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Centrinės Amerikos Kraštų 
Okis Bus Stiprinamas

Prezidentas J. F. Kennedy su Šešių Respublikų Preziden
tais Aptarė Socialinių Reformų Reikalingumą ir Ūkis

kos Paramos Teikimą Mažosioms Respublikoms; 
Amerika Jau Yra Daug Paramos Davusi

Tiems Kraštams; Parama Bus 1 ęsiama.
-------- sistematingai vykdo teroro

Prezidentas Kennedy per-j a -abutazo žygius. Nėia a- 
eitos savaitės pradžioje tris ^ejonės, kati iš Kubos diri- 
d ienas tai ėsi San Jose mies
te su Centralinės Amerikos 
respublikų prezidentais. Pa
sitarimuose, kaip jau pra
nešta pereitą savaitę, buvo 
aptariami ūkio kėlimo klau
simai ir socialinių reformų Užsieniams
reikalingumas ūkiškai atsili. • a
kusiuose kraštuose. j - Mažinama

Jungtinės Amerikos Vals
tybės jau yra davusios dide
lę ūkišką paramą Centrali
nės Amerikos kraštams. Pa
vyzdžiui, nuo 1945 metui Slastams 4,943,000,000 do-

Kinų Delegacija
Laikosi Anglijoje

Gvatemala yra gavusi 150 
milionų, Kostarika—78 mi

guojamas pervrsmo judėji
mas siekia sukelti Gvatema
loje pilietini kaią. Toks pat 
judėjimas gresia ir kitoms 
mažosioms respublikoms.

Vyriausybė siūlo ateinan
čiais metais duoti užsienio

lelių ūkiškos ir kariškos pa
galbos. Atstovų rūmų ko-

lionus, Nikaragva—52 mili- į misijos vienas iš vadų, kong 
onu, Hondūras—40 milio- Otto E. Passman mano, kad 
nų, Salvadoro respublika— iš siūlomos sumos galima
17 milionų ir Panama—75 
milionus.
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Pereit, savaitę i Anglijos 
sostinę r-onuoną atvyKo Ki
nų komunistų delegacija, 
kui ios priešą..;,e ua preky
bos vieeministeiis Lu Hsu- 
ehang. ii analai ir Kiniečiai 
pabrėžia, ka i delegacija at
vyko susipaži. ti ir pareikšti 
kiniečių gerą vaiią, bet ki
niečiai neslepia, kad jie ti
kisi užmegzti gyvesnius pre
kybos ryšius su Anglija.

Kinų komunistų delegaci
ja atvyko tuo metu, kada 
santykiai taip komunistinės 
Kinijos ir Sovietų Rusijos 
neina geryn ir rusų siūlomos 
derybos dėl ideologinių 
skirtumų išsiaiškinimo ati
dedamos ateičiai.

AIRIŠKAI PASIPUOŠĘ

Atstovų rūmų narys Michael J. Kiwan, de.-nokratas iš 
Ohio. pats pasipuošęs žalia skrybėle, šv. Patriko dieną 
prisega prezidentui Kennedy žalią gvazdiką.

Platoka Amnestija Prezidentas KalbaKomunistinės Kinijos pre-. 
kybą su Rusija ir su kitais i
komunistų valdomais kraš-| yenqrijoi Paskelbta Apie Nedarbą
tais yra žymiai sumažėjusi, | & J
todėl visai galimas daiktas, '< -------- ---------
kad kinų komunistai bandys Vengrijos komunistų vy- Prezidentas J. F. Kenne- 
plėsti prekybą su Vakarų
valstybėmis.

Hitleris Pakurstė Staliną 
Sušaudyti Karo Vadus

Vokiečių Šnipai Pakišo Stalinui "Dokumentus“ Apie Tu* 
chačevskio ir Kitų Kariuomenės Vadų Neištikimybę, 

o Stalinas Tuoj Davė {sakymą Tuos Vadus Su
šaudyti; Ta Istorija Užsieniuose Jau Seniai 

Buvo Paskelbta, o Dabar ir Rusijos 
Spauda Tai Patvirtina.

--------- tieji karo vadai dabar yra
Vakarų kraštų spaudoje ”rehabilituoti“, bet kada ru. 

jau senokai buvo paskelbta, fcams reikėjo kariauti prieš 
kaip vokiečių fašistai sugun- vokiečius, tų karo vadų ne- 

• Staliną iššaudyti ir i ka- buvo, jie jau buvo supuvę 
I Įėjimus sukišti žymiausius papuose. Dalis karo vadų 
į sovietų karo vadus. O dabar buvo patekę i kalėjimą ir kai 
j ii rusų komunistų spauda karas iškilo, jie buvo iš ka

lėjimo paleisti ir vadovavo 
frontuose kariuomenei. Iš 
tokių paleistų iš kalėjimo 
karo vadų kare prieš vokie
čius atsižymėjo maišalas Ro- 
kosovskis, maršalas marša
las Bagramianas ir kiti.

patvirtina, kad žymieji so-
' vietų karo vadai buvo Stali- 
I no sušaudyti todėl, kad Hit-
• leris pakuždėjo Stalinui apie 
i ;j ;ų neištikimybę.

New Yorko Spauda

Sovietų Rusijos spauda 
skelbia ilgą paaiškinimą,
kaip Hitleris apgavo Staliną r, . - it. o - . r. 
ir kas iš to išėjo Kada Rusi . Bf.,r dabar S®™*? Ru‘ 
joje ėjo didysis Stalino ”ap. į‘Ja..blJO?lsk? apie
sivalymas" nuo visokių nu- S?'ln0. R™vmojo viespata. 
krypusių nuo teisingosios li- vlm^. V y,,av Jungta uzsi- 
nijos komunistų, Hitlerio kalP Stalinas grobe

svetimas žemes y įjungė į

riausybė paskelbė platoką dy pereitą savaitę vienoje 
amnestiją režimo priešinin- kalboje Chicagoje sakė, kad 
kams ir jau pradeda leisti iš didėjantis bėdai oių skaičius 
kalėjimų 1956 metų sukilę- krašte rodo, jog mūsų ūkis 
liūs, kurie po sukilimo nu- neauga tiek, kiek jis turėtų šnipai padirbo falšyvus do

kumentus, kurie rodė. kad 
vokiečių karo vadai veda 
slaptas derybas su rusų ka
riuomenės vadais. Pagal 
tuos "dokumentus“ maršalas 
Tuchačevskis ir kiti rusų ka
riuomenės vadai rengėsi nu
versti Staliną ir tuo tikslu 
tarėsi su vokiečių kariuome.
nės vadais. i _____

