.

Dėl tėvelių (kurie krito t5bera
nuo ruso kulkos) mums naš-i tebe™ kPn.e
bitėms netenka raudonuo-'patys nu0 StaIln0 teroro baL 
ti“.

"Kalėdų nei Naujųjų Me
tų (Sibire) mes nešventėme, 
nes nebuvo kaip. Rusai šven. 
tė: jie pasigėrė iki sąmonės

šiai nukentėjo, bent dalis to
kių nukentėjusių, ir gyvi te
bėra nukentėjusių šeimų na. 
riai, vaikai Stalino teroro 
aukų. Gyvieji Stalino siauti-

netekimo ir tai skaitėsi at-',™° pahkuonys Unkia nesu- 
švęsta.“ laukia, kada Stalino teroro 

aukoms, žinoma gyviems iš. 
likusiems, bus leista atvirai"Mergaitę (Sibire) pa- 

krištinom. Krikšto tėvas bu-;, «...vo rusas, o krikštamočių tik kalbetl aple. ^v.° Pergyveni- 
- - mus ir baisiąsias teroro ir

negailestingo kraujo nulei
dimo dienas.

iš vardo įrašėme. Gal nesu
pyks sužinojusi, bet ir dabar 
nežinome, ar tai gerai pada
ryta. Krikštijom cerkvėj, ki Gyvi tebėra ir Stalino bu- 

delysčių ir niekšybių ben
dradarbiai ir bendrakalti- 
ninkai, kurie patys valdžioje 
dar sėdi ir Stalino darbus 

nių Amerikoje. Artimiausia dengti. Tokių bendra. 
mums giminė, lyg tėvas iri kaltininkų skaičiuje yra ir 
motina, gyvena Brooklyne,'dabartinis Sovietijos dikta- 
jo vardas—Balfas.“ torius Chruščiovas, kurio

JUOZAS STALINAS 
Šiandien, kada prieš 10

metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai jdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centau

{•ifykite tą knygutę!



Mr 12, Kovo 20, 1963 nfc.Lfc.ivia, au. tsuaivi^ Puslapis trečiai

KAS NIEKO NETEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Lietuviai maisto parodoje

Shereton viešbutyje kovo 
5 d. buvo įvairių tautų mais
to paroda. Joje lietuvių val
gių stalų tvarkė tautiniais 
rūbais pasipuošusi J. Grigai
tienė, kurios nutrauką iš
spausdino ir vietos laikraš
čiai. x

J. Glavickas—leitenantas

Policininko Juozo Glavic. 
ko sūnus Juozas kovo 5 d. 
pakeltas kariuomenės leite
nantu. Jis yra baigęs North- 
eastem universitetų.

V. Prapuolenis dainavo 
Hartforde i

Solistas Vytautas Prapuo- j 
lenis kovo 10 d. dainavo 
Hartfordo lietuviams. Apie 
tai sužinojau iš Tėvynės 
Garsų radijo, kuiio progra
ma duodama sekmadieniais 
nuo 11 iki 12 vai.
Bliūdžiai pasistatė gražų

dintų rašinį apie 
perversmų daug kas atidžiai 
skaitė. Jis labai įdomus bu
vo ir man.

Patogus laikas apdrausti

levičiai, Jonas Taraila, A. 
Vagelis, dr. W. Vaitkus.

O. ir J. Jusiai $6.
1926 m.i Po $ 5: J. Alyta, W. An- 

takauskas, P. Babickas, B. 
Bliumfeldienė, miesto majo. 
ras Joe Gasdin, V. ir J. Dė
dinai, V. Garsys, A. Iva- 

. nauskas, K. Jonaitis, St. Ja-

KALIFORNIJOS PADANGĖJE

SLA 57 kuopos organiza-, . T „. . toriai yra Jonis Dvareckas'««“./• ?• Klimavr-
ir Juozas Krasinskas.yra geras laikas savo vaij k,en£ BRk -Mote.aj S,jun- 
J gos 69 kuopa, J. Matjosaitis,kams įrašyti tos turtingiau
sios lietuvių organizacijos 
nariais. Kreipkitės į minė
tus organizatorius.

J. Krasinskas
VVORCESTER, MASS.

Aukos Amerikos Lietuvių 
Tarybai

Minint Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 45 

įmetu sukakti, aukojo:
Lietuvai Remti Draugi- 

• ja $100.
Lietuvių Piliečių Sociali

nis Klubas $27.10.

O. ir J. Malusaičiai, E. Mei
lus, J. Mikalauskas, adv. A. 
Mileris, H. Mudėnas, K. ir 
M. Padolskiai, V. Pajėda, 
A. Petrulis, E. ir Pr. Pauliu- 
koniai, M. ir J. Pauliukoniai, 
M. ir J. Pipirai, J. Povilaitis, 
A. ii- B. Fridotkas, S. Pume
ris, S. ir P. Staneliai, J. Stat
kus, J. Shalaviejus, A. šer
mukšnis, Jonas Štaras, L. 
Vedeckas, J. Vidūnas, O. 
Vyšniauskienė, M. Žemai
taitis, M. ir V. židžiūnai.

Po $3: J. Gerasimavieius, 
VI. Gedmintas, G. Giedrai
tytė, Br. Glodas, Br. Norke
vičius, E. ir P. Račiukaičiai,

Agota ir Juozas Bliūdžiai, 
Keleivio skaitytojai, Millbu
ry miestely pasistatė kara
liškų namų. Kai atšils, žada 
ten įsikurti ir nuolat gyventi. 

Mirė A. Račkauskas

Kovo 10 d. mirė naujaku- 
lys Aleksandras Račkaus
kas, 67 m. amž., palikęs ne
mažų šeimų, išblaškytų po 
visų pasaulį.

Treji metai, kaip mirė 
A. Kraučelis

Po $25: Sandaros 16 kuo 
pa ir Magdelena Baltrušai- P- Savage, K. Zurlis. 
tytė.

Po $ 20: kun. J. Bakanas,
J. ir P. Mikšiai ir LRK Su
sivienijimo 41 kuopa.

Po $2: J. Babrauskas, K. 
Bazikas, J. Brantas, O. Do- 
nelienė, A. ir I. G., P. Gražu
lis, P. Grigalauskas, A. Jak-

Lietuvių Demokiatų Klu-,njųnaitė, L Jakubauskas, B.
. -r. , . Juškauskas, J. ir A. Kaliū-

n i? V°* SLA o7 kuopa ir nas> Kazlauskas, J. Lu- 
P. Molis. Į kas, \Toreika, N.N., R. Pau-

Po $ 10: Aušros Vartų 1 Bukonis, O. ir S. Raudoniai, 
Parapijos Draugija, Aušros! V. Roževičius, M. ir L. Svik- 
Vartų Parapijos Moterų So- Jai, M. Svikliūtė, Josephine 
cialinis klubas, K. Banis, 1.1 Smith, P. Shilanskis, T. Ši-

Gegužės 7 d. sukaks treji 
metai, kai mirė vienas žy-

LGNIAGESYS IŠGELBĖJO VAIKĄ

Chieagos ugniagesys Ernest Edvvards išnešė iš degan
čio namo 4 metu vaiką. JĮ čia matome šokant nuo 7 
pėdų garažo stogo.

DOM. KASPARKA BRIDGEPORT, CONN.

LONG BEACH, CAL. damas gražių liaudies dainų. 
Šokiams pianinu skambino 
muzikas S. Kalvaitis, prita
rė smuiku W. Matus, akor
deonu svečias Vladas Gilys 
ir G. Urnežis.

Iš bufeto ir už valgius gau
ta gero pelno. Tas pelnas 
bus panaudotas kilniam 
tikslui. Aukų sulinkta $104. 
60. Aukojo: O. ir D. Meki-

Vasario 16-ji Pacifico 
pakrantėje

Long Beach Lietuvių Klu
bas gražiai su pasisekimu 
paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės 45 m. sukaktį 
vasario 23 d. Minėjimo sa
lėje tarp Amerikos ir Lietu
vos vėliavų ant sienos prie {šiai $10, po $5: K. ir J. Jan- 
kalbėtojų stalo kabojo Vy-| kai, J. ir E. Dapkai, šlapelis, 
tis, po Vytimi—Punsko lie- j. Krech, J. Heible. Kiti au- 
tuvaičių išaustas lininis 
rankšluostis su Lietuvos 
Himnu.

Publikos buvo pilna salė.
Miesto majorui išvykus į 

J Washingtonų, jam atstovavo 
i jo pavaduotojas Bert Bond,
\ kartu buvo ir jo žmona.

Jonui Kariui 60 metų

Sav. kūrėjas Jonas K. Ka
rys, žymiausias mūsų istori
nių pinigų tyrinėtojas bei

Klubo pirm. V. Bakūnas, 
pradėdamas šį minėjimų,

kojo po mažesnes sumas. 
Klubo valdyba dėkoja vL

siems, kurie prisidėjo prie 
minėjimo surengimo, jame 
dalyvavo ir aukojo. 

WILKES-BARRE, PA.

Išlydėta žymi unijos veikėja

Šioj apylinkėj didelį vaid-
trumpai apibūdino šventės I menį vaidina moterų drabu- 
reikšmę lietuvių ir anglų ‘ žiu siuvėjų unija — Ladies 
kalbomis ir pakvietė Mor-jGarment Workers Union, 
kienę vadovauti minėjimo Drabužių pramonės įmo- 
programai. Ji paprašė dai- ngs £įa pradėjo atsirasti dar
nininkę F. Korsak sugiedoti 
Amerikos himnų. Pagerbus

prieš 30 metų. Kaip žinoma, 
drabužių pramonės centras

žuvusius už Lietuvos laisvę, yra New Yorke. Tos pramo- 
kalbėjo majoro atstovas B.i n^s savininkai, dairydamie- 
Bond. Jis pasveikino lietu- sį, kur gautj pigesnės darboNetekome vėl vieno seno. 

sios kartos lietuvio, plačiai 
žinomo darbo žmonių klasės 
veikėjo draugo Domininko
J. Kasparkos, kuris gyveno £jnovas> kovo 4 d. baigė 60 
8883 Pinehurst St., Detroit metų arnžiaus. Gimtadienio 
4, Mich. Jis iš gyvųjų taipo išvakarėse susibėgo sukak- 
pasišalino vasario 18 d., su- žuvininko pasveikinti būiys 
laukęs 84 metų amžiaus. i j0 kimiausiųjų bičiulių ir 

Velionis gimė ir augo Lie-! draugų. Toliau gyvenantieji
tuvoje, Panevėžio apskr., Pi-, atsiuntė linkėjimus raštu, f . Moterų drabužių unijos

vius, pasidžiaugė, kad taip 
didelis skaičius susirinko, 
priminė, kad jam labai ma
lonu pirmų kartų dalyvauti 
tokiame minėjime, ir lietu
vius pagyrė už jų pastangas. 
Baigus kalbų, V. Bakūnas

jėgos, pastebėjo, kad Wyo- 
ming Valley apylinkėje tėra 
kasyklos, kur dirba vyrai, o 
moterys neturi darbo, todėl 
jie čia ir įsteigė siuvyklas, ir 
dabar drabužių pramonė čia
ūkio gyvenime vaidina žy- 

iteikė jam anglų kalba kny-1 miausių vaidmenį.
tza ”Palilr ŠUVA ačarac

j Buigarauskaitė, O. ir K. čes-; mulynienė, Tagmanai, A.
J nai, M. i r V. Dabrilai, kong-i Urbonas, J. Valiūnas, A. navOs vals., Bliūdžiu kaime, Asmeniškai pasveikino kon 

į JAV atvyko 1900 m. ir su- sulas Vyt. Stašinskas, iš 
stojo Springfield, III. Čia ki-! \evv Haveno V. ir A. Gruz- 
tokio darbo kaip kasyklose džiai, iš Port Chester, N.Y., 
nebuvo, todėl ir Domininkas j įr M. Biliūnai, iš Nevv Jer.

resmanas Harold Donohue,■ Veiriackas. 
J. Dvareckas, JAV Lietuvių

miausių jų vietos veikėjų —! Bendruomenės Worcesterio „ 'V..* Alavošius, L
Antanas Kraučelis. Jis buvo Apylinkė, Lietuvių Meno ?a te.v vlute,’. Bal^vl^ene,j • j •» • • _ - _ __ _ _ \j I-vi d honobinn L)tvirtas kaip nesiūbuojantis 
ąžuolas kovoje su Lietuvos 
laisvės graboriais komunis
tais. Lietuvių veikloje jis

Mėgėjų Ratelis, Lietuv 
Skautų-čių Tėvų komitetas,, . 
Lietuvos Vyčių 116 kuopa,

majorai, o Bond įteikė V. 
Bakūnui Long Beach miesto 
simbolini raktų.

Gražių pagrindinę kalbą 
pasakė B. Morkis, klubo ižžiu X* Biejjauskienė, P. Beno- turėjo kuri laikų anglis kas- sey K. ir K. Bakšiai su su- B. Morkis, klubo iž-

as, įr.lenk y.-Butį‘.ene’ ,Clu,nls- ti. ■ kaktuvininko krikšto dukra dminkas, v.eepirm. Wallace
Dailida, Divenslauskas,

pirm. Dubinskis tuoj atsiun
tė čia organizatorius. Ang
liakasių unija tada čia buvo 
tviita, ji daug padėjo ir 
drabužių pramonės darbi
ninkes į unijų organizuo
jant.perskaitė skirtas preziden-’ 

tui Kennedy, Valstybės sek
retoriui ir kitiems vyriausy
bės atstovams rezoliucijas, 
kurios buvo vienbalsiai pri-

Dirbdamas anglių kasyk- Vilija Bakšyte ir daug kitų 
lose, velionis įsitikino, kad Bridgeporto ir apylinkės 
sunkus yra paprasto darbi- draugų ir pažįstamų, 
ninko gyvenimas, todėl pa- Jonas Kaiys dėkodamas 

uiuuzuisAd> D. 1'T<‘bKa< giryžo siekti mokslo ir kovo- visus užtikrino, kad, nežiū- 
i ?• jSį'VT? ti dėl darbo žmogaus gyve- rint šios nelemtos metų "ka-

nimo sąlygų pagerinimo. Jis pos“, užgulusios jo pečius, 
1910 m. apleido kasyklą ir jis nė negalvoja palikti jau. 
nuvyko Į Valparaiso univer., nimo gretas ir pereiti pas 
sifefcų.kur mokėsi gorų me-{ ”senius“. Gal tik dar po ko- 

i- - i , tų.. Iš-ten jis atvyko i De- kio puskapio metų...
Mių16’ A1’ Makauskas, Jr pra(jėj0 dirbti For-i Kaip jau spaudoje paste-

a : do bendrovėje mechaniku- bėjome, .J. Karys šį savo as-
mašinistu. Čia ir dirbo 37 į meniško gyvenimo Įvykį aL

Dodge, J. Gaidis, O. Galic- 
kienė, U. Garbauskienė, A. 
Giedraitienė, A. Glodienė,

M.N., J. Matonis, J. ir J. Mi-
aktingai dalyvavo nuo 1918 liauskai, B. ir St. Mudėnai,
metų iki mirties. Senų žmonių Pagalbos Dr- . „ , . .

la R ir t <3vivu; a Grudzmskas, B. Ivaška,
Patiko A. Valucko rašiny, ! ]įfarv" šidlaUsks.^na’J/nktuvie"ė’ Mary Jonės
A. Valucko Keleivy spaus. Šidlauskienė, S. ir B. Tarnu- -* ^on^]s’ Kasper, M. Ker

šiene, A. Kilmomenė, J. 
Kondrotas, P. Kraunelis, 
Krušienė, Lapinskas, Lau
žikienė, S. ManceviČius, Ma.