Tą "dokumentą“ vokiečiui Sovietų Kazakstane, kur 
šnipai pakišo Čekoslovakijos? Chruščiovo sumanymu buvo 

išplėšti didelės žemės plotai

nubraukti 2,409,000,000 do- 
i ierių, o speciali komisija, kuriĮ - * 1____ ____ 2___ _ Z !rioje buvo atstovaujamos i 

"Sąjungos už progresą” pla-' vail ios visuomeninės orga- 
ną, tos respublikos taip pat: nl?atlJos- l,as,.sake 9 balsa,.s 
gauna žymią pa,amą, ir a-į Pnes vlen? uz 2-vnr'i lu
kiškos 'paramos teikimas, b<» masinimą.
tiems kraštams bus tęsia-į Kasmet .I>?galbos gyri
mas. Pasitarimuose buvo",asJuzs,enl.okra®tamssuk?- 
plačiau aptariamos reikalin-i'1? dauS, Slncli ^"grese >r 
gos socialinės reformos tuo- į v,same, k,,aste- Vynausybe 
ie kraštuose, ir paramos da-! kad dar nela ateJęs

. . . . 1 , 1 luilrnovimas ous siejamas su vyk
domomis reformomis.

žinoma, buvo paliestas ir sval bus Amerikos saugumui. 
Kubos klausimas. Cen rali- B konęrese daugelis dė, 
nes Amerikos respublikos rejka|o adedaBabejoti.
yra artimos Kubos kaimy-Į _______ _______________
nės, ir Kubos dabar ekspor- • o» > •
tuojama revoliucija ir per-« Prancūzai Skubina

Dabar pagal naujausiąjį

laikas pagalbą užsienio 
i kraštams mažinti ir kad už
sienio kraštų rėmimas yra 

nui. 
dėl

Dar A e pasirodo k’.L, l-. augti. Jeigu nieko nebus da-į
lėti iki gyvos 'galvos. Veng- loma: bedarb.ų skaictus gal.

I -r -„..'pasiekti 7G visos darbo je-New Yorko 
spaustuvių raidžių rinkėjai 
nubalsavo priimti jau virš 
savaitės laiko sutartas nau-

laikraščių i rijos komunistų režimas jau i Pa>le^11 7 /« visos darno je
rt, J.................... gos, ir dargi be depresijos

padėtis bus negera. Prezi-kuris laikas dedasi liberališ
kas, ir komunistą partijos 
sekretorius Janos Kadar ne. dentas ragino kongresą grei

čiau nutarti sumažinti mo
kesčius, kaip vyriausybė tą 
pasiūlė. Be mokesčių maži
nimo, maža tėra vilties, kad 

lį. krašto ūkio veikla pagyvės, 
nėra žinomas.' o be ūkio pagyvėjimo bedar- 

da balsavo visi lokalo na- ’ Kalbama, kad jam bus kišta i bių skalėms eis didyn 
riai, 2562 balsais prieš 1763;išvykti iš Vengrijos į užsie-‘ Vasario menes} bedarbių
balsus sutartis patvirtinta. nį (kardinolas įau virš šešių j skiJ1^lu5‘ krast? pa,1 .!r

Nevv Yorko dienraščiai’ metų gyvena Amerikos Am-! ?ieke 61 /c visos darbo je-

jas darbo sutarties sąlygas.; seniai skelbė, kad "visi, ku- 
Pirmame balsavime, kuria
me dalyvavo tik streikuo- «
jantieji darbininkai, 64 bai-1 
sais naujoji sutartis buvo 
atmesta, bet sekmadienį, ka-

• ne nėra pnes mus, yra su 
mumis.

jau galėtų išeiti, bet dabar

Kardinolo Minszentv 
kimas dai 

ma, k
'engnjos

basadoje Budapešte), bet

£i Atominius Ginklus
Kubai nebuvo skiriama daug• ______
laiko. j Kovo 18 d. prancūzų'

Pezidento Kennedy svar- > mokslininkai išsprogdino

streikuoja paveikslų dirbė
jai, ir, kol su jais bus susi
tarta, laikraščiai negalės iš-j leista išvykti iš Vengrijos,
eiti. Derybos su graviruoto- J dar nėra žinoma. 

Į jais vedamos.

blausias uždavinys buvo! vieną atominę bombą Saha- 
skatinti tose respublikose: jos dykumoje. Sorogdini- 
socialinių reformų vykdymą; n-as vyko po žeme.* Prancū- 
ir skatinti mažąsias respub- zai yra —* ’ ’ ” ‘
likas arčiau bendradarbiau
ti tarpusavy ir net eiti prie

MINNESOTA TURI 
GUBERNATORIŲ

bendros rinkos sudarymo. 
Tuo žvilgsniu C. Amerikos

Minnesotos valstijoje po 
kelių mėnesių balsų perskaL 

pasiryžę dar šiais i čiavimo pagaliau gubemato- 
metais turėti atominių gink- į rium paskelbtas demokratas 
lų, kurie būtų gabenami Kari Frijof Rolvaag. šios 

savaitės pradžioje jis ir per-greitaisiais lėktuvais, o vė 
liau jie sieks pasigaminti a-

respublikos po pasitarimų tominiu ginklų, laidomų ra
sų prezidentu veda tarpusa
vio derybas, ir iš jų bendra
darbiavimo laukiama nema
žai naudos visoms toms res
publikoms.

Pavojus Centralinės Ame-

ėmė valstijos valdžią.
Per tris mėnesius, kol ėjo

ketomis ir net iš povandeni-j balsų perskaičiavimas, gu 
rių laivų. į bematorium buvo respubli-

Atominės bombos sprog-’ konąs Andersen. Jis skyrė 
inimas faharoie iššaukė valdininkus, pasirašinėjodinimas 

protestus iš Alžerijos ir Ma
roko. Alžerijos vyriausybė

likos kraštam iš "kastrinių“! paske|bė. kad" jį 'reikalaus 
agitatorių ii pen ersmininkų J pejržiūi’ėti sutartį, pagal ku- 
pasirodė tuoj po prezidentų i rją Alžeri ja gavo nepriklau-

pasi rašinėjo 
seimelio priimtuosius įstaty
mus, o tikrasis gubernato
rius ta laiką sėdėjo gubema. 
tūros rūsyje ir laukė, kaip 
pasibaigs balsų perkaičia- 
vimas.pasitarimo. Gvatemajoj, kur 

vieną laikotarpį jau buvo 
priėję prie valdžios komu
nistų šalininkai, pereita sa
vaitę Castro šalininkai štai- ___________
ga pradėjo gyvai "veikti“—; SOVIETU MARŠAI AS ItOia: Ap5Hu kasvklos visos 
terorizmas, sabotažas, vai-! INDONEZIJOJE ^-1^013' ^e^ež^nkeHečiai,
dininkų užpuldinėjimas ten 
iš karto sustiprėjo, matvti, 
vadovaujantis nurodymais iš 
vieno centro (Kubos). Kal- 
guojamas perversmo iudėji- 
pasirodė partizanų būriai,

somvbę ir kurioje prancū
zams leidžiama naudotis į- XT . .
vairiu ginklu bandymu vie- acionahzuotų įmonių ir 
tomis Saharos dykumoje. ! [u'?^eklni_0 priemonių strei- 

J | kai Prancu^noje vis nasikar-

kurie yra gerai ginkluoti ir Federaciją.

naštininkai ir kt. skelbia 
Sovietų maršalas ir karo trumpalaikius streikus, ku- 

ministeris Malinovskis lan-! ne skaudžiai atsiliepia i vi- 
kosi Indonezijoj, kuri dabar krašto ūkį. Vyriausybė 
karingai kalba prieš anglų bandė tartis su anglių ka- 
organizuojamą Malazijos sykiu darbininkais, bet prie

susitarimo dar neprieita.

Sovietų Sąjungą smurtu iš
tisas tautas. Apie tą Stalino 
smurtą Maskva tyli ir visas 
Stalino vagystes laiko "savo 
nuosavybe“.

Kazakstano Vagys 
Dirba Išsijuosę

valdžios žmonėms, kurie 
manė, kad dokumentas yra 
tikras ir perdavė jį Stalinui. 
Stalinas, ilgai nesvarstyda- 

j mas, davė įsakymą kariškam 
j teismui nuteisti rusų kariuo- 
' menės vadus mirti. Taip Tu-

ir užsėti kviečiais, gamyba 
nesusitvarko. Kazakstano 
komunistų partijos sekreto
rius Ismail Juzupov paskel
bė tos respublikos Pravdoje, 
kad vagys, eikvotojai ir tin
giniai veda tą respubliką į 
pražūtį. Pagal Jusupovą, per 
10 metų Kazakstane išdvė
sė 29 milionai avių avių ir 
ožkų dėl pašarų trūkumo ir 
neprižiūrėjimo. Vadinasi, iš
gaišo tiek gyvulių, kiek toje 
respublikoje šiuo metu yra 
avių ir ožkų. Respublikos 
prekyboje siaučia vagys,
vien 1962 metais buvo at
leisti 18,479 tarnautojai pre
kyboje dėl vagišiavimo ir ki. 
tokių prasižengimų. 1962 m. 
respublika užaugino 367 mi
lionus pūdų kviečių mažiau, 

nių auku yra apie 1,500, bet į netrti buvo numatyta paga-
tikras skaičius dar nėra ži- minti Pa£al P,a?^ TaiP Pat 
nomas. ir pramonė atsilieka.

Rusų kariuomenės vadų Bet nežiūrint į tokius ne- 
isšaudymas Stalino "valy- galavimus, visa Sovietų Są- 
mosi“ laikais ilgai buvo pa- junga giriasi pernai metais 
slaptis, bet po karo paaiškė- žymiai pakėlusi savo pramo
jo, kad Stalino kruvinasis nės gamybą.
apsivalymas, kiek jis lietė ----------------------------
kariuomenės vadus, buvo KUBOS URRUTIA 
vokiečiu fašistų sukurstvtas. PABĖGO MEKSIKON
Tiktai Sovietu Sąjungoje a- --------
pie tai ir no Stalino galo ne- Kai Kuboje prie valdžios

. ..... buvo kalbama. Dabar nišai priėjo Castro, šalies prezi-
į partija neteko pusės seniau ■ patvirtino, koks jų “genia- dentu buvo paskirtas teisi- 
! gautu balsu, liberalai laimė.; ^usis“ Stalinas buvo gudrus, ninkas Lrrutia. Vėliau jis 
į io apie 5,000 balsu, o dar-į kad jis net savo geriausius pasipnesino Castro komum- 
biečiai. kurie laimėjo rinki-lka™ vadus iššaudė Hitlerio stmei pohtikai irbuvo paša- 

: mus. ši karta laimėjo su šiek' Pri*e to paragintas.
1 tiek mažesne dauguma. 1 Tuchačevskis, Uborevi-

gos. 
i - —;ar jam bus leista vėl p,ra:Uija Gauna

j Vengriją ir kada jam bus, J
Didele Pagalbą | u^e-vsl{ls’ u^or^.yičius’.Ja- 

kins ir daugelis kitų sovietų
--------- kariuomenės vadų buvo su-

Brazilijos vyriausybės f i- šaudyti Hitlerio pastango- 
nansu ministeris Dantas su- ’ mis, bet juos sušaudė sovietų 

diktatorius Stalinas, kuij ru_ 
sai garbino kaip išmintin
giausią genijų ir "saulę“. 
Kad tai saulei trūko smege
nų. to komunistai nepaste
bėjo.

Bali saloje, Indonezijoj, 
išsiveržė Agung vulkanas. 
Iš vulkano karšta lava užlie
jo visą eilę kaimų, ir apie 
50,000 žmonių liko be pa
stogės. Spėjama, kad žmo-

NUSIBODO

Tai Bill Skowron, Dodgers 
žaidėjas ir jo žmona, abu 
jauni ir gražūs, bet nebega
li sugyventi, todėl prašo 
teismą juos išskirti.

i sitarė Washingtone, kad 
Brazilija šiais metais gaus iš 
Jungtinių Amerikos Valsty- 

i bių 398,500,000 dolerių ū-
' kiškos pagalbos Brazilijos 
! ūkiui kelti ir infliacijai su- 
i laikyti. Toks susitarimas pa
sirašomas šį pirmadienį Wa- 
shingtone.

Pereitą savaitę Brazilijos 
vyriausybė buvo beveik nu- 

! traukusi derybas dėl pagal- 
i bos dėl to, kad valstybės de- 
i pai tamentas vienai kongre- 
! so komisijai pareiškė, jog 
Brazilijoj komunistai yra į- 
sitrvnę i aukštas valdžios 
vietas. Bet tas nesusiprati
mas derybų visgi nesutruk
dė.
ANGLU VYRIAUSYBĖS

ŠALININKAI MAŽĖJA

Pereitą savaitę Anglijos 
vienos rinkimu apylinkės 
linkimuose konservatorių

lintas iš prezidento vietos. 
Dabar Urrutia jau Meksikoj
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Nedarbo klausimas
Nedarbo klausimas yra vienas iš tų painių klausimų, 

kurie sudaro galvosūki vyriausybei ir kongresui. Krašte 
yre keli milijonai bedarbių ir jų skaičius vis po truputi di
dėja. Kaitų krašto ūkio gamyba auga, didėja ir dirban
čiųjų skaičius, bet nedarbas vis neišnyksta ir jau siekia 
net 6'< visos krašto darbo pajėgos.