Morrisey, A. Piliponienė, A 
Povilaitienė, V. Prapuolenis, 
J. Rogers, K. Sinkevičius, 
Marcelė, Sokol, O. Staniū- 
nienė, B. Sviklienė, S. Sta-

metus.
Velionis ir čia, nors ture 

damas pastovų gera darbų,

žymėjo ir pavyzdingu veiks
mu: abu su žmona paskyrė 
$250 vertės savo knygų (a-

imtos. Dainininkė F. Korsak 
labai gražiai padainavo ke
letą dainų, jai akompanavo 
pianistė Apeikaitė. Pirmoji 
minėjimo dalis užbaigta 
Lietuvos himnu.

Didelių nuopelnų drabu
žių pramonės unijai turi M. 
Mathasan, kurių unijos va
dovybė perkėlė į New Yor- 

1 kų. Vietos unijistai kolegi
jos sporto salėje jai ir jos vy
rui surengė išleistuves, ku
riose dalyvavo apie 700 as
menų.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 išeivija visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad,
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė josį n®vl^en®’ Šimonis, Skalie- 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje n®’ Skramackienė, A. Tom- 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestų, vėliau virtusį Nevv 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargų. Kai kurie jų iš Nevv Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungų. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis į Kakčiai Rengti Komitetas 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo mus-’ vįsolps organizacijoms ir pa. 
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš- v.len,am8 asmenims, aukoju-

kus, A. Tamulevičius, J ^iniu būdu.
Tankevičienė, I. Valatkienė,
Verbašienė, A. F. K. Yaku- 
čiai, T. Žaliauskienė, B. ža- 
kaitienė, F. Žilienė, A. ži- . ,, v
linskas, J. Žukauskas, 11 vo. T11*, klubuose, socialdemo- 
kų po 1 dol. be pavardžių.
Kiti aukojo po mažiau.

Lietuvos NeprikLusomy-

stengėsi daugiau mokslo įgy- P*e senovės ir Nepriklauso- 
ti. mokydamasis neakivaiz- mos Lietuvos pinigus) ne-

Bet jis nebuvo toks žmo
gus, kuris tik savais reika
lais tesirūpintų. Jis dalyva
vo unijose, abiejuose lietu-

kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

Banketui vadovavo kole- 
Antrojoj programos daly! gijos prezidentas dr. Farley, 

gražiai pasirodė Long Beach; kalbėjo kongresmanas D. 
Klubo narių šių metų pra-j Flood, majoras F. Slattery. 
dzioje St. Milančiaus suor- Mat, unijos atstovai rinkimų 
ganizuotas ir klubo nario j metu daug padėjo demokra- 
muziko St. Kalvaičio vado- • tų kandidatams, prisidėjo ir 
vau jamas choras, padainuo- > lėšomis.

Per 15 metų anglių gamy
ba sumažėjo iki trečdalio, į. 
vedus mašinas, darbininkų 
skaičius dar daugiau suma
žėjo.

Todėl susmuko ir unija. 
O, be to, jos vadovybei daro
ma kaltinimų dėl bičiuliavi- 
mosi su darbdaviais ir LL

Prieš 40 metų šimtai lie
tuvių dirbo viertoje kasyk
loje, buvo tautinių unijos 
skyrių, o dabar tik keli lie
tuviai tebedirba. Anais me
tais kietos anglies kasyklose 
dirbo apie 92,000, o dabar 
vos apie 9,000.

J. V. Stanislovaitis

turtingiems lietuviams, gy
venantiems už JAV ribų. 
Laiškai-prašymai jau ateina. 
Mačiau ir jaudinančių laiš
kų. Suinteresuotiems asme
nims ir atitinkamoms orga
nizacijoms pravartu dar kar
tą įsidėmėti J. Kario adresų: 

69 Sims St., Bridgeport 4, 
Conn. (USA).

J. M.

NAUJIENA

Keleivio administracijoje 
galima gauti ir šias knygas:

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Jonas Aistis, POEZIJA.
Toje vra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Leonard Valiukas, LI- 
THUANIA LAND OF HE- 
ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina $4.75.

Dr. Kazys Grinius. ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II
tomas, 336 psl., kaina $5.

kratų organizacijoje, buvo 
geras agitatorius, kalbėto-

__ jas, spaudos platintojas, se-
bės Paskelbimo 45 Metų Su-jnas Keleivio skaitytojas.

r»---- c- tt. .. . Velionis iš Staponausko
koplyčios nuvežtas ir palai
dotas be bažnytinių apeigų: 
Grandlawn kapinėse. Su ve-| 
lioniu koplyčioje ir kapuose1 
atsisveikino M. L. Balčiū
nas.

Velionis paliko žmoną 
Uršulę Ščegauskarte-Kas- i

siems Lietuvos laisvinimo
Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiais ja 

aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

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

Parduodama ba pelno. Gražiau kietais apdarais kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

O$ E. Braadvmy So. Boston 27, Masa.

; reikalams, nuoširdžiai dėko-

Iki šio laiko aukų surink
ta $900.00. Aukos dar ren
kamos. Kurie dar nesate at
likę savo lietuviškos parei
gos, dar galite tai atlikti, pa. 
siųsdami savo auką komite
to iždininkui kun. J. Stepo
naičiui (153 Sreling St, 
Worcester, Mass.). Drauge 
atsiprašome už pasitaikiu
sias klaidas pavardes užra
šant.

REDAKCIJA ATSAKO 
J. Petraičiui

Tamsta klausi, kodėl Ke- 
leivy nėra tokiu Antrosios 
JAV ir Kanados Lietuvių 
Tautiniu Šokių Šventės 

. skelbimu, kaip kai kuriuose
parkienę, kūnų vedė 1915 bituose lietuvių laikraščiuo-
m*’T.lr-S^n^ 511 se,ma‘ ?e- Atsakome: tai dėl to.

Ilsėkis, mielas drauge, šventės rengėjai Kelei-
amžirai. Mes tavęs ir tavo 
atliktų darbų nepamiršime. 

M. L. Balčiūnas

Paukščiu Lietuvoje
rūšys.

viui iu neduoda. Matyti, 
jiems jis nėra ”košemas“. 
O apie Šokių šventę Kelei
vi* painformuoja, kai tik at- 

vra 292 siranda tuo reikalu kokia 
nors įdomesnė žinia.

Pakalbinkime draugus, kai

mynus ir pažįstamus užsisa

kyti “Keleivį.” Kaina 

tams penki doleriai.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ; “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRBAIS $4.00, 
KIETAIS—$S.0Q



Puslapis ketvirtas
Nr 12, Kovo 20, 1963

Iš pavergtos Lietuvos
Komedija pasibaigė . tik tie, kuriuos partija liepė,

.. ; ir tik tiek, kiek reikia išrink- 
Soaetų Sąjungoje praeitą u lodė, agitatoriai buw

sekmadieri kino , Pai a’ tiktai apgailėtini komedi- 
mento linkiniai . Tokie pat jantaį, kvailai vaidinę “de-Į 
"rinkimai“ buvo ir Lietuvoj. mokiatiją^
Tūkstančiai pasamdytų agi- Tokiu būdu "išrinkta“ 290 
tatoi ių zujo po kraštą, agi- „liaudies atstovų“, kurių pa- 
tuodami išminti pastatytuo. ! j eiga dėti parašus ten, kur 
sius kandidatus. Tas jų dar-j partija liepia, ir mulkinti už- 
bas buvo bergždžias, ir be • sieny tuos, kurie vis dar tiki, 
jų pastangų būtų tai padaiy- kad Siovietijos tvarka yra
ta, nes Kalniečiai į.-.'iai^. ii < Tmo kratinė.

Aušros sukaktis

KELEIVIS, SO. BOSTON

DAKTARAS JONAS BASANAVIČIUS

Gimė

Neūžauga, arba Gatvės vaikas 
Bostono scenoje

Tibo ir Džulijo, ii- pastaro
jo žmona Emilė. Į kovos ei
gą jtraukti žiūrovai, ne ne
jausdami, pasiduoda suma
ningai vedamos apgaulės 
kerams ir kerėtojams ploja, 

i ploja.
1 Paskutinioji puolimo fazė 
vyksta neturtingo inžinie
riaus bute, kuriame gyvena 
buvusioji ir tikroji to inži-

j Povo mėn 1C d., tarytum į kraujis, flegmatikas Edžis- 
' iškiii.nngus atlaidus, gausiai to— nuskurusio viešbučio 
, sui ūžėjome į erdvią So. Bo- “karališkasis lamas"—An- 
i stoii o Aunkštesniosios mo- tanas Vilėniškis, kai kurių . . - . ...
i nykios salę. Ir senimas, ir vi- žiūiovų pakrikštytas: “Ro- genaus simpatij 
Sutinimas, ir jaunimas, ir manas, Romanas!” (Gal 
net vaikintas. Šie pastarieji,! itomanovas? G. Z.). Pridur- 

uosavų tėvelių ir mamyčių' mai ji atseka povo išdidumo 
alėje ir balkone

! improvizavo ten programas, 
i visai nesiderinančias su pa

teška ir Neūžauga. Jos tar
pusavy kovoja dėl Tibo šir
dies. O tuo laiku jo gyveni-

pamiršti, i povyzą laikysenoje ir judė- me iv>k*ta
•ogramas, iuose nešąs Tibo draugas tas geležinkelio ^1OP. .

J. Vlks
Taip jau susiklostė toks ti ir pažinti. i

klaidingas Įsitikinimas, kad Juo labiau, kad Aušra pa. ‘ jau buvo iš seniau purena- 187$ m. praoejo eiti Lietu- 
1883 m. balandžio mėn. pa-Įrirodė tada, kada Lietuvoje ma. viską Ceitunga iv 1630 m.
sirodžiusi Mažojoje Lietuvo-: uvo "juoda ir tamsu“, kai Dar veikiant Vilniaus uni- Naujas Keleivis ivlaipėdoje. 
je Aušra buvo pirmasis lie-, Lietuvos kaimynuos vokie- versitetui, jame aukštuosius Lietuvos išeivija, Įsikurti-

drausta. Aušra Lietuvos j maskolių žandarams atsira
skaitytojus galėjo tik slaptai 
pasiekti. Toks Aušros drą
sus pasirodymas ir jos slap
tas platinimas jos vardą iš
gadino. ir juo daugiau metų 
praslenka nuo Aušros pasi
rodymo, juo tas Įvykis labiau 
Įvertinamas, visapusiai nu
šviečiamas. Joks kitas lietu
vių laikraštis, kada nors ė- 
jęs ir sustojęs eiti, nesusilau
kė tokio plataus aprašymo, 
kaip Aušra. Veik visi jos bu
vę bendradarbiai yra pla
čiai žinomi, nors jau ir mirę. 
Tas laiko laipsnis priimta 
vadinti Aušros metais, ir to 
meto šviesuomenė ir jos 
veikla pavadinta aušrinin
kais. Nepriklausomybės me
tais visuose mokykloms skir
tuose lietuviu kalba vadovė
liuose buvo daug vietos skir
ta tam laiko tarpsniui aptar-

do naujas darbas—greta 
maldaknygių lietuvių kalba 
atiminėti kartu ir ieškoti, kas 
Aušrą skaito, kas ją slaptai 
platina. Kai kurie to meto 
okupuotos Lietuvos atsakin. 
ri maskolių valdininkai jau 
-iuntinėjo rusų caro vyriau
sybei pranešimus, kad su 
lušros pasirodymu Lietuvo- 
e piasidėjo pogrindy pavo- 
ingas judėjimas atstatyti 

Lietuvos valstybę.
Tai jau vien tuo požiūriu 

Aušros atsiradimas buvo 
vertingas.

Kaip gamtoje, taip ir 
žmonių visuomeniniame gy
venime niekas staiga, atsi
tiktinai neatsiranda, Pirma 
reikia pasėti sėklą. Luktelti, 
iki ji pradės želti, augti, 
nokti. Ir Aušros atsiradimas 
nebuvo atsitiktinis. Jai din a

( AKO ANGELAI SARGAI

Būrys Marijampolės žandaru, uoliai 
užsienio slaptai gabenamą spaudą.

persekiojusiu lietuvių iš

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

rindine programa. 
Sugūžėjome, pasižiūrėjo

me — ir kupinomis pasiten-
įnimo širdimis išsiskirstė

me. Nė netikėjome, kad 
Sambūris, be jokios im
ponuotos pagalbos toks jė- 
gingas gali būti.

Iš kokių šaltinių tos jėgos 
tiyšKo? is vaidinamo veika
lo? Progiamoje apie ji para. 
syta: “N E Ū Ž A U G A, 
bario Niccodemi trijų veiks
mų komedija." Tačiau nie-

Bemini-! .vra priimtas ministerijos ir 
lurgis Jašinskas; pirmuo-' Tibo siunčiamas į Afriką tą 
ius susijaudinimo jausmus geležinkeli tiesti. Su juo 

suvaldžiusi, grįžta Neūžau-i kartu nori vykti ir Fiances- 
ga ir abu su jaunu inžinie-i ka, tačiau T i io ją atstumia, 

Tibo-Kor tautu baigia

turtuolis Džulijo

nes tikrai myli tiktai Neū
žaugą. Frančeska, keršyda
ma už atstūmimą,

pu. ko charakteringai komedL 
Lietuvos jaunimas, aukš- renama. L' Aušros redakto-Į jantiško ten nėia. nei ki

tuosius mokslus ėjęs Mask- riai.-. os bendradarbiais bu-Į tojimą^ iššaukiančių situaci- 
vos universitete, 1380 m. vo jau anie jaunouliai, savo
gruodžio 21 d. išleido hekto- jėgas išmėginusieji anuose 
grafuotą laikraštuką Aušra, hektografuotuose
Jo išėjo keturi numeriai. Jis čiuose. i . ----- .
sustojo eiti 1881 m. pradžioj Aušros priešakvje kurį, aūlais susiūtas jauno, besis- 
* ’ . ■ ■ — 'laika stovėjo dr. J Basana-

vičius. Kelis Aušros nume
riu- suredagavo c r. -J. Šliū
pas. Aušroj pradžioje visu 
buvo sutilpta. Paskui prasi
dėjo šiokia tokia ideologinė

je. Jo sumanytojai, redak 
toriai ir bendradarbiai buvo 
studentai Pavilionis, ar ne 
Pašukanis, J. Šliūpas ir kt. 
To laikraščio tikslas buvo 
taip nusakytas:

jų, nei ypatingai juokingų 
posakių ar dialogų, nei cir- 

laikraš-Į kiškų triukų. Tai būdingas, 
ryškiais sent imentalizmo

DAKTARAS JONAS ŠLIŪPAS

Gimė 1880 m. mirė 1911 m.

'Negalėdami tankei susei- trinti;

įum
pit mąją žiūrovų puolimo fa
zę.