Jei krašto ūkiui augant bedarbių skaičius eina didyn, 
tai ūkiui sušlubavus bedarbių skaičius žymiai padaugėtų 
ir reiktų griebtis nepaprastų priemonių kovoti prieš tą į 
rykštę.

Keli milijonai bedarbių ūkiško gerbūvio metu yra 
technikos pažangos išdava, taip vadinamo^ automacijos.
Visose ūkio šakose vis įvedama naujos mašinos, gamyba 
automatizuojama, mašinos aptarnauja mašinas, o žmogui, 
ypač neužtenkamai lavintam darbininkui, darbo nebelie
ka. Kaitą išmestas iš gamybos proceso, darbininkas maža 
vilties beturi į dirbtuvę grįžti, negut jei jis išsimokys nau
jo darbo tokioj gamybos šakoj, kur darbininkų trūksta.
Vyriausybės padedami tūkstančiai darbininkų jau yra la
vinami dirbti naujuose darbuose, bet bedarbių apmoky
mas klausimo neišsprendžia. Tai yra viena priemonių ko-, 
voti prieš nedarbą, bet jąja pasitenkinti negalima.

Dabaitiniu laiku vyriausybė pasiūlė kongresui su
mažinti mokesnius, kad ūkio veiklą tuo būdu pagyvinus ir
tą reikalą dabar kongresas svarsto. Ar mokesnių sumaži-I c jaus v čiu
nimas tiek paskatintų ūkio veiklą, kad1 bedarbių skaičius : k rungtvneSt kurias
sumažėtų, niekas nežino. Spėjama, kad taip, bet tikrumo į ar£rPnHniečiai. dar
nėra ir negali būti.

FOTOGRAFAS PAGAVO

Buvęs Australijos laikraštininkas John A. T. Galviu 
vengė fotografu, nes jis esąs skolingas JAV iždui mo
kesčiu net $21.5 milionų. Bet Airijos sostinėje foto- 
grafas ji su žmona ir dukterimi pagavo ir nufotogra
favo.

ladelphijoje;
Skersonienė-Undriauskaitė, Ci

ną. Justo duktė, gyveno Phila- 
delphi joje;

Slivinskas, Kazimieras, Jero
nimo sūnus, gyveno Dorchester,
Mass.;

Sveėiulienė-Banionytė, Mag
dė, gyveno Dearborn, Mich.;

; Tručinskas, Elena, Stasys, To-
mas ir Vladas, ii Oriežiškių . dentas Goulart supyko dėl; juos darįus pasikėsinimą 
vienk., šiupilių par,. Siaubų ap.; valstybės departamento pa-• vokietj moksli-

Vilėiauskienė - Klevenskytė, ~---- VIC“4 J
Petrė, gyvenusi Boston, Mass.;

Kas savaite
Brazilija “atsileido”

Pereitą savaitę pasklido

tokių ginklų gaminasi ar
ruošiasi gamintis, 
savaitę Šveicarija

Pereitą
areštavo

žiną, kad Brazilijos prezi- į du Izraelio piliečius ir kalti-

daiyto pareiškimo vienoje n kurfs padeda Egiptuį 
, kongreso komisijoj Wash-, intis iaketas ir> tur būt, 

Volskis, MateuSas, gimęs A- mgtone, jog komunistai yra !“tominius ginklus.
aus- įsiskverbę į Brazilijos vy-, w dė,

riausybės aukštu vietas. Gal; arešt0 taip: Esa vo-
Brazilijos prezidentas ir tu-j Rieii kai kurie mokslinin-

supykti, beakai padeda arabams Egipte 
at'J- reikia pasakyti, jog ir Wash-| intisvjsoki baisių gin.

mgtonas turi pagrindo susi-t k, kurfe Rada n0,.sgali bū. 
•lipinti, kas vyksta didžiau- ti audoti priež žydug. iz-Uintu A m z»vt I/ao velėtu : A _ _ *. .

nantiems.
Vasario 24 d. buvo pa

maldos, vėliau Argentinos

laimėjo argentiniečiai, dar 
bendri pietūs, kurių metu

Darbo sekretorius neseniai atkreipė dėmesį į dabar ■ buvo nemaža ir kalbų. Va 
dažnai aštrėjančias darbininkų kovas su darbdaviais. Ko_; kare buvo jaunimo suruoš- 
vos vyksta ne tiek dėl uždarbių, kiek dėl darbo apsaugos, i tas meno vakaras-koncer- 
darbininkų organizacijos yra susirūpinusios išlaikyti dar- tas, kurio programoje buvo 
bą, kad automacija neišmestų jų į gatvę. Visuose didės- j dainų, tautinių šokių, o po

jos visų trijų valstybių lietu
vių jaunimas šoko ir kitaip 
linksminosi iki vėlyvos nak

no-Impulevičiaus draugais 
ir t.t. Bet ta jų šlykšti propa
ganda gal daugiau kongre
sui padėjo, negu jam sukliu. ! 
dė.

Kongresas būtų kur kas( 
įspūdingesnis, jeigu jame 
būtų visos organizacijos da
lyvavusios. Tada jis tikrai 
būtų buvęs visų Pietų Ame-

riogalos vai., gyvenęs Grajau 
kų kaime, ir jo sūnus Jonas;

Vyšniauskas, Juozas, iš Ga- 
valtuvos km., Sasnavos vai 

i rijampolės apskr., naujaiJ
kęs Kanadon;

1 Zableskas, Jonas ir Juozas,I
Kristijono sūnūs, kilę nuo Mari
jampolės.

Ieškomieji arba apie juos ži 
i nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 West 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

šioj Pietų Amerikos valsty-!
beje. Rodos, visas klausimas 
yra tame, ai- padarytas val
stybės depaitamento pareiš-

raelis negali leisti, -kad ara-

KĄ ŽANDARAI APIE 
LIETUVIUS SAKĖ?

bai ginkluotųsi tokiais gink
lais, kuriais Izraelis gali bū- 

, ti bematant sunaikintas. To. 
kimas yra teisingas, ar ne? į kiu ginklų gamybai sutrak- 
Bet Brazilijos vyriausybė k dyĮfįzraelis nevengia net 
pažiūrėjo kitaip ir “supy-1 teroro jr ,-eikalauja, kad va- 