O žiūrovai? Pradžioje la- Neūžaugai, kas yra vyras: 
bai šalti, kaip Žemaitės Pet_ 1 yrąs tai nėra žmogus. Jis 
ras Kurmelis: “Na, na, pa- yra gyvulvs, Į kurį sudėti vi- 
matysirr.e kas bus toliau?" si gyvuliai; vyras tai vaikš- 

I Antruoju puolimo veiks- čiojantis žvėrynas." Toks 
mu žiūrovus bandoma užliū- vyro apibūdinimas labai pa- 
liuoti apgaule — lepūnų gy- tinka — žiūrovėms, ir jos 
venimu: sekmadienio popie- vaidinimą pertraukia ne tik 
tę turtuolis inžinierius Džu- plojimais, bet ir garsiais pri
lijo vartaliojasi puošnioje tarimo šūksniais. O scenoje 
sofoje, snūduriuoja, o jo pasirodžiusiam senukui N eū- 
žmona Emile-Laima Kataus- žaugos mokytojui Cezariui- 
kaitė nekantraudama laukia Gediminui Margaičiui už jo 
buvusio savo simpatijos Ti- nuoširdžią ir Įsijautusią vai- 

uno besis-|b°- Tinginys Džulijo taipgi, dybą žiūrovai sukelia ovaci- 
profesiioie' * !a Pakvietęs savo šimpa-j jas. Trečiajam ir paskutinia- 
JL-tiją—Neūžaugą.Žiūrovai in- jam veiksmui pasibaigus,

aiškina

tengiančio savo
Į gyvenimą išsimušti inžinie., . . . ... ,
riaus gyvenimo epizodas ■ kas atsitiks, kai žiūrovai visai yra kapituha-kuriamfvykusiai įsipina kei ;ie a.bu Paneštieji atvyks? |vę pavergti vaidinimo ir pa. 
lėtas jam labai artimų ar to. k ^le atg ksta-,-X.e kanu: sidavę vaidintojų valiai. Tai 
lesnių asmenų. Tai ir viskas.! Emilės pakyiestasfc, oį retas teatro darbe atsitiki-
Taiffi veikalas nesudarė na po JO Pas pnsiglaudusi j mas, kun ne visada tenka 
grindinio gyvybės šaltinio. kurią atseka gaL I pasiekti net profesionalams
Jis buvo vien'gairės, kurių ves ™'gogauda Faustas-Ri-, vaidintojams.

j prisilaikydamas talentingas 
’ režisierius su grupe, scenos 
menui atsidavusių aktorių 
sukūlė spektaklĮ, pajėgusĮ 
Įelektrizuoti bei užburti žiū. 
rovus.

Betgi be veikalo yra rei
kalingos ir kitos pagelbinės 
priemonės: dekoracijos, ap. 
švietimas, efektiniai garsai 
—muzika ir scenos apstaty
mas—baldai. Kaipgi jos 
haimonizavosi? ŠĮ kartą jos 
buvo be priekaištų: ir rao-j 
iemioje dvasioje dailininko! 
\ iktoro Vizgirdos sukurtos 
spalvingosios dekoracijos, ir 
Ant. Gustačio su Šležu, Jr., 
tvar komas apšvietimas, ir to 
paties Šležo perduodami 
muzikiniai garsai ir režisie- 
. ės AL Gustaitienės suran- 

! r ioti-suskolinti baldai. Vis- 
i kas visur savo vietoje ir sa- 
| vu laiku. O aktorių maskavi- 
« mosi priemonės — grimas, 
menininko Stasio Santvaro

mas Budreika. Įtampa didė
ja ir žiūrovai vis labiau pa
linksta Į prieki, tarsi geriau 
norėdami Įsižiūrėti Į suokal
bininkų veidus. Veiksmas 
baigiamas Neūžaugos atvi
ru pasisakymu apie tuose 
turtuolio namuose patirtus 
n e p adorius išgyvenimus. 
Neūžauga apleidžia sceną, 
lieka apstulbę: inžinieriai

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Aiė Rūta, PRIESAIKA
Didžioji meilė, Tl d., romą 
nas, 309 psl., kaina . . $2.50

Ale Rūta, MOTINO> 
RANKOS, romanas apit 
motinos meilę, jos tikslą ir 

T-ūpestĮ išauklėti savo vai 
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl. 
kaina $4.00.

_ Pranas Naujokaitis: U 
ai bščiųjų rankų nuopelnu TEKIAI NEGRĮŽ T A Į

ti ir pašnekėti apie mūsų lie- nenuoramų—J. Šliūpo ir A. 
žuvĮ ir jo gramatiką išduo-, Dambrausko, 
sim laišką, kuriame kiekvie-

buvo daugiau negu pasigė 
retinas.

Iš tokių taip kruopščiai ir 
! sumaningai paruoštų pozici

jai ; dviejų ano meto Dramos sambūrio smogia.

nas pagal savo norą rašinės 
apie kalbą ir tautą lietuvių“.

Tai tas laikraštis buvo 
skirtas tik to universiteto 
lietuviams studentams. Da
bar, šių dienų akimis žiūrint,

Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik....................................... $6.50
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu i Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina..............  $3.00»anuomet buvo ir ką dabar
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik...............................................S2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj

moji grupė pradėjo puolimą 
Į žiūrovų rėgratį, klausą ir 
sirdis. Pradžioje, pirmąjĮ

KALNUS, 509 pusi., kain< 
$5.00.

Vincas Ramonas: M1G 
LOTAS RYTAS, 166pusl. 
kaina $2-00.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuota; 
romanas. 205 pusi., kainaT- • * •»>-• i •* i • uiiHiaji romarIsvt^ ,,usros išėjo kise-l ugnies krikštą priimdami' $2 56 

nimo formato 40 numeną. lnžinierius Tibo - Feliksas jUŪM, 2IOR
Aušrai sustojus eiti, tuoj pa-1 Kontautas ir jo mylimoji ri ai pI aii?ia Ž,OB
sirode kiti. taip pat Tilžėje’ Frančeska-Rita Zarankaitė, “k^v^’o kun’ M^da
ar Ragainėje spausdinti nešina baltiniu kr^n^lin 15 kp/gnes.o Run. Sldalaikraščiai jau su paryškin- U krepšeliu.: ravima <rwan^n

atrodo, kad tai būta menk- tu pol,rt,.r:!u tunnlu bel 
niekio. Bet atsiminus, kas Pasaulezlu'

Protingų žmonių seniai y- 
turime, ,—tie vyrai verti di- ra kartojamas posakis, kad 
dėlės pagarbos.

Dar anksčiau (1875-76)
Petrapilio lietuviai studentai

Neilgai buvojusi ji išskuba 
Tibo pavesto uždavinio vyk
dyti, o ją pakeičia šalta.

ŠĮ kartą Bostono Dramos 
Sambūrio paruoštame vai
dinime kitaip ir negalėjo 
būti, nes jame nebuvo paski
rų žvaigždžių, kadangi 
visi vaidintojai spindėjo 
skaisčių žvaigždžių šviesa; 
tai buvo vienas didelis, dar
nus, Įvairiaspalvis spindėjL 
mas arba, kitais žodžiais ta
riant, buvo tikras spektaklis. 
Ir tą spektaklĮ mums patie
kė “senieji scenos vilkai:” 
Zita Zarankaitė, Antanas 
Vilėniškis, Jurgis Jašinskas 
kartu su jaunaisiais partne
riais Feliksu Kontautu, tu
rinčiu ne tik puikią jaunuo
lio išvaizdą ir ūgi, bet ir di
deli, platų bei gilų vaidybini 
vidų ir sceninę nuovoką; Ri
ta Ausiejute, rodos, scenos 
menui tegimusia (puiki iš
vaizda, ryškūs, sceniniais 
taškais turtingi judesiai ir 
mimika, kaip žaibas išsiver- 
žią vidiniai išgyvenimai); 
Laima Katauskaite, santū
ria, nuoširdžia, turtingos da
mos išvaizda, nemeluotais 
gestais ir šiltu, švelniu jaus. 
mingumu: Rimu Budreika, 
patrauklią išviršine mergo- 
gaudos povyza, staigiais ju
desiais ir be žodžių bylojan
čiais apie vidini susijaudini, 
mą ir nuoširdumą: ir paga
liau jaunuoliu Gediminu 
Margaičių, ši kartą virtusiu 
senuku mokytoju, kurio vai
dybos nuoširdumas, šiluma, 
tikri, jo tipui derą gestai ir 
pasigėrėtina lietuvių kalbos 
tartis ir ryškumas gali būti 
pavyzdžiu kitiems. Ir tuos 
visus savo individualybę bei 
charakterius turinčius as
menis Į vieną meninj kūrinf 
suliedino, sucementavo, ap
dailino ir Į rampos šviesas 
išvedė didelė scenos meno 
architektė - režisierė Alek
sandra Gustaitienė. Ačiū jai 
ir visam Dramos sambūriui, 
kuriems linkime bent dešim
ti metų nebevvkti ne tik il
gų, bet ir trumpų atostogų.

Z. Girdauskas

kaina $2.50.
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl. 
kaina $3,00.

Juozas Švaistas: JO SU
a >

Kudirkos
gyvenimo, 394 pusl. kaina
$4.00.

Vytautas Alantas: TARP

kupstas vežimą verčia. Auš- ^kla, bertaj derlingą žemę,
ra ir buvo toks kupstas. Ji kurios išdygo ne tik Lie-k •• 4
1883 metais teturėjo tik 69 tuvos laikraštija, atgautai .rPremi^.u °.

pasirodė su laikraštėliu Kai- nuolatinius skaitytojus, tai saya ?Pauda, bet ir Lietuvos' s ls inco Kurlir
vis Melagis, J. Vileišio, J. yra tokius, kurie ją užsipre- valstybė buvo atstatyta. j

numeravo, 1884 m.—300J Kartu Aušros metais Lie-!i Brazaičio ir kitų tvarkomu ir
95 puslapiai, kaina......................................................  $1.00 i prirašomu. Aišku, tie laik-! 1885 —250 ir paskutiniais tpvos visuomenėje išsirutu-»nviF in rYVFNiMii
Prof. P. Pakarklio Popiežiau, bulė. kryžiuočiam., ^čiai ^ėjo be valdžios ži-, įėjimo. metai^-175, bet «J>olilinės srovės. To-1 , RVna j4 50. V’

I i • i • <n on nios- , atskirais ios egzemplioriais R.10s sroves, be kūnų neapsL1 enrcun70 puslapių, kaina ...................................................... $1.00 Be Aušrogįbuvo Lietuvoje išplatinama einą nė viena tauta, pasie-j J Gliaudo. SIKŠNO
M Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis pasirodymą. Vokietijos vai-j P° keletą šimtų. ; kusi atitinkamą kultūros Tos knygos gaunamos ir
196 puslapiai, kaina ................................................... $2.00 domose Lietuvos žemėse Aušra buvo toji geroji laipsnj. Keleivio administracijoj.
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— Gut mornink, Maik!
— O kodėl ”gut“? Ar su

žinojai ką naujo?
— Jes, Maikuti, galiu pa

sakyti tau čiudną naujieną.

dinėti.
’ — Roman, Maiki, koman

Pasakyk man daugiau apie 
tas štukas.

— Reikalaudami jos ark

/S KANADOS.
KAPUSKAS1NG, ONT. 

Kruvinas streikas

Maikio kraitis
Kanadoje jau keletas me. 

tų iš eilės siaučia didelis ne- 
i darnas. O žiemos metu be
darbių skaičius beveik dvi- * 
gubai padaugėja, nes dau-1 ? ' 
gelis sezoninių darbų dėl 

1 šalčių sustabdomi.
Anksčiau darbininkai, ne

tekę darbo miestuose, va
žiuodavo Į miškus, nes ten 
darbo niekuomet netrūkda
vo. Bet šią žiemą ir miškuo.j 
se darbai gerokai sumažėjo.

Esant darbininkų pertek
liui, miškų kirtimo bendro
vės piaclėjo juos beširdiškai

Mūšy skaitytojai, atnaujin- 
.aini prenumeratas, atsiuntė 
daikiui su 'levu dovanų:

Mary Waitkus, Oeala, h la.

šeštadieninei mokyklai 10 
dolerių.

Lietuva bus laisva... į Henry Shell (lietuviška
, nekilnojamojo turto pirki-Lietuvos nepnklausomy- i . • ‘ •■ • . r t . < mo-pardavimo įstaiga ir

vuUar, Altą, Can., bes metų suKakties mine- d *di agentūra) — 50 
vvoreester, Mass., Aaleison, N.J., jvyko a8entuia^

A. be., oii, c.reenpoit, N.Y., F. ,a-aHO mėn. 24 d. , p * j , auboįo. uun
į Almenas, Aiatawan, NJ., K. Pa-l — ■ — u---------- FO dol. auKOJO. Kun.

PATERSON, N J.

ii. L><tl w<±5n,

xo vai. 3o min. buvo pa- kleb. J. Kinta, kun. V. JJemi- 
kis, Audronė n Juozas Va
latkai ir Patersono Lietuvių 
Bendruomenė.

. . .. x • r»- Po 20 dol.: E. ii J. Kontau.
, . v , . . ft.li* ^.val popiet Uetuvių Pi- ; Q b. A g ainaičiai ir

. eatue. tvash.. J. LubKkas, Bal- Rečių įdubo saleje Įvyko is- LjMuvi Piliečių Klubas. 
timore, Md., Kvietkauskas, J kilmingas susirinkimas, ku- Fabiionas Saranka 16 
G.eu.i.eid, .vass.. P. Maleckas.l,į,,radėjo komiteto pirm. A. dol GJedjminas K!imas 15 

:rxiMiuskas. i Masionis, paprašydamas su. « •
siiinkusius minutės tyliu su- p. ,, . T • T
.ikaupimu pagerbti žuvusius
uz Lietuvos laisvę ir sugiedo- po 10 dc, . St Adomaitis 
ti Amerikos ir Lietuvos him- gt Au lis A Aidukas„ A. 
nus. J minėjimą atsilankė Aidukas A Bražinskas, A.

ėiūnas, Pini., Pa., A. Snytler, maj(jos už Lietuvą šv. Kazi-
, . .. . o ! Chicafco, ilk, S. Paplauskas,Po *5.00: A. Andriulionis, bo. į . .

* . . , c. Bradlortl, Mass., A. Kauniene,

išnaudoti, o darbininkų tar-Į vine, Ont., Can.

Boston, Mass., J. Jakštys, St 
i’etersburg, Fla.

I. Matejaitis, YVaukegan, 111., 
$4.23.

J. Adomonis, So. Boston, 
Mass., $2.50.

W. Bryling, Baltimorė, Md., 
$2.45.

J. Binkis, Omaha, Neb., $2.25.
Po $2.00: P. Palapis, Water- 

town, Conn.. M. Krivickas, Oak-

Į pe prieš kompanijų isnaudo. 
į jimą prasindėjo bruzdėji- 
! mas.

Kapuskasingo miškų kir
timo organizuoti darbinin
kai, norėdami išsikovoti ge. 
resnes darbo sąlygas, pa
skelbė streiką. Bet atsirado 
ir tokių, kurie, būdami ne
organizuoti, pradėjo streiką 
laužyti.

J. Pinkevičius, Rochester, N.
Y., $1.50.

Po $1.25: F. Petrauskas, Que., 
Can., Z. Golis, Detroit, Mich., P. 
Blazaitis, Richmont Hill, N.Y., 
J. Grigulis, Chicago, Ilk, E. Ko- 
mer, Allen, Mass., F. Lusis, 
Topsfield, Mass., G. Sedauski, 
Dragerton, Utah, V. Zukaitis, 
Providence, R.I., W. Parazins- 
kas. Brooklyn, N.Y.

Po $i.0<J: F. Shantz, YVestvil- 
le, Ilk, J. Kuuzius, Detroit,

nnero parapijos bažnyčioje. 
1b jų baži ycioje buvo su- 

Lrockton, Mass., Verbickas, So. giedotas Lietuvos himnas 
Boston, Mass., J. Jasulevičius,

kearny, N J., ¥1. Grabauskas, I Masionis, paprašydamas SU. d J
Toruiuo, Cnt., Can., A. Gikis, N.
YVe;.mojth, Mass., J. Streska,
Sudbury, Ont., Can., S. Mozū- 
raitis, Montreal, Can., A. Kara
liūnas, Cicero, Ilk, K. Kriaučiū-
nas, Miami, Fla., W. Krauchalis, .on' resmanas Ch. Joelson ir

Organizuoti darbininkai,
I pamatę, kad per streiklau-
! žiu tamsumą streiką pralai- J. Bitneris, La Šalie, Ga
mės, pradėjo juos gražumu nada> c Almont) w. HoUywood,

! kalbinti, kad prisidėtų prie Fla M Gird Queens Village,| 
streikuojančių. Bet šie griež- N>¥’., A. Masiulis, Ont., Can., j 

F. Kripas, So. Vienna, Ohio, J. |

i To» rington, Conn., M. Vilkiukas,
Į Toronto, Can., A. Grigas, YVater- 
bury, Conn., P. Arlauskas, St. 
Charles, Ilk, A. Butkus, Sao 
Paulo, Brazil, T. Miliauskas, 
Moniello, Mass., J. Rauba, Grand 
Rapids, Mich., J. Zakanis, CIe
veland, Ohio, F. Karkalla, Be- 
thel Pk., Pa.

Visiems atsiuntusiems laik 
raščiui paramos tariame širdin 
gą ačiū!

Keleivio Administracija

EUROPOJE DAR YRA 93 
TREMTINIŲ STOVYKLOS

ir I. Eitmanai, A. ir M. G u-
miesto meras X. Graves, jr. dojHai, J. Jackūnas, K? Jan- 
Jie abu pasakė giaziasn kanas, £ Klupšienė, č. Pra. 
nuosirdzias kalbas, pabrez- ]eika j ir M R iai A Ru. 
darni lietuvių vieningumą, gys A Rubonis v. ir G. Sle-
kovojant už Lietuvos laisvę. 
Y patingai šiltai kalbėjo 
kongresmanas Joelson, o sa
vo gražią kalbą baigė žo
džiais: Lietuva bus laisva!

Paskaitą skaitė inž. Vy
tautas Volertas iš Riverside, 
N. J. Jo kalba buvo trumpa 
žodžiais, bet daug pasakan.į

pakovai, P. ir U. Vilimai, J. 
Urbonavičius, Pabaltijo Mo- 
teių Lietuvių Atstovybės 
Klubas ir šv. Kazimiero Dr- 
ja.

Po 7 dol. ir 50 ct.: Iškeliū- 
nai ir S. Jurkšaitis.

Kalėdai — 6 dol.
Po 5 dol.: V. Augulis, A-

ti, nos labai gerai paruošta!bakanavičiai, V. Adamavi- 
ir susirinkuriems paliko gi-į čius, O. ir V. Baltučiai, M.

tai atsisakė. Barakuose Europoje dar 
gyvena 5,430 tremtinių.

lų įspūdį
Minėjimui rengti komite

to rezoliucijų sekretorius 
Vaclovas čižiūnas perskaitė 
tris rezoliucijas: JAV pre
zidentui J. F. Kennedy, am
basadoriui prie Jungtinių 
Tautų A. Stevenson ir Ame
rikos Lietuvių Taiybai, ku
rias susirinkusieji priėmė be 

Komiteto iždinin-

ir O. Balčiečiai, J. Blekaitis, 
J. Bieliūnas, V. čižiūnas, V. 
Gružas, A. Gustas, J. Janu- 
šaitis, J. Jurkšaitis, J. ir M. 
York-Jurkevičiai, A. ir J. 
Kepeniai, I. ir J. Keraičiai, 
A. ir B. Kažukauskai, J. Ku. 
zinevičius, Charles Kulas, 
Liaugaudai, A. Masionis, F. 
Misiūnas, V. ir J. Poviloniai, 
J. Rekešius, M. ir K. Senu
liai, J. Stanaitis, J. Sprainai-

Tada streikuojantieji nu- rriti Chica<w> m A Zamžic-ivena nemunių.dstatė iėe-a streiklaužius Dri G ’ Clucag • . . Jungtinės Tautos per 8 pa-įstate jėga stieiklauziuspn- Oberiin, Ohio, j. Sa.uolis, . 6 . Cį H ‘v.SI ve£u ’stmikoT'Bei kai M^Si8toru08iu08 metus išlcido 90

streikuojančių būrys priar
tėjo prie streiklaužių bara

. ____ - ko> ši* i streikuojančius stoJghton,' Mass., A. N^lid mTn!o1Jai*
! rodo, kad šita mada nėra paleido eilę šūvių, nuo kurių Chicago, I1L> j. Bliudžius, Mill-

Jessa! Pareinu aš aną man0 gaspadinės išradimas, 3 dai bininkai žuvo vietoje, bury Mass., J. Kantauskis, Le- 
Maiki. 1 0 9 buvo sunkiai sužeisti. *

mės apie naujas madas, tai rantai davė poniai preziden. 
dabar aš tau pasakysiu, kad tienei suprasti, kad ir jai rei- 
ir mano gaspadinė išrado ketų ilgesnių suknelių.

milionų dolerių Europos 
tremtinių įkurdinimui ir e-

naują madą. 
— Na, na?

— Nu, jeigu taip, tai at-

vakarą namo, ogi žiūriu, jos 
šuniukas su kelnėm, ir kati — Ne, tėve, ne jos. Po šūvių kilo labai didelės. ■ wiston, Me., C. BurwiII, Nauga-

nas su kelnėm. Nu, sakau, — Lai
I . ~ ~ : ”7----- tuck, Conn., S. Lauraitis, Yon-ii v u i n riaušes, kulias atvvkusi do-i. i _-i duji d.,’---- ------ ••• - • ! Kėrš, A. I., IV. avninas, nm., X a

vactumaru? Ar tu sukreizal ji atsirado? i licija vos pajėgė likviduoti, j po ’ ’
vojai, ar ką? Kam tu juos - Pradžią jai padarė vie-j 19 stretklauzių, kalt.namų

1963 metams Jungtinės 
Tautos vėl paskyrė 32,4 mi
lionus dolerių tremtiniams:PataisM 
(24,7 milionai iš JAV). De-i kas.A* Gudoms paprašė mr 
ia iš tų sumų beveik nieko1 PeJimo dalyvius n siais me-jtis, J. Sabaliauskas, M. šau- 
np’tpks liPtnviams tremti-»įr v*įsup»^t, būti lienė, P. TarnaūskaS. J 

duosmais ir kaip galima Trainys, A. Toleikis, Mrs. 
daugiau suaukoti Lietuvos j Urban, Mrs. H. Ulinsky, J. 
laisvinimo reikalams.

Per keletą minučių salėje

.... .. neteks lietuviamsKhm, V ero
M P niams, nes manoma,

tremti- 
kad 
vie-Kam tu juos — rracizią jai paaare vie- . . 7 C T n thuen,Beach, Fla., L. Merzelis, 7------- ’ . . -------7 . ’.kelnėm apavei? O ji slko, nas SL Louiso biznierius, te-bm‘7.u, y^; suem<'- loronu>, Cam, & Suslavieh, Me-l Juos P"™1?. “BT * "

apvilkau dėl to, kad pado! ve. Jis vadinosi G. Clifford dideles bausmes. j , tos (V. Vokietijos) valdžia.
F radėjus aidėti streiklau- Po $(l50: j. KasiulaitienėJ L,etu'iai 

žiu šūviams ir laistvtis strei
riau atrodytų; tai nauja ma. 1 iout. Mirdamas prieš 4 me
da, sako, ba be kelnių vis- tus, jisai paliko .$400,000 pi
kas matosi. Sako, ponas Die- RigU ir s3' 0 testamente nu- 
vas ir Adomą su Ieva buvo rodė, kad tie pinigai būtų su_ 
paleidęs rojun be kelnių, ale vartoti padoriai gyvulių ap- 
kai jiedu apsižiūrėjo, kad langai. Kai buvo tokia krū- 
viskas matosi, tai raidavei va pinigų, tai sugalvota ir 
užsidengė kopūstų lapais. i būdas jais pasinaudoti. Įsi-

— Biblija sako, tėve, kad kūrė organizacija, kuri pasi. 
tai buvo figos lapai. {rinko sau šūkį: ”Aprengti

— Bet aš, Maiki, išfigere- ^vuHus’ kad .maži vaikai 
vau, kad figos lapai būtų 1 įgalėtų matyti nuogų ark- 
per maži, visko neuždengtų; karvių, šunų ir katinų. ‘ 
turėjo būti kopūsto lapai. — Tai kibą tas bagotyrius 
Geras kopūsto lapas, Maiki, neturėjo giminių, kad savo 
gali gaii atstoti gerą kraja- pinigus paiixo gyvuliams.' 
vą kvartuką. Taip sako ir — Giminių jis turėjo, ir 
mano gaspadinė. Ji rokuoja,
kad valuk to moterys ir da
bai- nešioja prijuostes. Mūsų

Coxsackie, N.Y., A. Saldukas, 
Chicago, Ilk, R. Gailen, Hart-kuojančių darbininku krau-

jui, virš mėtėsi laiko tni- f()rt7co>,n.7A. Yudicki. Nashua,
kęs streikas buvo nutrauktas 
ir pradėta dirbti nieko ne
laimėjus.

Kapuskasingo miškuose 
dirba ir daug torontiečių lie
tuvių, bet iš jų tarpo streik
laužių neatsirado nė vieno. 
Taip pat nėra ir nuo streik
laužių nukentėjusių.

J. Mikalauskas

N.H., J. Kilotaitis, Eganville, 
Ont., Can., V. Burinskienė, Lon- 
don, England, J. Slivinskas, Lon- 
don, England, A. Melkun, Mas- s 
peth. N.Y., Z. Locke, Baltimorė, 
Md.

Po $0.45: A. Driza. Scotville, 
Mich., C. NVirmauskis, Chicago,
III.

M. Pleskus, Maspeth, N.Y. 
50.30.

tremtiniai, esą 
V. Vokietijoje, kreipiasi be
tarpiai į Balfą, ir jiems šelp
ti sausio-vasario mėnesiais 
šiais metais Balfas išleido

Žilius. A. Žičkus, F. žičkus. 
Po 3 dol.: A. ir E. Nauba-

buvo surinkta 714 dol. ir 75: rai ir V. Vingelis. Kiti auko- 
centai. Vėliau gauta 64 dol. j jo po mažiau, 
ir 50 ct. Iš viso aukų surink-Į b P
ta 779 dol. ir 25 ct. ---------------------------- -  —

6 876 dolerius (iškaitant iri Aukų rinKlm« pabaigus,! NAUJAUSIOS KNYGOS• m • —ik - Į prasidėjo meninė dalis, ku-j --------
tvarkė Antanas Rugy, AUKOS TAURĖ, Stasiogai buvo gauti tik iš gerašir

džių aukotojų lietuvių.

NAUJOS KVOTOS 
LIETUVOJ GIMUSIEMS?

Ją atliko solistė Irena Stan-1 
kūnaitė ir deklamatorė Ire
na Veblaitienė iš Elizabeth, 
N.J. Abi pasirodė nuostabiai 
gražiai. Ireną Stankūnaitę 
patersonieciai daug kaitų 
girdėjo ir dar daugiau kartų

OAKVILLE, ONT.

Senatorius P. A. Hart (D
Mich.) surikiavo visą eilę ~ -• •
senatorių ir kongresmanų!

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. Michelso

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

n r- T- - i x.................................i deklamuojant, kaip dekia-
P.S0.2,:S BraUch.Farm.„g. pravesti naujam ,mip-ac.jos, muoja Veblaitienė, dar nie-

, „ v 7CeV,T8' r?“i ( UZ ’ k-7 “hv ? ■’ kad neteko girdėti. Abi me-
r..H M. VoĮtoms.So.ua Cty, pagal kun butų į JAV ,lei- nininkės a|)dovanotos

8 l0-'a- .-ožių puokštėmis.

ton,jie, tėve, stengėsi jo testa
mentą sulaužyti, ėjo į teis
mą, bet nieko nepadarė. , ___ mv.vixovci.ii

— Tai dabar uz tuos pini. resius gulėjęs ligoninėj Juo- I’a.. J. Kasper, Richmond Hill, muo, gimęs Lietuvoje (buvo; pabaie,o- nil.
lodviršis, palikęs liū- N. Y., L. VVaitkunas, Hastings, tik 384). Šiuo metu arti 2000 A i,__

Pa.. J. Kripas, Northville, Mich.,
A. Chipas. Belmar, Y.J., C. Mes- lės—kvotos numerio. Įstaty. 
kauskienė. E. CIeveland, Ohio,'mo S.3043 pravedimą remia!
F. Sakalauskas, Hopkins, Mich., 59 įvairios organizacijos.. .. . „ ,T ,
V. Kulaginas, Sierra Madre, Yra vilčių, kad tas įstatymas!
Cal., G. Raškys, Ottom, Sask., bus pravestas.

Mirė J. Juodviršis
Vasario 23 d mirė 3 mė

metginos net ir ant balių ei-. * T j • -•
dairos prisijuosia tautiškus’ gus alkilams ir šunims bus zas Juodvnsis, Pahkęs

siuvamos kelnės, ar ne? Tei- (hncius brolius Mykolą ir 
sybė, arklių dabar nedaug Steponą, kuriems reiškiame

kvartukus. Bet gyvuliai sar
matos nepažįsta, tai valkio
jasi niekuo neprisidengę.
Tas negerai. Jeigu žmonėms 
reikia apsivilkti, tai ir gyvu
liams reikia kelnių, sako ma
no gaspadinė. Tai vot, Mai
ki, tu parašyk apie tai į ga- 
zietas, tai bus gera naujiena.
Tegul svietas žino, kad atsi
rado nauja mada.

— Bet ji nelabai nauja, 
tėve.

— Kaip tai ne nauja? Juk 
pirma niekas katino su kel
nėm nematė.

— Teve, Amerikoje veikia 
jau ir organizacija, kuri rei
kalauja gyvulius apvilkti.

— Tai kodėl gazietos nie. 
ko apie tai nerašo?

— Rašo, tėve, rašo. Aną
dien ta organizacija Wa- 
shingtone surengė net ir de
monstraciją. Demonstrantai 
piketavo Baltuosius Rūmus, 
kur prezidentas gyvena, ir 
reikalavo, kad Mrs. Kenne
dy apvilktu kelnėmis savo 
arklius, kuriais ji mėgsta jo- New Yorko skrido lėktuvais

Amerikoje beliko, ba juos t užuojautą.
išstūmė ai mobilai ir trokai; 
ale šunų ir katinų tai pilni 
miestai. Jeigu visus reikės 
apvilkti kelnėm, tai ir kriau
čių unija turės daugiau dar
bo, ir audeklų reikės dau- —
giau. Gali būti, Maiki, kadį Olan<ūjoj—906, Belgijoj—’ 
šita mada ir gera. Gal duos;JAV—50’ Lietuvoj—77, o A 
Amerikos žmonėms daugiau! ra5iJoJ ir daugely Afrikos vals- 
darbų, negu prezidento su
galvotos slėptuvės nuo bom- 
oų, kurių niekas nestato.