! ko.” Supyko tokiu laiku, ka-j karinės Vokietijos vyriau- 
da Brazilijos finansų minis-j sybė uždraustų Vokietijos 
teris tarėsi Washingtone dėl į piliečiams gaminti tokius 
davimo Brazilijai finansinės. ginklus arabų kraštuose.
paramos kovai prieš vis la
biau siaučiančią tame krašte

Ar Vokietija paklausys ir 
ar ji gali savo piliečiams už. 
drausti dirbti Egipte, pasi
rodys vėliau, o šiuo tarpu 
aišku vra, kad ir Izraelis ir-

niuose paskutiniųjų metų streikuose darbininkai šalia už
darbių, kėlė reikalavimus ir dėl darbų išsaugojimo. Ko
lektyvinės dervbos dažnai užsikerta kaip tik dėl to darbų . . .
išsaugojimo klausimo. I tą klausimą šiomis dienomis įsi-į ?e.s’ ?ors 11 zį^a mių lempų 
kišo net auksciaušiassalies teimas ir geležinkeliečių ginče į.os šviesos 'dį, 
su darbdaviais pasisakė uz darbdavių teisę mažinti dar-. nebuv0 
bininkų skaičių, kur technika leidžia tą daryti, neatsižvel-j . * . . .
giant į seną darbo praktiką ir seniau veikusias sutartis.: tinieči muzi‘ko Vac|ovo Rį.

Pramonėje vyksta nauja techniška revoliucija. \au- mavičiaus išmokytas, jau-! 
jausios mašinos pavaduoja daug darbininkų, o bendroji; nuobo \fl. 
šalies ūkiška veikla nėra tiek gyva, kad parūpintų darbo * , i

Rusijos caių valdžia turė
jo platų tinklą žandarų ir! infliaciją, 
šnipų, kurie sekė visų tauti- i Nesusipratimas buvo už-

riko* Heraviu kongresas O«nių mažurml genimą pla- mozotas. Valstybės depar-
kongrese nedalvvavo ’ C1OJ°-’ RuslJ.°j ?r. Piešine-«tamentas padarė kitą lyg ir; gi ginkluojasi vosokiais gin-

tokio« rvirčiausios Areenti-’ davo SaV° viršininkams aPie atsiprašantį pareiškimą ir į klais savo gyvybei išsaugoti, tokios tvirciausios Ąrgenti nig„ h. «b, „ reiški-
k“
tuvių Centras, Argentinos 1

atsiprašantį pareiškimą 
Brazilija sutiko viską už-' Yra tik laiko klausimas, 
miršti. Derybos dėl finansi- kada atominiai ginklai bus

atleistiems darbininkams. Į “darbo rinką” iš mokyklų vis 
ateina nauji, jauni darbininkai, bet ir tie nebesuranda

Lietuvių Susivienijimas, Be- 
riso Lietuvių Dr-ja Nemu
nas. Iš Brazilijos taip pat 
tik klerikalinių organizaci
jų atstovai tebuvo matyti.

įdomi smulkmenai Vasa- 
Petraičio diri-Į rj0 23 d. posėdy atsiųsti 

guojamas Šv. Cicilijos cho- j sveikinimai buvo perskaityti 
ras. Jis stačiai žavėjo. i šitokioje tvarkoje: vvskupo 

Tautinius šokius šoko ar-įBrizgio> dr. Trimako, Vac

Žandarai ir šnipai sekė ir 
lietuvius ir apie lietuvių tau
tinį judėjimą, apie jų orga
nizacijas ir slaptą spaudą 
pranešinėjo savo viršinin
kams. Iš tų pranešimų vir-
?xxxxiu\ax iiicvuo nai iii-

nės paramos tęsiamos ir jau 
eina prie galo. Girdėti, kad 
finansinę paramą Brazilija 
gaus, bet kaip jai seksis ko
voti prieš infliaciją, tą tik i Stalino nuopelnai 
vėliau pamatysime.

visų pramoningųjų valsty
bių rankose ir to niekas ne
uždraus ir negali uždrausti.

Sovietų Rusijos spauda 
O komunistų įsiskverbi- ! jau atvirai kalba, kaip Stali-

sau tinkamo darbo. Milijonai nedirbančių yra kraštui gry- į gentiniečių ”Rambynas“,l Sidzikausko, Juozo Kajec- 
nas nuostolis, jie galėtų gaminti visokiausias gėrybes, bet I mok. L. Petravičienės vado- ■ ko, na ir 1926 m. gruodžio 
neturi darbo, o maitintis ir bedarbiai turi. Jie minta iš • vaujamas, ir urugvajiečių 17 d. nakties didvyrio gen.

V. Grigaliūno-Glovackio. 
Didelis kreditas priklauso

1»» •nedarbo draudimo fondų, o kai bedarbių pašalpą išsemia, I "Gintaras“, mok. G. Stane-
tada maitinasi iš federalinės vyriausybės ir vietos vyriau-Į vicienės vadovaujamas.
sybių pašalpų. Kraštui tai dvigubas nuostolis—bedarbiai Į M dar dainavo Uru-
nieko negamina ir juos reikia iš gaminančiųjų darbo mai.! aJau' ietu% ll^ Pai aPiJ0;? 

. b j b 'zj . į choras, buvo duetų, solo dai-
’ nu ir kt sav0 dainomis, šokiais ir kit-

Darbininkų organizacijos jau kuris laikas susiiūpino ■ Ya?a,‘io 95 d prieš nietus kuo taip kultūrin-
* p 1 i gai pasirodė.

M. Krasinskas
nedarbo klausimu ir dabar vis griežčiau kelia reikalavi- į tautiškais drabužiais pari
mą sutrumpinti darbo laiką iki 35 valandų per savaitę.' puošęs jaunimas Lietuvos ir 
Vyriausybė tam yra priešinga, bet kiek ilgai ji galės prie- Į Urugvajaus vėliavomis neši- 
šintis, jei bedarbių skaičius gerbūvio metu vis didės? nas, nužygiavo prie Laisvės 

Atsakymo į nedarbo klausimą “laisvame ūkyje” kol
kas riekas neturi. Daromi visokie bandymai, daug kalba
ma, bet užburtas klausimas nesiduoda įveikiamas žodžiais 
ir daliniais bandymais. Prezidentas J. F. Kennedv pakar

mas 1 Brazilijos vynausyDę r 
Tas pagrindinis klausimas 

vyriausią prokurorą, apie • taip ir lieka nebaigtas aiš-
Įietuvių ištikimybę ar neišti-Į kinti. Jis paaiškės ir be aiš- vadus ir kai vokiečiai Rusi 
kimybę carui ir siūlydavo , kinimo. 
kartu visokių priemonių lie- i •
tuviams sudrausti. Prancūzų aginklai

Keleivio 1963 metu kalen. n ... .. .,
doriuje yra įdėti ir ‘ pirmą PraMUZ>*> Pel^ 
kartą lietuvių kalba pas-

formuodavo patį carą ir jo 
prokurorą.

nas, Hitlerio šnipų sukursty
tas ir suvedžiotas, išskertlė 
rusų armijos geriausius karo

ją užpuolė, rasų ai-mija bu
vo pakrykusi ir nesugebėjo 
gintis.

Užsieny jau seniai buvo
(kovo 18 d.) išsprogdino Į paskelbta, kad Hitlerio šni-
Saharos dvkumoje po žeme Paj pakišo Čekoslovakijos
vieną atominę bombą ir dėl šnipams “įrodymus,” kad
to kilo vėl galybė politinių maršalas Tuchačevskis
dulkių. Protestuoja Alžeri-jir 1° artimieji draugai tarėsi
ja, kurios teritorijoj bomba 1 su vokiečiais apie nuvertimą

, buvo išsprogdinta. Protes-į Stalino, čekų vyriausybė ga_
j tucja Marokas, kuris prieina1 vusj takius dokumentus iš

i lietnvinc Tai vro mūd, P*ie Saharos. Protestuoja ištariamai tikrų šaltinių, tuoslietuvius. Tai yra musų neto-! kitos val5tvbės, kurios nJetin i dokumentus perdavė Mas-
!‘'mknXAe; rusai Ženevoje dėl toliai, o Maskvoje Stalinas,

.! ku iai. turėtu .u.inazmt, ga][o pamokslus “Va- 'te?' negalvojęs ir daug ne-
karams” ir nesigaili priekai- tyrinėjęs, įsakė rasų armijos 
štų. geriausius vadus iššaudyti.

Vakarai dėl prancūzų Į Tuclmčevskis, Jakiris, 
a-bombos sprogdinimo ne-i, arevicius 11 eilė kitų rusų 
žino, ar dėtis prie protestų,! ar? )a W buv o sunaikinti, o 
ar teisinti tą dalyką, ar nie- P° t.eis.mo .^ndimu jiems 
ko nesakyti. Ne ką ir galima į PaRlrase eile ^rmių maršalų 
sakyti. Amerikos spauda jau i \r.?en.e™ kėliau ir tie pa- 
pakartotinai yra pasakiusi,', eJusiejipayasą buvo irgi 
kad prancūzams atominė! ]n^?.aE
bomba nėra reikalinga, bet
Paryžius to vis dar nesup
ranta ir, rodos, nenori sup-

gražiajam jaunimui, kurio Į kelbti dviejų metų žandarų 
čia nemažai atvyko ir kuris viršininkų pranešimai carui

KONSULATAS IEŠKO

apie lietuvius — 1896 m. ir 
1904 metų. Verta susipa
žinti su tais pranešimais. 
Įdomu žinoti, kaip mūsų 
tautos pavergėjai vertino

paminklo, čia svarbiausią
tmdu draauįŠSPžuraaTistS ir kiekvienas, kam mUa, praei-
Jose P. Martinez Berseche. ’s Žąsh“ m”IEyveno ph'bde">h'- i ™P'; .

totinai atkreipė kongreso ir viso krašto dėmesį į nedarbo Į Praeiviai klausinėjo, kieno J°depinskaitž EIena_ iš Dargai! metams"dara gahmT nusp
klausimą, vyriausybė nemažai yra ir padariusi, kad bedar-į eYX'rbuvo kon^e^bai- čiy km- Mvitinio vl > siauli« I pirkti. Kaina K centai su

- - apskr.; persiuntimu.bių likimą palengvintų ir bedarbiams darbo parūpintų, giamasis posėdis, kuriame

Buržinskienė- Griškevičiūtė, Į su kuriais turėtų susipažint:

bet visa tai nedarbo klausimo neišsprendžia. Jei ir vvriau. ’ .. x . čerbauskiene-Janaitvte, Stase,
sybes siūlomas mokesčių mažinimas, kada kongresas jį at?|Ova? jejt Balčiūnas Bra" Adomo dukte’ vyras Aleksand- 
priims, bedarbių skaičiaus nepabėgs sumažinti, tada teks ziHjOs nral P Raražinska^ ras’ vaikai Antanas, Stanislovas,!

atstovo pareigasieškoti kitokių priemonių. Arba darbininku organizacijų 
siūlomą darbo laiko trumpinimą, arba gal ir tam tikrą 
ūkio planavimą. Bet tai ateities dalykas.

2-sis Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas

aukštiems valdžios pareigū
nams, padėtas vainikas prie 
Urugvajaus laisvės kovų 
didvyrio gen. Artigos pa
minklo.

Vasario 23 d.—kongreso 
posėdžiai. Buvo pasakyta 
daug kalbų, pareikšta daug 
gražių minčių. Daug dėme
sio skirta jaunajai kartai, 
sielotasi, kad ji nenutoltų

Lietuvos 
einantis Anatolis Grišinas ii 
Kongreso Komiteto pirm 
V. Dorelis. Vienoje iš pir
mųjų rezoliucijų griežtai pa
sisakyta prieš Lietuvos oku
paciją.

Vasario 26 d. kongreso at
stovai dviem Montevideo 
miesto valdybos veltui duo
tais autobusais buvo važio- 
jami po miestą ir apylinkes, 
o kitą dieną iš kitur atvyku
sieji išvažiavo namo, išsky
rus tuos, kurie turėjo čia 
draugų ir pažįstamų, šie pa
siliko dar kelias dienas pa
ilsėti, gražiuose Urugvajaus 
paplūdymiuose pasimaudy
ti.

Reikia pastebėti, kad 
kongresui daug kas kliudė. 
Jau minėjau, kad buvo ge-, 
neralinis streikas, todėl ne-

Zosė, gyveno Philaderphijoje;
Druskis, Matas, Alekso sū

nus, ir jo vaikai Adelė, Jonas ir 
Juozas, gyveno Worcester, 
Mass.;

Gniprauskaitė. Vanda, Romu
aldo duktė, iš Šiaulių m. (ište
kėjusi bene už Conroy);

Mačinskienė-Survilaitė, Mari
jona, Vinco duktė, gyveno Phi-

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke- 

egzempliorius. Tai d*-lis
džiausią ir visiems supran- i rasti. Taip de Gaulle ir lipa, 
amai parašyta knyga, 947 | nekviečiamas ir nepagei- 
psl., su trimis žemėlapiais
dolerių.
ir daug paveikslų. Kaina 12

Antrasis Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresas posė
džiavo Uragvajaus sostinė
je Montevideo vasario 22- 
25 dienomis, kada čia buvo 
generalinis streikas.