— Ne, tėve, darbų ši orga
nizacija nepagerins; ji pri
darys tiktai juokų žmonėm.
Ir ilgai ji negyvuos.

— Kodėl?*
— Todėl, kad pinigai pa

sibaigs. Ji turi jau 50.000

Vidutinis žemės gyventojų 
tankumas yra 57 žmonės kiek
vienoje kvadratinėje mylioje, 
bet. pavyzdžiui, Singapore kiek
vienoj kv. mylioj gyvena 7,555, 

746, 
Aust-

tybių gyvena 2-3 žmonės.

O plakatų ir iškabų padary
mas taipgi nemažai kainavo. 
O kur organizacijos veikėjų 
algos? Juk už dyką niekas 
nedirba. Vien tiktai vicepir.

rm.
lietuviu prašymų laukia ei- ^asįonis komiteto vardu 
Uc—kvnt™ padėkojo parapijos kunigam

uz gražias pamaldas, Vytau- RAŠTAI — STRAIPSNIAI,

' SPSk inra Vyt:.VoIer’! S,“5’. S:

a’i ATSIMINIMAI AI>!E JUO-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—apsukius 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 stiprų> 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 jauniems

menkieciams už atsilanky-!z^ LIŪDŽIU, parišę Pet
Hom<£T-Svaba^VieS-i Liūdžiuvienė, SS
n oms menininkėms uz gra-! psl. kaina............. $1.00
zią meninę programą, vi
siems susirinkusiems už gau
sų dalyvavimą ir aukas, mi
nėjimui rengti komiteto na

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ STATANT. Rapolo 

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

riXnaI?<SakavkL0’t?0-^fe’i skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-
• • ’ 5 Dalikirro Taitri sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-nanų, o pinigų yra palikta, PallKlrr-°- lai&] Bgai tas su-’ & 1 - ----tiktai $400,000. Kaip toli ga-i mas negalės tęstis. Gal būt) Į saka dailininko Viktoro. Simantevjcmus 

Įima jais važiuoti? Ar mažai ka^ tie žmonės prašvs visuo-i ta« Tai geia do\ana x\aledų pioga Jayn s gi . 
buvo išleista Washingtono '{ aukų, bet kažin arjir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu,
demonstracijai? Iš Baltimo-! £aus- • Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
rėš demonstrantai ėjo į Wa-: —,PenHlu\ ^aik, kad tu* «vri FiviS”
shingtoną pėsčiom, bet iš man šitą bizni taip davadly.l 
Nevv Yorko skrido lėktuvais vai išvirozijai, ‘ 636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

nams už darnų bendradar- VIENIŠI MEDŽIAI,’ romą 
biavimą. Ypatinga padėka 
komiteto narei D. Dutkutei, 
šiame krašte gimusiai lietu
vaitei, kuri pati pasisiūlė įei
ti į komitetą ir rengiant šį 
minėjimą visur padėti.

Po iškilmingojo susirinkt 
mo ten pat žemutinėje salė
je buvo vaišės, kurias suren

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
j VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Ona Bell, talkininkaujant šė Kotryn aGrigaitvtė. 13 
M. Gudonienei ir kt. ; novelių. 204 nsl Vainanovelių, 204 psl., kaina

Didžiausią auką, kaip ir $2.00. 
kas metai, davė Patersono j Tas knygas galima gauti 
visų gerų darbų rėmėjas Jo-1Keleivio administracijoje: 
nas Krakonis — 75 dol. Be Į So. Boston 27, Mass. 
to, ta proga jis paaukojo 636 E. Broadway,

Vo%25c4%25aetoms.So.ua


Puslapis šeštas

MOTERŲ SKYRIUS

ANTANAS VIENUOLIS

Samdinė Alena
Ii atsiminimų

(Tęsinys)
Atmenu, kai aš buvau dar ne koks piemenukas, Papie

vis Juozapas tuojau po jurginių parsivežė iš Piktagalio 
dziasiancininkų pasisamdęs sau mergą Aleną.

Užuožeriuose daug buvo mergų ir moterų Marijonų, 
Onų, Kamilių, Amilių, Uršulių, Barborų, Daratų, bet Ale
nos, tokio vardo dar niekas nebuvo girdėjęs. Ir aš, pieme
nukas, susidomėjau ne tiek Alenos asmenybe, kiek jos ne
girdėtu vardu.

Į kiekvieną naujai atvykusi žmogų kaimiečiai daug 
kreipia dėmesio, kol prie jo pripranta. Visi susidomėjo ir 
Alena, ypač jos negirdėtu vardu ir grakščia išvaizda. O 
Alena buvo ne iš prastųjų. Be to, ir ne iš kukliųjų. Ir ji 
greit susirado kaime šaunų bernužėlį.

* ♦ *

KELEIVIS, SO. BOSTON

PAGAUTOS GEMBLIMNKfiS

Mokesčiu įstaigos valdininkai netikėtai užpuolė tas 
vietas, kurios buvo Įtariamos, kad ten gemblinama. 
Suimta daug įtariamų geroblininkų. čia matome dvi 
tokias iš Pittsburgho.

KELIO DRAUGEI.

Benediktas Rutkūnas

Kartą sėdėjau aš su kitais piemenukais po Slankos 
kryžiumi ir žaidžiau “septyniais akmenukais.”

— - žiūrėkite, ut ateina Papievio Alena! — pasakė 
vienas piemenukas, ir mes visi, užmiršę savo losimą, Įsi
žiūrėdavome i ateinančią. Alena tada grižo iš lauko birži
jusi, po pažastimi nesėsi likusių šiaudų kūleli ir, prisisegu, 
si prie krūtinės didelę geltoną purieną, niūniavo.

— Pargykit, piemenėliai vargdienėliai, — prakalbi
no ji mus.

— Dar ne metas! — sutartinai atsakėme mes ir, nie
kuo dėti, lošėme toliau.

Alena sustojo pažiūrėti, kaip mes lošiame; pasižiū
rėjusi ji palietė mane, kaip mažesni, savo ranka už galvos 
ii- švelniu, skambiu moterišku balseliu prisikišusi paklau
sė:

— Ar sekasi gi tau, Untaniuk, akmenėliais lošti?
Ir taip maloniai ji pažvelgė man j akis, ir tokia gra

žia šypsena mane apdovanojo, kad iš karto pavergė mane ...... — , - -• j-savo Ložių, malone ir tuo mergišku švelnumu, kuris iš] k vdlai skausmas s.rdg kantng mano s.rdj smaugė,
karfafpaveikia ir paauglius vaikus berniokas. ! 'r z.alM°f aoejojimų ugnyje ..ege - -

— Sekas, — tik atsakiau aš ir, pats nežinau kuo su- janino tavo meile sie.ągn e.sauge.
sigėdęs, paraudau. ‘avevel skafkai'1 Ma<a,klos akyS reg1’

/ , , -j - -i i i • n roji mano kelio drauge!Ir nuo to karto Papievio Alena pasidarė man it kokia J J 
paslaptinga svajonė: apie ją svajojau vakare atsigulęs Į 
lovą, rytą atsibudęs; norėdavau ją pamatui, išgirsti jos 
balsą. O kai pastebėdavau ją pareinant iš lauko namo. 
stengdavaus, kad ir ji mane pamatytų, ir pavydėdavau 
Slankos bernui Jonui, kai jis su ja šokdavo vakaruškose 
ir meiliai kalbėdavos. Gailėdavausi, kad aš dar toks ma
žas, kad negaliu su ja nei šokti, nei meiliai kalbėtis.

Kartą, važiuodami su tėvais bažnyčion, pavijome ją 
einančią vieškeliu jaunimo būry su maldaknyge, su gėlių 
puokšte rankose, linksmą, gražią ir taip dailiai apsirišu
sią balta skarele, kad ir jos veideliai atrodė tokie pat bai. 
ti. Ir regėjos man, kad visi tik Į ją žiūri, visi tik ja ir gro
žisi.

— Žiūrėkite, kokia šviteliukė mūsų ūlyčioj atsirado
— ir vis su kumpanija! — pasmerkė ją mano motina, nė 
kiek nepasigėrėjusi gražia Papievio Alena.

— Sprauna mergiotė. . . Ir sekasi gi mūsų Papieviui
— pagyrė ją mano tėvas.

— Sprauna! — pašiepė jį motina ir paaiškino: — Vi
los jos spraunos, kurios turi ūlyčioj savo kavalierius!

— Ar ji turi ūlyčioj kavalierių?
— Argi nežinai?
— Ką gi toki?
— Egi Slankos berną Joną.
— Simukas simuką gaudo — irgi spraunas, — pagy

rė tėvas ir Slankos berną ir, kiek pagalvojęs, vėl pridūrė:
Ir sekas gi žmonėms. . . Ir Slankai ir Papieviui.

Norėjau ir aš pagirti Papievio Aleną, bet už tai, kad 
ji turi kaime kavalierių, susilaikiau ir nepagyriau.

* * »

IDEALI MOTERIS vietos klausimais ir kt.
--------  j V isi nariai kviečiami da-

Vienas psichologijos pro- tuvių Atletų Klube (1332 
fesorius Į klausimą, kokiai
yra ideali moteris, šitaip at-j 
sakė:

MIAMI, FLA.

Nr 12, Kovo 20, 1963

surengė vaišes Dan Kurai
čiui pagerbti. Jose dalyvavo 
Lukai, A. Dichmonas, Beik- 
šys, F. Rodgers, V. Jankus, 
A. Noreika, J. Vilinskas, V. 
Stalkevičius, J. Vizgardas, 

i Kaulakiai, Neviai, Kadse- 
liai, Kiaušai, Maskevičiai, 
Aleknos, Verbelai, J. Good-

”Ideali moteris, mano; NeaUilikome ir mes 
nuomone, būtų su atletiniu; Visa Miami lietuvių kolo- 
skandinavės kūnu, giliu ang- nija, išskyrus bolševikus, iš.

kilmingai paminėjo Lietuvos willienė, Stasiuliai, Monkai, 
nepriklausomybės atstatymo i Novickiai, A. Karns-Novic- 
45 metų sukaktį. į kaitė, dr. Surba su žmona,

Minėjimui labai sumaniai Sobeliai.
\ adotavo Amerikos Lietuvių Gardžiai pasivaišinus, Dan 
Taiybos skyriaus pirm. A. į Kuraitis Įdomiai papasako- 

Pagrindinis j0 apįe savo kelionę į Lietu- 
kaibėtojas buvo iš Chicagos i Vą jr parodė ten susuktą fil- 
at\ykęs Dan Kuraitis, meni- mą Skaudėjo širdis girdint, 
nę dalį atliko A. Karns-Na- 
vickaitės vadovaujamas cho.

lės protu, italės meile muzi- 
i kai, vokietės palinkimu i šei
mininkavimą bei švarą ii 
prancūzės meilės suprati-
mu“.

BALTIMORE, MD.

Tragedija lietuvių šeimoje

Didelė tragedija Įvyko 
Tvaronų šeimoje, kuri gyve-i
no 800 Collins gatvelėje: 72|^fĮ1 Nekrašo kvartetas. ] mėje. 
metų Zigmundas Tvaronas Vel.au vuvo banketas, šo-

kaip Chruščiovo politrukai 
šeimip’nkauja mūsų tėvų že-

metų Zigmundas 
kirviu užmušė savo 80 m. 
žmoną, kuri jau kelerius 
metus sunkiai sirgo artritu.

kiai.
ALT pirm. A. Kaulakis Kovo 9 d. buvo Amerikos 

organizavo delegaciją pas Lietuvių Tarybos skyriaus 
Kai atėjęs nuomos mokė- ^ubernat.°liM■ F- Biyant, ku- susirinkimas. Jame A. D. 

ti nuomininkas pašaukė po-į ,, P3'"!!"28® deklaraciją, Kaulakis pranešė apie vasa 
liciją, Tvaronienė buvo ras-], .e ’> H>ario 16-tąją

i ta lovoje negyva, o T varo nas ^ie uvllI Diena.. Ta proga
rio 17 d. suiengtą Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty-

Kentėjau sielvartą, vienatą, lyg prakeiksmą baugią,
ir kančios atėmė man žadą:
it rojaus žiedą stebuklingą tarpe žemės raugių,
širdis ieškodama tave, it perlą, sviestąjį vilnių ant kranto,
‘opuj
brangioji mano kelio drauge!
Užuovėją nuo laiko vėtrų teikei saugią, — 
lankas supynę, žengėme i kelionę dviese,
gėloj ir laimėj lig mirties suaugę-------
Ir vis aukštyn, ir vis platyn sparnai mūs tiesės, 
geroji mano kelio drauge!
Sukilo padugnės, ir vėjas dulkes žarstė, pūgos staugė, 
tave, lyg žvaigždę virpančią, gesino, nuo manos krūtinės 
:asąjd
grūmojo vilnys nebūties užliet, kaip daugi, 
ant giedro meilės tako dygo ir kerojo varnalėšos, 
skaisčioji mano kelio drauge!

NORI ILGAI GYVENTI? MADOS BOLŠEVIKŲ 
ROJUJE

į kitoj lovoj kraujuojantis &ubernatoiiui bu\o Įteikta mo 45 metų sukakti. Visas 
nuo žaizdų. Jis dar silpnu " l rnonienčs knjga Leave; aukas nutarta pasiųsti ALT
balsu pasakė policininkui, 'GU1 teai‘s *n 
kad kirviu nužudęs savo Pagerbė Dan Kuraitį
žmona ir kėsinęsis pats nu- j A D Kaulakis, 
sizudyti. Tvaronas, nuvez.; Janku £ . ’Rl
tas į ligoninę, mirė. , n kl

Vasario 15 d. širdies smū-į
giu mirė Tvaronų sūnus, ku. 
ris vadinosi Ziggy Travers,

centrui, o Dan Kuraičio ro
dytų filmų pelną padalinti 
pusiau tarp Vasario 16 gim
nazijos ir senelių.

L. J. S.

žinomas pianistas. !

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

BROOKLYN, N.Y.

LDD 7 kuopa ruošiasi 
margučių vakarui

LEAVE YOUR TEARS IN 
į MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės ” Kryžiau.s kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas-

LDD 7 kuopos kovo 10 d. į v^'s> 222 pusi., kaina ....$3.95.
Į susirinkime tartasi ir apie i lietuviu išeivija Amerikoje 
| margučiu vakarą, kuris ren-Į
. i i ix-- m-r j > i chelsonas, virš 500 puslapių. Kai

na kietais viršais $5.00, minkštais 
viršais .......................................... $4.00
kaina ______________ S12S

: giamas balandžio 27 d. A. i 
Buivydienė pranešė, kad,

.IETUVA . BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... S5.5C

tEME DEGA. J. Savicko karo metų 
0 939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .................. $4.50

’EME DEGA. J Savicko užrašų an 
troji dalis, 414 psl. kaina . . $4.5*

1- _ • Dinetai jau išspausdinti, ir
ragino kuo daugiau iu išola-i2VįLG?Nis į praeiti, i
. . . . . . ■_ domus atsiminimai, 477

tinti. Nariai mielai paėmė', M ........................
bilietų platinti, ir reikia ti-!2EMAICIŲ krikštas, f. Abeiki. 
kėtis, kad vakaras bus gau-' 
sus. Margučių vakarai iki 
šiol būdavo Įdomūs, Į juosi

K. ŽUKO i 
psl.. kai- 

$5.00.

istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai__ _ $3.5<

Kas to nenori! Garsusis ---------
širdies ligų specialistas prof. Budapešte susirinkę už 
Paul White norintiems ilgai geležinės uždangos madų 
gyventi duoda tokius pata- . kūrėjai nustatė, kaip turės 
rimus: įvilkėti bolševikų rojuje gy-

1. Rinkis žmoną ar vyrą iš] v ariantieji vyrai ir moterys,
ilgai gyvenančiu šeimų. ! Moterų suknelės bus il-

2. Venk vėžio ligos. į S°\ niūros, jų liemuo bus
3. Venk nelaimingų atsi-:ma^ai pabrėžtas.

tikimų. Į Vyrų švarkai bus ilgesni,
4. Daugiau vaikščiok iri kelnės kaip vamzdžiai .

mažiau valgyk.
5. Kasmet tikrink 

veikatą.
6. Nebūk be darbo.

savo
Iki šiol siauras kelnes ne

susirinkdavo gausus būrys 
draugijos narių ir jų bičiu
lių. Neabejotina, kad ir šie
met vakaras bus nebloges
nis.

Pranas Spūdis, kuris grį
žo iš kelionės po plačiąja A- 
meriką,vaizdžiai papasako
jo savo Įspūdžius.

Dalyvis

BROOKLYN, N.Y.

šioj° vadinamieji tenykščiai Su,irenkl LSS „ k narili 
bitnikai. Jiems tekdavo dėl

Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos 19 kuopos valdyba

to ir nukentėti. Pavyzdžiui,
Bulgarijoje policija, pama- 

Prof. White sako, kad šių’čiusi gatvėje tokias siauras metini kuopos narių susirin_ 
'.ienų didžiausia epidemija ] kelnes dėvintį, liepdavo jam kimą kviečia šį ketvirtadie- 
ra arterijų sklerozė — arte- tuoj tas kelnes nusiauti. Jei- nh kovo 21 d- 7 val. vak. Lie- 
ijų susiaurėjimas. Dėl to gu jis tai galėjo padaryti Halsev St., Brooklyn). 
ra kaltas mūsų prabangiš- nenusiavęs batų, policija lyvauti. 

kas gyvenimas, — riebus ] paleisdavo, o jei ne — suim. * Be kitų klausimų, jame 
maistas ir visokios mech* : davo. Dabar jie tos bėdos bus renkama valdyba, taria- 
liškos priemonės. 'nebeturės ~ 1'1- -

Jis labai pataria daugiau' Nikita Chruščiov vienoj
masi suvažiavimo laiko ir

/aikščioti, dviračiu važinėti, 
ai ne tik labai maloni pra-

savo kalboj prisiminė ir dra
bužių reikalą ir ramino klau-

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

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” i 95 pUsL’ kaina -

minimai, 464 psL kaina.__ $6.00 j DEMOKRATINIO
!

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ7 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.

SOCTALIZMO TEORIJA. Trumrai ir 
aiškiai parodo. ka5r> keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 

.................$0.75

Ir Užuožeriuose, kaip ir kituose kaimuose, per gegu
žės mėnesį būdavo “majavos” pamaldos. Majavą Įreng
davo kieno nors klėtyje arba seklyčioje, išpuošdavo gėlė
mis; žalumynais ir šventųjų paveikslais, priešakyje su di
desniu Dievo Motinos atvaizdu, pamynusiu po savo kojų 
žemės rutulį ir žaltį. Į tas pamaldas ateidavo ne tik seniai 
ir dievobaimingos moterėlės, bet ir jaunimas. Kalbėdavo 
Rožančių, skaitydavo “noveną,” pritaikytą kiekvienai 
dienai, gražiai pagiedodavo litaniją ir melodingą giesmę 
apie Mariją. Tais metais, atmenu, “majava” buvo Įrengta 
mūsų klėtyje. Ateidavo ir Alena. Nors manęs tėvai ir ne
vertė “majavos” lankyti, bet dėl Papievio Alenos ateida
vau ir aš ir stengdavaus arčiau jos atsiklaupti.

Nebuvo ji labai jau pamaldi, bet turėjo gražų, skam
bų balsą, ir tik ji viena galėjo taip aukštai paimti “Po ta
vo apgynimu,” už ką ją ir mano motina labai branginda
vo ir be jos nepradėdavo **majavos.” Alena vesdavo lita- 
■Vą, pakaiiomii su mano motina kalbėlavo rožančiaus

moga, bet ir naudinga mū-' rytojus. kad ateis laikas, ka- 
ų sveikatai bei kišenei. Pro. da ir Sovietijoje kiekvienas 
esorius kiek pajuokė tuos, pilietis turės po 3 eilutes: 
<urie paskutiniuoju metu vieną gimtadieniui, antrą 
griebėsi šūkio: per dieną nu- vedyboms ir trečią pakasy- 
eiti 50 mylių. Daug geriau, roms. Bet, sakė jis, jei aš
>ako jis, jei visi kasdien 
aikščiotų po 5 mylias, negu 

vieną dieną 50 mylių. Pro
fesorius sako savo automo
bili paliekąs vieną mylią 
nuo darbovietės, kad turėtų! 
progos pasivaikščioti.

jums pažadėčiau, kad jūs 3 
eilutes turėsite kitais metais, 
tai jūs sakytumėte, kad aš 
esu girtas.

Kūkalio nesėja: jis pats atsi- 
1 randa.

paslaptis, o jau kai užtraukdavo giesmę apie Mariją, — 
skambėdavo visa klėtis.

Į tas pamaldas ateidavo ir Slankos bernas Jonas, ir 
daugiau jaunimo. Ateidavo jie ne tiek dėl pamaldų, kiek ’ 
dėl pramogos pasimatvti su merginomis, o skirstantis Į 
namus, ir vieną kitą žodeli prie vartelių tarti.

(Bus daugiau)

ELEGANTIŠKA VENERA

1

Šveicarijos filmu aktorė lai
koma elegantiška Venera. 
Ji vaidina ’’Dr. No“ filme.

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ........................................ $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

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

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didel’o formato, gera popje- 
ra, kaina.................................... $2.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpi 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.0< i

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ........................$5.00

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGnT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kairia ............................ $1.25

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

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valac- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

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

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
-■eniausiu laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybe pa
veikslų, 396 psL geras popierius 
kaina ........................................ $10.00

SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir na Ydinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina .............................59c.

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašv+ojos pirmoio karo metu 
Amerikoje parašvti vaizdeliai su 
rašytojos paveiksiu, 128 puslapiai 
kaina .......................................... 50 Ct

SĘJUSTEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas apra^vmas. kaip 
karui einant prie g-alo tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
sų 'vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jona= Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ......................... $5.00

4AŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys Ir J. Žilevičius, 326 psL, 
kaina .......................................... $5.00.

>?EZARIS, Mirko Jesulič ro-ranas 
trijose dalyse, kiekviena dalis no 
$2. ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairiu lietu, 
viškų ir kitiį tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina................$1.25

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

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

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

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

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL

___ _ ______ _ RES, 32 p*L, kaina.........  25 Cnt.
dėjo kunigystės dėl VLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA-

ftsTnLlJnis* 1 NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė- 
knygų, kieti virtai, 981 Puslapi. 80 psL. kaina .. $1.(W
&H1T1* ••••••oooooooeoooo

ALTORIŲ SESELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigai Vasaris išsiža-

Užsakymuf ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63f E. Broadway------ - — ■ So. Boston 27, Mi
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VIETINĖS ŽINIOS
MIRĖ J. KALVAITIS

Kovo 1 d. vakare Bostone 
ir apylinkėje siautė didelė 
sniego pūga. Tą vakaią, a- 
pie 10 vai., So. Bostone, 19 
Burill gatvelės name, dėl pa
degimo kilo gaisras. Ten tre
čiame aukšte gyveno velio
nis Jonas Kalvaitis. Atvykę 
ugniagesiai atrado jį antro
jo aukšto koridoriuje apal
pusį ir smarkiai apdegusį. 
Miesto ligoninėje paaiškėjo, 
kad yra apdegę 80% jo kū
no paviršiaus. Maža bebuvo 
vilties išgelbėti gyvybę. Di
delėse kančiose pagyvenęs 
dar tris dienas, kovo 4 d. 5 
vai. 30 min. popiet jis atsi
skyrė iš gyvųjų tarpo. Kovo 
7 d. savo šeimos narių, drau 
gų bei pažįstamų buvo nu 
lydėtas į gražias Forest Hill 
kapines ir palaidotas netoli 
tos vietos, kur lygiai prieš 
pustrečių metų (1960 m. 
spalio 10 d.) rado amžino 
poilsio vietą ir jo brolis Bru. 
nonas.

Velionis Jonas buvo gi
męs 1905 m. birželio 20 d. 
Pajevonio bažnytkaimyje, 
Vilkaviškio apskr., kur jo 
tėvas Jonas tuo metu ėjo 
vargonininko pareigas. 1928 
m. Jonas baigė Kauno lietu
vių mokytojų profesinę gim
naziją, o 1936 m. Lietuvos

JOKŪBAS ZYBERGAS 
JAU ŠIMTAMETIS

į atsakingose Kauno prokura.
‘ tūros pareigose išbuvo 7 
metus.

J. Kalvaitis buvo gyvo, 
judraus būdo, todėl jis ne
pasitenkino vien savo tiesio
ginėmis pareigomis teisme, 
bet aktyviai reiškėsi visuo
meniniame gyvenime, o y- 
pač daug dirbo sporto orga
nizacijose, buvo LFLS akty
vus narys, 1938 m. įėjo į 
Lietuvos tautinės olimpia
dos cenro komitetą, gyven
damas Australijoje buvo ak
tyvus bendruomenės narys,
Lietuvos Teisininkų Dr-jos 
skyriaus pirmininkas ir kt.
Tik atvykęs Bostonan ma
žiau besireiškė visuomenL 
niame gyvenime, čia tik pri
klausė Teisininkų Drjai ir 
gyvai domėjosi jos veikla 

šia proga tenka pažymė
ti, kad negausų (15-16 na- 
ri) Bostono teisininkų sky
rių labai dažnai aplanko 
mirties angelas: 1950 m. mi
rė adv. Lionginas Indreika,
1958 m. prof. Vaclovas Bir
žiška ir teis. Jonas Nikols- mūnas. 
kis, 1959 m. teis. Stasys 
Vaitkevičius, 1960 m. adv. 
dr. Bruno Kalvaitis, 1961 m. 
adv. Juozas Povydis ir šie
met — Jonas Kalvaitis. Iš jų 
5 mirė širdies priepuoliu.

Taip, Jono Kalvaičio ne
bėra gyvųjų tarpe, bet jį vi
sados prisimins ne tik jo ar

Bostono latvių bendruo
menės įžymus visuomeni
ninkas ir kultūrininkas Jo- 
Kūbas Zybergas š. m. kove 
mėn. 5 ei. atšventė lūO metų 
sukaktį, kurią vietos latviai 
plačiai ir gausiai paminėjo.

Sukaktuvininką sveikino 
raštu ir JAV Prezidentas, i

J. Zybergas gimė 1863 m.: 
kovo mėn. 5 d. Strazdes

Mūsų mielą draugę
Stellą Gaubienę ir šeimą.

jos Vyrui LOl’lS GAUBLĮ mirus,

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Lietuvių Darbininkų Draugijos

Septintoji kuopa

PADĖKA

*|| išlaikymo reikalą ir brangų M. Stonie ir ižd. E. Petkevi- 
■ laiką paaukojusiems skau- čiėne.

tams. Ačiū visiems svečiam,
kurie tokiu gausiu atsilan-’ Seniau išspausdintam Va- 
kymu prisidėjo prie mugės sario 16-sios minėjimo apra. 
pasisekimo. Į šyme ne dėl mano kaltės

Dar kartą skautiškai nuo- praleista, kad jame, be pa
šildus ačiū visoms ir visiem, minėtųjų, kalbėjo Mary 

Iki pasimatymo mugėje Zautrienė ir J. Urbonas. A.

Mečys Kavaliauskas — 
jubiliatas

Nevienas Bostono lietuvių 
valsčiuje, Talsu apskr., dva- visuomenės narys bus malo- 
ro tarnų šeimoje, šešias žie- nia.i nustebintas, sužinojęs 
mas lankė pradžios mokyk-■ iš šių eilučių, kad Mečys, 
lą, kurioje, be gimtosios kai-1 Kavaliauskas, savininkas prastu rupestmgumu mane 
bos, dar išmoko vokiškai iri firmos ’'Kavamee‘‘, kuri vi-Į gydžiusiam, draugiškai go- 
rusiškai. Išmokęs dailidės a-i S3 Naująją Angliją aprūpina ooju^iam ligoninėje n na- 
mato ir padirbėjęs Latvijos Andriulio sūrinės Fountam, 
dvaruose, jis jau 1888 m. at-j Michigan, pagamintais ne
sirado Bostone. Kai tik nu- tuviškais sūriais, iš Europos 

importuotu maistu ir šiame 
krašte pagamintais skanu
mynais, š. m. kovo mėn. 16 
d. savo artimų draugų rately 
atšventė 60-ties metų sukak.

Po sunkios ir pavojingos 
ligos vėl atgaudamas svei
katą, nuoširdžiai dėkoju dr. 
Stasiui Jasaičiui, su nepa-

kitą metą !
Jūsų skautės ai

Billa aukojo ne $1.50, bet 
$2.00.

Mirė T. Firevičius

galėjo piimuosius emigran
to sunkumus, tuoj pradėjo 
visuomeninę ir kultūrinę 
veiklą savo tautiečių tarpe: 
kūrė organizacijas, leido
laikraščius, kalendorius bep M 
knygas ir vadovėlius latvių 
kalba. Ar tai būtų tautiniai 
ar ūkiniai užsimojimai, J. 
Zybergas reiškėsi kaip pir- 

Jis ir draudimo

unnersitetą. Dar belanky
damas gimnaziją, pradėjo i t im ie j i šeimos nariai—žmo- 
dirbti Kauno Apygardos! na *r du sūnūs, broliai, sese- 
teismo raštinėje. Vėliau ėjo —bet ir kolegos teisiniu,
sekretoriaus padėjėjo ir teis- ^aL kaip nuoširdų, atvirą ir 
mo sekretoriaus pareigas, .pareigingą bendradarbį. 
Pradėjus veikti naujam teis. Ilsėkis, Jonai, svetimame,
mų santvarkos įstatymui. 
1933 m. spalio mėn. Jonas 
buvo Respublikos preziden- 
tn aktji naslfii-fac Tčannn A_V«*K7 *XC*V<IJV X

pygardos Teismo prokuroro 
padėjėju, kuriuo išbuvo iki 
1940 metų. Vokiečių okupa. 
cijos metu tas pareigas ėjo 
Šiauliuose. 1944 m. vasarą 
bolševikams antrą kartą o-

nors ir vaišingame, krašte! 
Tau likimas lėmė nebepa
matyti laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos, anie kuria' * --- C
Tu tap dažnai svajojai. Te
gul Vyriausias Prokuroras 
bus Tau gailestingas!