Vasario 22 d. buvo svečių 
priėmimas. Jų iš Argentinos 
atvyko apie 100. iš Brazili
jos anie 50, po du iš Kana
dos (Pasaulio L. Bendruo- 
irer>ės valdybos pirm. dr. J.
Suno-aila su žmona) ir iš 
JAV (L. Enciklopedijos lei
dėjas J. Kapočius ir Gražina 
Sirutienė).

Ta dieną buvo padaryti - ... ,
vizitai prezidentui ir kitiems tin£% reikšmę svetur gyve- tais, žmogžudžiais, Eichma-

1963 METŲ KELEĮVIG

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

nuo savo tėvų visuomenės. t buvo šviesos, viešojo susisie- buvusi — 75 centai. 
Žurnalistas Al. GumbaraJ kimo. Komunistai prieš kon-

gis ragino mažiau vieniems i sresą per savo spaudą, radi- 
į kitus žvairuoti, priminė lie- j J4 ir plakatais kongreso ren.
tuvių spausdinto žodžio ypa-į &ėjus vadino naciais, fašis-______________ x_  J__ 1

daujamas, i atominį darželį, 
kur kiti “atominio klubo” 
nariai jau eilę metų tariasi 
apie atominių ginklų bandy
mų uždraudimą.. .

Prancūzijos atominio gin
klavimosi šalininkai sako, 
kad Prancūzija savo atomi
niais ginklais niekada nesu
silygins su Sovietų Rusija ir 
Amerika, bet visgi tų ginklų 
turėjimas bus šioks toks

sivalė, bet už tą idioto Stali
no kruviną žygį rasai užmo
kėjo labai brangiai.

Hitleris ir jo šnipai teisin
gai įvertino Staliną, kaipo 
liguistą, persekiojimo mani
ja sergantį žmogų ir iš to pa
darė išvada, kad jį lengva 
bus suklaidinti netikrais do
kumentais. Bet Chruščiovas 
ir kiti bolševizmo vadai Sta
lino nepažino ir garbino jį 
kaip genijų ir “saule.” Tik 
Stalinui nusikapanojus, jie 
praregėjo. Bet toks praregė
jimas po laiko rodo, kad 
bolševizmo viršūnėse sėdė-UUS B1UKS VOKS J • • , , .J. ~ .---

saugumas, nes agresorius tu. j sviesios
rėš skaitytis su prancūzų tu- V0S- ^et bokapskos dū- 
rimomis bombomis ir su ?

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų. -7--------v —T . . . ..
rimomis bombomis ir su ! I k dusios dabar 

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre- nuostoliais, kokius tos bom- . n veI vaJ?osi dėl valdžios
numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip jbos š31*- padaryti. jau pradeda Tud^os^dulkėti’

Naciai veikia Egipte? ! J. D.
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti Kalbant apie atominius! PafaUbinkime draugus, kai-

šiuo adresu:
"KELEIVIS“

636 E. Broadway------- :--------South Bo**on 27, Mas*.

ginklus ir raketas reikia pa- ’ mynus ir pažįstamus užsisa- 
sakyti, kad ne tiktai Prancū-; kyti “Keleivi.” Kaina me
rija, bet ir kitos valstybės tams penki doleriai.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS CHICAGO, ILL DETROITO NAUJIENOS
Pirmosios gegužinės 

Vytauto parke

Netrukus prasidės geguži, 
nės. Kai kurios oiganizaci- 
jos jau pasirinko dienas.

Seniems Žmonėms Gelbė
ti Dr-ja Vytauto parką Au- 
burne atidaro gegužės 26 d. 
banketu-geguzine.

SLA 57 kuopos gegužinė 
bus birželio 2 d.

Sandaros 16 kuopos — 
birželio 9 d.

Birželio 16 d. bus geguži
nė Keleiviui ir Sandarai pa. 
remti.

Lietuvai remti Dr-jos ge
gužinė bus birželio 23 d.

SLA 2-sios Apskrities ge. 
gužinė bus rugsėjo 8 d.

Gavo pilietybę

Kovo 15 d. 67 asmenys 
gavo JAV pilietybę. Jų tar-

Šviesi šeima
Vilnis ir Naujienos 

apie V. Tysliavienės filmą
Tai Ambrozevičių-Amb- į Maskolbernių Vilny (Nr. 

roz šeima. Mykolas ir Anta-j 56) jos vienas redaktorių S. 
nas yra baigę Washingtono J. Jokubka rašo apie Tyslia- 
universitetą, pirmasis profe- vienės rodytą filmą: 
soriauja, o antrasis turi at-i .>Kalbant ie v T lia. 
sakingą valtimi darbą Wa- Į vjenSs suįuk 1 fj] ? b 
shingtono valstijoje. Jonas, Liewvoj paraatyti.
yra baigęs Clark umversite. Į Fi,ma. J-nesllf...^ri;,us-.j nei.

pagražintas. Jame viskas,tą, ilgesnį laiką buvo Tele- 
gram and Everimg Gazette 
radijo žinių pranešėjas, da
bar yra Mokyklų sporto pla. 
navimo komisijos narys.

Pats jauniausias Juozas 
yra ugniagesių leitenantas. 
Jų dvi seserys—gražios lie
tuvaitės.

Ligoninėje man teko vie
name kambaryje gulėti su 
Ambrazevičių svainiu. Amb. 
razevičiai jį aplankė, ir aš 
buvau nustebęs, kad jie visai 
neblogai lietuviškai kalba.

kaip yra Lietuvoje. Nufil
muota? bešališkai.“

” Bet klausytis Tysliavie
nės Įkalbėjimo filme tai ne. 
veita. Tiesa, ji ne tiek daug 
„kandžioja“ kaip anais me
tais „kandžiojo“ S. Narke- 
liūnaitė rodydama savo atsi
vežtą filmą, bet įvairiausių 
epitetų Tarybų Lietuvos ad
resu nesigaili, ypač „oku
puotas kaštas“, „okupuota 
Lietuva“.