J. Vrė

Nustebs todėl, kad visi 
yra įpratę matyti Mečį Ka
valiauską jaunatviškai nu
siteikusį, pilną energijos ir 

‘jaunatviško idealizmo pade. 
bendrovės, ir laivų linijų į-.ti visiems.
galiotinis, ir latviškų knygų Jubiliatas gimė 1903 m. 
platintojas. ~ i kovo mėn. 12 d. Liepojos

Mėgino laimę namų sta- mieste. Pirmam Pasauliniam 
tyboje, pastatydamas eilę Kaj-ui pasibaigus su tėvais 
namų prie Jamaica Pond. persikėlė į savo mamytės tė- 
Bet čia nesiseka, vietoj pel->viškę Kėdainių apskrityje, 
no tik nuostoliai, praranda 1934 metais baigė Vytau- 
įmokėjimus, krizės metu to Didžiojo Universitetą 
praranda ir du namus. Bet 'Kaune diplomuoto teisinin- 
įis nepalaužiamas, dirba to- ko vardu.
liau. Po po -seka atsakingos re-

1921 m. jis yra Latvių de- ferento pareigos įvairiose
legacijos narys, kuri apiankamosios Lietuvos draudi 
ko prezidentą Hardingą ir'

mie, parodžiusiam didelio 
pasišventimo ir artimo mei
lės atsidūrusiam nelaimėje.

Esu tap pat nepaprastai 
dėkingas visiems savo bičiu
liams, kurie mane lankė li
goninėje, sveikino, guodė, 
kėlė nuotaiką ir draugiškais 
patarnavimais šį sunkų me-i 
tą pagelbėjo man ir mano 
šeimai.

Nuoširdžiausias ačiū vi
siems ir iki pasimatymo vėl 
šviesaus gyvenimo aplinkoj!

Jūsų Jonas Vasiliauskas 
Bostonas.

Skautai/ės dėkoja

Kovo 9 d. mirė 3 mėne
sius sirgęs Tomas Firevičius, 
82 m. amž., gyvenęs 169 M ! 
gatvėje, So. Bostone.

Velionis gimė Peštrėnų 
kaime, Seredžiaus valse., į 
JAV atvažiavo 1903 m., kuri 
laiką gyveno Lincoln, N. H., 
vėliau atsikėlė į So. Bostoną

Sena Keleivio skaitytoja 
B. Sakavičienė kovo pra
džioje išvyko į Miami, Fla.

M. Stonie

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 

ir čia visą laiką gyveno, čia raitis> 5^ puslapiai, kaina 
1908 m. sukūl ė šeimą su Ie- . . .
va Lendraityte, išaugino dvi * doleriai, 
dukteris — Oną Lendraity-1 
tę ir Olgą Bork ir sūnų Joną.

Velionis buvo ramus, lais
vų pažiūių, šviesus žmogus, 
mėgo laikraštį, knygą, Ke
leivį skaitė nuo pat jo pasi
rodymo, mėgo lankyti lietu 
vių
cento geriems visuomenes 
darbams.

Tegu būna jam lengva il
sėtis šio krašto žemėje. Jo 
liūdinčiai šeimai gili užuo
jauta.

Kaimynas

LAVVRENCE, MASS.

J ieškojimai
Paiežkomas Stepas Oailida. sūnus 
Zig.no (Sigizmundo). Stepas su tė
vais kilęs iš Žiežmarių miestelio, Tra
kų aps. Amerikon visi atvyko 
metais ir apsigyveno netoli Bostono, 
kur jie turėj nuosavybę. Ieškomieji

pobūvius, nesigailėjo Į jSaTsČ“'
C. Cipriano M iro 3051 
Montevideo - Uruguay

prašo Latviją pripažinti de

Kaziuko mugė virto tradi
cija Bostone. Daugybė sve
čių ne tik iš Bostono, bet ir 
iš apylinkių suplaukė į “Lie-, 
tuviškąjį Vilnių.” čia gausu 

i visko, ko tik nori!
Skautai/ės mugei ruošėsi

ALT skyriaus susirinkimas

Kovo 10 d. susirinkime

Paieškau Agotos Petraitukės, Juozo 
Martišiaus, Jurgio Jokūbaičio, Ago
tos JušKytės ir Valerijos Dailidžiu- 
kės. Visi kilę iš Sudargo parapijos. 
Ieškomieji patys ar juos žinantieji 
prašome parašyti man:

Monika Gerulaitė-Dumbaskiene 
526 Michigan Ave.
North Fond du Lac, Wis. (13 

•
Paieškau Joną ir Juozą Matusevičius 
iš Petkeliškių kaimo. Jie patys ar kas 
juos žino prašom parašyti man:

M r. Simon Weaver
467 Reservoir Ave.
Bridgeport 6, Conn. (13

, , . . . gai daug mums padėjo mū-
mo bendrovėse. Lietinių turJ mamytės ir tėveliai. Nuo- 
to diaudimo idealais, kaip j šjj-džiausias ačiū “Žalgirio”

visą pusmetį, tačiau ypatin-į J. A. Stundza pranešė apie 
Nepriklausomybės paskelbi- Paieškau Vinco Striganavi-
___  .... rz x • ! čiaus (Strigus), meldžiu ji atsi-mo minėjimą, Mary Zautne-Laukti; 0 kas jį žino> prašau

jure. Tuo tikslu asmenišką tos srities žinovas, būdavo j Tunt0 Tėvų Komitetui, ku- 
nažinti užmezgė su senato- siunčiamas į Angliją ir O“ i rie čiomot viene valcrv/llnr» ii-1pažintį užmezgė su senato 
rium Lodge. Nepriklausoma 
ir laisva Latvija, atsidėkoda
ma už jo nuopelnus, paskyrė 
jį Bostone konsulu, šias pa
reigas jis labai rūpestingai

Jei savo bičiuliui išrašysi
kupuojant Lietuva, pasitrau-l £'leiy’' tau bus dain*as 
kė i Vakarus, apgyveno 
Šveicarijoje, iš kur 1949 m. 
išvyko į Australiją, gi po 10 
metų atvyko Amerikon ir 
apsigyveno Bostone.

Velionis Jonas buvo Ne
priklausomos Lieuvtos nau
josios kartos teismo darbuo
tojas. Jo profesoriais ir auk
lėtojais buvo senieji Lietu
vos teismų veteranai: prof.
A. Kriščiukaitis, prof. M. L
Roemeris, prof. A. Tumėnas,' eaeeeooseoeeeeooeeaeeeoeor  ̂
J. Grigaitis, J. Bražinskas ir DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

~~-—-—_,ėjo 11 metų. Savo noru iš

GARDAUS MAISTO

SIUNTINIAI
į VISUS KRAŠTUS. 

Pristatomi per 3-4 savai
tes. Pilnai garantuoti. Pra
šykite sąrašu, kainaraščiu. 
GRAMERCY SHIPPING 

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

Tek MU 9-0598.

11 y o-Į ris šiemet visus valgydino ir 
kietiją. . l girdė. Vyriausioms šęimį-

Bolse\ikam pavergus Lie-Įninkėms G. Mickevičienei ir 
tuvą, Mečiui \a\aliauskui į Galinienei, suorganizavu. 
gieda mirtinas pa\ojus, ir sjoms visą maistą, taip pat 
tik nuostabių aplinkybių de_ ponioms Venckienei, Dab- 
kaJ*5 plieka gyvųjų tarpe, rilienei, Starinskienei, Lap- 

Vokiecių okupacijos metu šienei, Jakutienei, šnekutie- 
nei, Vakauzienei, Gineitie, 
nei, kurios visą dieną plu

šių pareigų pasitraukęs, jis voKiecių okupacijos metu 
vėl pasidarė uolus visuome-! veda Ievutę Vanagaitytę, 
nininkas ir kultūrininkas. Į Klaipėdos krašto visuome- _____ ___

Nesvetima jam ir Lietu-! n^n’n^° ^etu.Y^i sėjo virtuvėje. Tai mielosios
vos - Latvijos - Estijos tautu ^utos patrioto y anagaicio•, mamytės, kurios dėl mūsų 

dūk*3- Artinantis antrajai J nesig-aili nieko, ačiū jums! 
bolševikų okupacijai, pasi- Ačiū labai ir tėveliams: inž. 
traukia į Vokietiją, iš čia, Kubiliui, inž. Kriščiūnui,
oostoniskių verslininkų Mm. .Venckui, Baikai, inž. žiau-
kų dėka Mečio Kavaliausko gi-aj. Skautiškas ačiū visiem 
selina peisikelia j Bostoną, bet kuo prisidėjusiems. Be 

Dabar gvv ena Hyde Par- jūsų, mielieji tėveliai, mugė 
ke, augina dukielę Marytę, tikrai nebūtų tokia, kokia ji 
šiuo jnetu studijuojančią buvo. Nuoširdus ačiū radijo 
New Yorke Bernardo Ko

ne apie po minėjimo sureng
tą vakarienę.

Aukų surinkta $51.21, iš
vakurianžis nrirlčta ilri S1DO-v ■VITV'V’ 1^“ »
o už čikagietės knygutę gau
ta $10, tuo būdu viso labo 
ALT centrui pasiusta $110. 

Amerikos Lietuviu Taiv-

man pranešti, už ką būsiu nuo
širdžiai dėkingas. Mano adresas: 

Juozas čepukaitis 
37 E. New Street 
Forest ville, Conn.•

Paieškau Marcelės Juškytės 
(Juškaitės), kuri atvyko Ameri
kon 1912 metais. Ji kilusi iš Su
dargu par., Pavažninkų kaimo, 

bos skvriu sudaro: Lietuviu Kudulių vals., Suvalkijoj. Pagal 
Piliečiu Klubas. Moterų I ie-1 vyr* gardės nežinau. Jii gyve-
tuvių Piliečiu Klubas. SLA stryčio. Ji pati a~ kas ją žino
41 kuopa ir Šv. Onos Dr-įa. prašom atsiliepti šiuo adresu :
Jo prezidiumas paliktas tas e. EvrankSimsbury, Conn.. Home Hosp.

kt, kurie ne tik skelbė, kad 
’Tustitia ėst fundamentum 
regnorum“ — teisingumas 
yra valstybės pagrindas, bet 
ir stengėsi tą šūkį vykdyti 
gyvenime, pagal tą šūkį auk
lėjo ir jaunąją Lietuvos tei
sininkų kartą.

Velionis buvo jų geras 
mokinys.

Jonas sugebėjo gerai val
dyti plunksną, turėjo neblo
gą iškalbą ir neišsemiamą 
energiją, todėl ir sunkiose,

MAISTO DOVANŲ
SIUNTINIŲ J VISUS 

SOVIETINIUS 
KRAŠTUS 

Užsakymai siunčiami 
oro paštu

Siuntiniai pristatomi 
per 7 iki 10 dienų 
Žemiausios kainos

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

Sooooooooooe ooMoaooooooc

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

• Biznio kortelių
• Spausdintą vokų
• Laisfcama antgalvių
• Programų ar plakatą
• Bet kokiai pramoged biletų
• Draugijoms įstatą ar blankų

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

“KELEIVIS”
’ 636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mas*.

vienybės mintis, kurią jis 
reiškė per Pabaltiečių Ame
rikiečių Draugiją (Baltic A- 
merican Society), būdamas 
jos nariu, eidamas įvairias 
pareigas.

Sukaktuvininkas visą lai
ką padeda naujiesiems atei
viams, ypač po 1905 m., kai 
rusai pradėjo persekioti so
cialistus. Jo namai laiks nuo 
laiko virsdavo perpildyta 
pereinamąja stovykla. Jis 
uoliai teikė pagalbą ir Ant
rojo pasaulinio karo pabėgė
liams.

Ilgo amžiaus bėgyje pas 
jį susidarė žymi biblioteka 
ir archyvas, kuriuos perėmė 
globoti jo vardu įsteigtas 

Į muziejus Bostono Latvių 
Namuose.

Būdavo dieną Zybergo 
gyvenime, kai jis per dieną 
iš Europos gaudavo po 50 
laiškų. Aplamai visi latviai 
yra apie Zybergą bendros 
nuomonės: nors aplinkybės 
buvo ir sunkios, bet Zyber
gas nuveikė didžiulius" dar
bus savo gimtojo krašto ir 
tautiečių gerovei. Tuo jis 
pats sau pasistatė paminklą.

100 metu gimimo sukaktį 
švenčiant, iš lietuvių sukak
tuvininką sveikino J. Son- 
da ir dr. Br. Mikonis.

b. m.

legijoje.
Nors verslas iš sukaktuvi

ninko pareikalauja daug il
gų darbo valandų, jis nepa- 
sitraukia nuo visuomeninio 
gyvenimo. Kelis metus iš ei
lės jis eina vietos lietuvių 
teisininkų pirmininko parei-1 
gas, išsiskirdamas iš visų sa
vo dosnumu lietuviškos šal
pos ir gel’adaiybės reika
lams. Bostono lietuviai gali 
didžiuotis, turėdami savo 
tarpe malonų sukaktuvinin
ką, ir tikiuosi, kad visi jam 
linki laimingo ir gražaus gy_

valandų vedėjams, ypatin
gai taip nuoširdžiai pabrė. 
žusiems lietuviškų tradicijų

DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai' 
laukiami, nuo reumatizmo,] 
rankų, kojų nutirpimo ii'i 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo varda ir antraša:

ROYAL PRODUKTS
North Sta. P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

venimo:
B. M.

DĖMESIO!
Ką tik gavome 

DABARTINĖS LIETUVIŲ 
KALBOS ŽODYNĄ.

Jam? yra apie 45,000 žo
džiu, įu reikšmė paaiškinta 
sakiniais, 900 dsI., stipriai 
įrištas, kaina $12.00.

Vedybos

pats: pii-m. J. A. Stundza, 
vicepirm. J. Pieslakas, sekr.

39 Sand Hill Rd. 
Weatogue, Conn.

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLLTCRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklu 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio ištaigoj

už 50 centų.

Vedybų tikslu ieškau susipažinti 
į su moterim ar mergina, gali būti ir

našlė su vaikais. Prašau parašyti 1 
šiuo adresu:

Mr. John Žagaras
4927 W. Commerce
San Antonio, Texas (11)

KELIAUK PER 

COSMOS

labiausiai patyrusį organizuoti 
pavienėm ir grupinėm kelionėm

Į LIETUVĄ
SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 

RYTŲ EUROPĄ

PER COSMOS
aplankykite gimines visose 

Sovietų Sąjungos dalyse.

Dėl platesnių informacijų rašy
kite arba skambinkite

| COSMOS TRAVEL 
BUREAU

45 W. 45 St., New York 36, N.Y. 
Tel. Cl 5-7711

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 į 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 akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą 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 i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.
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V ietines žinios
DR. PULKININKAS JOSEPH LANDŽIUS-SEYMOUR 1 9,000 dolerių per metus, o 3 

net 9,000-10,000 dolerių.
O pradžios mokyklų mo- . 

kytojų pradinė alga yra tik 
5,z2o dolerių, turinčių ma- 
gistio laipsni ir 12 metų

Gera pamoka Romanui 
su Tysliavienė

Kultūros Klube kalbės 
dail. Al. Kašubienė

Jonas Romanas, kuris ne Bostono Kultūros Klubo
kaitą gyrėsi, kad jo radijo1 susirinkime, kuris bus kovo 
programos klausosi 50,000 30 d. ”1 arptautinio Instituto ■ 
asmenų, net du sekmadieniu patalpose, žymi dailininkė g 
atsidėjęs skelbė Tysliavienę! Aleksandia Fledžinskaitė- į I 
rodysiant Lietuvoj susuktą Kašubienė iš Nevv Yorko 
filmą, o to filmo pamatyti kalbės apie mozaikos techni- J 
teatėjo vos pora dešimčių kas ir jų išsivystymą, savo, g 
žmonių.

ras faktas parodė, kokia'
"galinga“ yra Romano pro
paganda, už kurią jis gavo 
p\ los ii- iš prel. Pr. Virmaus. 
kio.

Ogi “trečiafrontininkė“
Tysliavienė dabas žinos, kad 
Bostono lietuviai ant bend
radarbiavimo su okupantu 
meškerės nekimba ir nekibs 
ir kad tokių durnelių reikia 
ieškoti kui- kitur.

Sveiksta

Vincas Anesta jau žymiai 
pasveiko, bet dar tebėra dr. 
Stasio Jasaičio priežiūroje.

Jonas Vasiliauskas po 
antrojo širdies priepuolio 
džiaugiasi grįžęs iš ligoninės 
vėl namo ir jau gali bandyti 
automobili vairuoti.

Juozas Gabriūnas jau 4-ta 
savaitė guli Carney ligoni
nėj dr. Stasio Jasaičio prie
žiūroje, ir sveikata gerėja. 

Susirenka SLA 328 kuopa

paskaitą pavaizduodama pa
veikslais.

Al. Kašubienė yra plačiai' 
žinoma ir amerikiečių daili.! 
ninku tarpe. Jai amerikie
čiai duoda didelių užsaky
mų. Neseniai ji savo mozai
kos kūriniu papuošė didelę 
sieną naujame viešbuty New 
Yorke. Fordo fondas jai pa
vedė paruošti filmą apie mo
zaiką. ,

Šitos srities Kultūros Klu. 
be dar niekas nebuvo palie
tęs, todėl bus Įdomu išgirsti
ta tema specialistės meninin-j __
kės žodi. • Daktaras J. C.' Landžius-Seymour gimė 1894 m. Ha-

----- -----------------------i zeltore, Pa. Kai jis buvo 5 metų amžiaus, tėvai jį atvežė i
Religinės muzikos koncertas ; So. Bostoną. Čia jis mokėsi pradžios mokykloj ir baigė vi-

--------- ' duriniąją, o 1919 m. baigė Harvardo medicinos mokyklą.
Ši sekmadieni, kovo 24 d. į Vos baigusi mobilizavo, tarnavo mobilizacijos skyriuje, o 

3 vai popiet Jordan Hali bus | pasiiiuosavęs iš kariuomenės pradėjo privačią gydytojo 
’eįiginės muzikos koncertas.1 piaktiką, kuria ir dabar sėkmingai verčiasi (534 E. Broad- 
Jo programoje yra čekų way So Bostone).

Antrojo pasaulinio karo metu dr. Landžius Įstojo Į 
National Guard ir išeidamas i atsargą gavo pulkininko

komp. A. Dvoržako Stabat 
Mater ir lietuvio komp. Jero-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Atbulas kaip vėžys.

ir krautuvė įvairių prekių, DOVANOS J LIETUVĄ 
priderintų siuntiniams, pra-. Siųskite dovanų siunti- 

x«*Foxxi xx. k*d.Pa«ai *Jauį* ^ent- nius giminėms į Lietuvų per
aktiką—<,380 dolerių. Du r°.J, i8taiS*- Siuntiniai nu-

uirektoiių pavaduotojai, tu-
ri magistio laipsnį ir 30 me
tų pi aktikos gauna 8,980 do- 
ieiių per metus.

1 urim naujų šeimų

Praeitą sekmadieni Rūta

VNESHPOLSYETORG 'eina tvarkingai ir be trukdy- 
įstaiga bus priimama užsa- ™osi. Neužmirškime gimi-
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku-1 
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav. automobiliai, į 
motociklai, dviračiai, tele-

ir draugų Lietuvoje.
COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868
-Yatjoškaitė ir Edvardas 11- vizijos aparatai, radijo pri-'
telis sumainė žiedus. Graži imtuvai, šaldytuvai, piani- ' ........ .................................*
vestuvinė puota buvo Tauti- nai, akordionai, siuvamosios 

1 nes S-gos salėje. Po vestuvių mašinos, laikrodžiai, -pal- 
jaunieji išvyksta i Vokietiją, Į tai,, kostiumai, medžiagos 
kame jaurasis atlieka kari- batai ir kt. Šiaip siuntiniai 

priimami bendra tvarka,
Į veikiančia nuo 1963 m. sau-

-------- • šio 1 d. Katalogai yra ir lie-
ligoninėj tuvių kalba. Suinteresuotieji 

gali rašyti lietuviškai.
Visos dovanos apmoka

mos siuntėjo, gavėjas nieko

Į r.ę prievolę. Ilgų laimingų 
metų!

NECCHl SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modeliai

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja, dirba monogramas, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$2o už viską—galima mokėti po 61.25 

per savaitę.
UA 6-3900

Ramanauskas ne

Praeitame numery buvo 
pranešta, kad Pi anas Rama
nauskas iŠ Norwoodo eina i j nemoka. Pristatymas garan- 
ligoninę operacijos. Vėliau tuotas ir skubus.
paaiškėjo, kad gydytojai 

i operaciją atidėjo ilgesniam
t į laikui. į

-
"Kleopatra“ atvyks 

į Bostonų

Filmas apie Egipto kara
lienę Kleopatrą jau baigtas.'

SLA 328 kuopos susirin
kimas Įvyks kovo 23 d. 7 vai. 
vak. Liet. Piliečių Dr-jos pa
talpose. Ateikit visi nariai,

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 VVest Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

TEL. AN 8-2121

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADUAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

SPĖJ1KĖ MARIE
_ . . . Spėjimas ir patarimai visais jryveni-•Jame vyriausią rolę vaidina i.-o klausimai, neiš kiriant nė meilės, 

biznio ir sveikatos. Visi spėjimai jra- 
įantuoti patenkinami, arba nereikia 
mokėti. Dėl pasimatymo pašaukti tel. 

CO 2-4778 arba GA 7-9112.
(13

garsioji Elizabeth Taylos.
Filmas atsiėjo 40 milionų 
dolerių, bet filmų pirkliai ti- 
kiši tą sumą su kaupu su-įPaka|binkime 
nnkti. 1T7 v. i , .. _ , Aiaiivnai vjuuiu n icc ivitiuiac i » v y <xxxxxxxxxxxx v

np^o'n^ma^atlidca ! la*Psni- Savanorišką ir be atlyginimo patarnavimą mobili. Bostone^filmas bus prade

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.

us, kai
mynus ir pažįstamus užsis*. 
kyti “Keleivį.** Kaina me
tams penki doleriai.

nimo

Belmonto* Bendruomenė" j skyriui teikia ir dabar, todėl neseniai ir preziden
So. Bostono šv. Petro Lietu-itas Kennedy atsiuntė daktarui gražų padėkos raštą, 
vių Parapijos ir Cambridge j Dr- J- C* Landzius du kartu aplankė Lietuvą—1922 
Nekalto Prasidėjimo Lietu—Hr ^35 metais, buvo išrinktas 1926 m. pirmuoju Mass.

‘ valstijos lietuviu klubų susivienijimo pirmininku, buvo 
Lietuvių Amerikiečių prekybos įūmų vienas steigėjų ir 
pirmininkų, antruoju iš eilės St. Dariaus posto pirmininku 
ir dirbo eilėje kitų lietuviškų organzacijų. Yra rašęs Įvai
riais sveikatos klausimais. Daktaras Landžius turi ofisą 
So. Bostone, bet gyvena “savo farmoj” Billerikoj ir, ne
aišku, juokais ar rimtai, mėgsta save ir farmeriu vadinti.

Dr. Landžius yra vienas iš tų čiagimių lietuvių, ku
riems Lietuvos reikalas yra arti širdies ir kuris darbą lie
tuvių tarpe laiko savo pareiga.

vių Parapijos chorai, solistai; 
Linda Sanford. Janet Wind- 
burn, C. Bav Bryan ir John

tas rodyti Music Hali birže
lio mėnesi, bilietų kainos 
nuo $2.50 iki $3.90. New 
Yorke aukščiausia bilieto 
kaina net $5.50.

t Telefonas: AN 8-2805
\Dr. Jos. J. Donovan

f

užsimokėkite mokesti, kad Ping, Melrose simfonijos
nebūtumėte suspenduoti. 

Taip pat kviečiame atsi
orkestras, vargonais akom 
panuoja Vytenis Vasyliū-

lankyti ir tuos, kurie dar ne_ i ne
priklausote SLA. Ateikite ir' Koncertui diriguoja kom- 
Įsirašykite. Iki pasimatymo! i pozitorius John Bavicvht 

Sek. J. M. Tumavičienč Miįrau$ choro koncertą.

Panaikins pagalvinį mokestį Bostono Lietuvių Mišraus 
>jr 1_t.. . A , 1 Choro, kuriam vadovauja
Mass. valstijos ,statymų komp. Julius Gaidelis, meii- 

leidejai jau nutarė panaikm. nfe koncertas bus gegužės 5 
ti pnes 187 metus įvestą pa
galvinį mokesti (pol tax), 
bereikia tik gubernatoriaus 
parašo.

Gražus sandariečių mostas Sargų algos didesnės 
už mokytojų

d. So. Bostono 
kyklos salėje.

aukšt. mo-

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie d ova
lą savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie- 
• tuvių Išeivija Amerikoje/* 
Į kaina minkštas vršeliais $4, 
j kietais. $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo**, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant**, kaina $6.00.

Penktieji

Pfle.* UO’
ĮPĖDINIS

^e/ibnrninUGurvui

OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADUAY 
South Boston, Mass

Meno šventė ,. ... T______ ti gerti pavyzdžiu. Jos pra-
Bostono mero šventė, kuJ šešudienį surengė kur

davo per metus $2,800,000, ’ i i jau 11 metų rengiama Bos- 1,1 'a al®' uno Pe n0 s >- 
bet surinkimas atseidavo į tono viešajame sode, šiemet
$778,000.

Šitokį mokestį dar turi sis 24 dienas. Jos programo. 
bene 10 valstijų, iš jų 5 pie- je dalyvaudavo ir Onos I- 
tinės neleidžia balsuoti tiem, Vaškienės vadovaujamas lie

Tą mokestį mokėjo tik vy 
rai—S2 metams. Jo surink

Nelengva lietuvių spau- --------
dos našta, kurią ji jau ilgus 1962 metais Bostone 63
metus neša, bet ar visi irnpi-; mokvk, j a]
rames ja palengvinti? Bos- \ FL, .. :o° o- i- -, . . .. .... ! nuo /,000 iki 8,000 dolerių. Kipro Bieliniotono sandanetes čia gali bu. ,š jų J2 gav0 po 8>000^. kaina jg.oo.

ria spaudai paremti.
prasidės birželio 20 d. ir tę- .. Susirinko pilna sandarie-

kurie to mokesčio nesumo- tuvių tautinių šokių sambu- 
ka. . ris.

— T-• *»'

čių salė, buvo vertingų do
vanų ir gardžių užkandžių, 
todėl visi skirstėsi patenkin
ti.

Vakarui vadovavo San
daros Moterų kuopos pirmi
ninkė Jadvyga Keslerienė 
su savo štabu.

Majoras vaikšto

Bostono majoras Collins 
1955 m., būdamas 37 metų 
amžiaus, apsirgo paraly
žium (polio). Tada gydyto
jai net spėjo, kad jis turės 
visą amžių gulėti lovoje. Bet 
jis buvo laimingesnis: jis iš 
lovos galėjo atsikelti, judėti 
kėdėj, o praeitą savaitę pir
mą karta į savo kabinetą į- 
ėjo kriukiais pasiremdamas.

STIčERIAI REIKALINGI

Trans--Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West BROADWAY. So. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8 - 8704 
Hersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETI \Ą ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji ivairūs daiktai ir nekonservuotas mainas. Viri doMtmentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiestoj iš EOSTONO per 48 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tų pačių dienų. Persiuntimo išlaidas 
ir psgR muitų apmoka siuntėjas. ... , . ...
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galimo pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje. Taip pat pigiai Dersiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logų.

Iš toliau siuskite siuntinius musų viršuj nurodytu adresu.. Įdėkite daik- j prie moterų sporto drabužių arba 
tų saraša ir aiškius siuntėjo ir eavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę. ; jr prje visų moterų drabužių. Mes 
pranešime Jums. kiek kainuoia persiuntimas. . (išmokysime. Kreipt'«:

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. t
Galima siusti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku- 1 
rios dvdis vra 14” x 13" x 20" coliu. Oro naštų esl^a smsti iki 22 svarų. 1 

IŠTAIGA lietuviška. kreipkitės LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIA! PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIl’NTINIAl APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO ipralio.iimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
S vai- ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo vai. rv to iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

ACADEMY SPORTSMEAR 
119 Braintree Street 

Union Sq.. ALLSTON, Mass.

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

Į PILNĄ ĮRENGIMĄ 
IEiNA: NACIONALINIAI GAR
SI .1. M. KROSNIS SI TERMO-

STATU • MASTER RELAY
• Hl-LIMIT CONTROL 

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

SPECIAUAI ŽEMĄ KAINĄ

Ankšto Spaudimo

$269.
24 Valanda aptarnavimas

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

GEneva d-12QJ
000*000000000000001

K \MB\RYS NUOMAI
Kambarys su karštu ir šaltu vande
niu. su maistu ar be, išrendavojamas 
tuoj pat. Skambinti telefonu 436-0053. ' 

Mrs. Petraitis
44 Aspenwall Rd.
Dori hester, Mass. (13

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, pairai Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

• Apsidrausk J
} NUO IJGŲ IR NELAIMIŲ j
• Draudžiame nuo polio, viso- •
} kiy kitokių ligų ir nuo nelai- { 
| mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
} Visais insurance reikalais} 
} kreiptis: !
} BRONIS KONTRIM J
I Jastice of thePeaee—Constable j
• 598 E. Broadway »

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

ooeoosooeooe.

arvR 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. vn išskyrus šventadienius ir sekm.

Dažau ir Taisau 5
. . . 3

• Namus iš lauko ir viduje. *
Lipdau popierius ir taisaus 

į viską, ką pataisyti reikia. $ 
Naudoju tik geriausią * 

medžiagą. *
JONAS STARINSKAS t 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

* TeL CO 5-5854

i Charles J. Kay
i LIETUVIS
Į Plumbinu—Heating—Gas—Oil 
[ License No. 4839
i J Gazo šilimų permainyti $265

į Telefonas: CO 5-5839
' 12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS. j;

-----------------------------------,
TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų }
495 Columbia Road t

Arti Upham’s Corner •
Dorchester, Mass. •

.J

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydvtojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
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 3-29ls

Į A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-DeimantaI 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpesūnjrai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardvcare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