DŽIAUGIASI DIPLOMU

Neseniai sutarta, kad baigusios Radcliffe moterų ko
legiją diplomus gauna garsiojo Harvardo universiteto 
vardu, čia matome vieną iš trijų pirmųjų motet u. Mar
tha Bayard (dešinėje), baigusiu Radcliffe moterų ko
legiją ir gavusiu Harvardo universiteto diplomus. Vi
dury Radcliffe kolegijos prezidentė Mary Bunting ir 
Harvardo universiteto prezidentas Nathan M. Pusey.

liasi į Lietuvių namus. Mu
gė bus ateinantį sekmadienį, 
kovo 31 d. ir prasidės 10 vai. 
Skautai gamina įvairius 
rankdarbius, suvenynis, ku-

Pagerbė V. Alantą

Rašytojas, dramaturgas ir 
publicistas Vytautas Jakše- 
vičius-Alantas, pereitą vasa.
rą sulaukęs 60-ties metų am- . , , , ... .
žiaus, 1963 m. kovo 16 d.!"“03. bandys publikai par- 
buvo pagerbtas Lietuvių na.[ duoti. \ isą dieną bus atda- 
muose. Paskaitą apie V. A-I !a valgykla, kurioje visokių 
lanto kūrybą skaičiusi Aldo- l>etuviskų patiekalų bus ap-

stu. Detroito ir apylinkių vi
suomenė kviečiama mugėje 
dalyvauti ir paremti skautų 
darbus.

Lietuvos miestų herbai

Vilniaus, Kauno ir Klai
pėdos miestų herbai papuo
šė Lietuvių namų vieną sie
ną. Juos pagamino didelių 
meninių palinkimų ir nepa
prasto kruopštumo visuome
nininkas Jurgis Baublys. VL 
si trys herbai yra mozaikos

pe buvo šie lietuv iai • Rai- Jie mane pažino, o aš jų ne. Vilnies redaktorius Ed
mundas V. Vasys, AntanasP3zJ"33>nors kadaJ‘* buvo resn.s u ko,espo„-
Valančius, Alma Valančie- mazi> Juos gerai pažinojau.

Jų motina buvo inteligen. 
tiška moteris, tėvas Myko-S

nė ir Regina Račkauskaitė.
A. Gražulis vėl bėdoje

Rašiau, kad didelis atei-1 
tininkų veikėjas Albinas 
Gražulis iš Leicester, Mass., 
buvo suimtas ir kaltinamas 
padegęs savo namus. Dabar 
jis pateko į kitą bėdą: suim. 
tas už šautuvo laikymą be 
leidimo. Už $100 užstatą iki 
teismo paleistas.

Mirė šie lietuviai

las sunkiai dirbo. Jie užau
gino gražią šeimą.

J. Krasinskas

dentą (Žiūrėk: Tysliavienė, 
Laisvė ir Romanas, 8 psl.). 
Jis Tyslia vienę ir pagyrė, ir 
papeikė, o Laisvės korespon-

AUKOS ALT DETROIT, MICH.

na Augustinavičienė primi
nė, kad švenčiama kaitų ir 
V. Alanto 45-rių metų kū
rybinio darbo sukaktis. Me
ninę dalį atliko „Alkos“
Dramos Sambūrio vadovas 
Justas Pusdešris ir aktoriai 
Vytautas Ogilvis ir Zita Su- 
kauskaitė. Jie inscenizavo 
ištrauką iš nespausdintos A. 

į Alanto dramos ir paskaitė 
ištrauką iš nespausdinto ro- 

• mano. Smuiku pagrojo Mar. 
garėta Deltuvaitė, akompo- ..... .. . ..
nuojant Patricijai Šiivydai-S kuriniai, sulipdyti iš tuks- 
tei j tančių mažų spalvotų ket-

... a . | virtainių stikliukų.Vaisių metu kalbėjo apie
savo kūrybos kelią pats su-į Žurnalistų popietė

(Nuo 1963. III. 1 iki III.15). 
Amerikos Lietuvių Tary

Pataisome klaidą
Keleivio Nr. 11 išspaus-

kaktuvininkas. Buvo per
skaityta arba žodžiu pasa
kyta apie 30 sveikinimų, jų

liavienė „labai gerai nusitei
kusi link dabartinės santvar- 

i kos“, todėl neatėjusius filmo 
! žiūrėti išvadino tautos išga- 

-----  * momis.
♦ . | Jokubka yra geriau paži-

centias ga\o 4,66_ dolerius,) nęS komunistų veiklos tak-

BALFO PAJAMOS IR 
IŠLAIDOS VASARYJE

Vasario

dentas be gudravimo paša-■ bos centre gautos nuo kovojdintoj korespondencijoj a-;taH)e Lietuvos atstovo Wa- 
kė: filmas objektyvus, Tys-Į i d. iki 15 šios aukos Lietu-'pie drg. Vincento Keblaičio shingtone Juozo Rajecko,

Bus Tarptautinio Institu
to rūmuose (111 E. Kirby 
St.) irgi šį sekmadieni, kovo 
31 d. 4 vai po pietų. Progra
moje: dr. Kęstutis Keblys 
recenzuos Jurgio Gliaudos 
„Ikaro sonatą“, Petras Ja
nuška kritiškai įvertins pas
kutinio mėnesio Detroito ra-

Lietuvos gen. konsulo Chi-J 
cagoje Petro Daudžvardžio, 
gen. Jono Černiaus su ponia, 
Juozo Bachuno su ponia. V.

vos laisvinimo darbui remti:! mirtį per klaidą parašyta, 
ALT Waterbury, Conn., kad jo sūnus Eddie, atvykęs 

skyrius per Ch. Bogushą iš Kalifornijos tėvo aplanky-
$700. ! ti, kovo 4 d. rado jį lovoj

ALT East Chicagos-Gaiy: amžinai užmigusį.
skyrius per ižd. J. Skėrį at- Iš tikrųjų velionio sūnus 
siuntė $600.

Alantui buvo įteiktas adre-1- -• • . ■ -sanciųjų straipsnius. Po su
sirinkimo—kavutė. Kviečia-sas su visų pagerbimo daly-

Eddie gyvena Detroite, tėvą P^asais ir „trijų skai- 
lankė Kovo 2 d., rado jį apy-i čių“ pinigine dovana visoms 
sveiki, o pirmadienį užsu- dramoms leisti. Pagerbime 

dalyvavo per 150 žmonių. 
Akademinei programos da

mi ir ne spaudos darbuoto
jai.

Baito vakaras nebetoli

Balandžio 20 d. Liet. na-

išleido $6,479. Lietuviams! tįką jįs gerjau moka pėdas 
šelpti \ okietijoje išleista j mėtvti. todėl ir aoie Tvslia- 

vienę čia pagiria, čia papei-

ALT New Britain skyrius 
Der B. Semaška $564.
I----- —-------------------- -t ’ '

Federation of Lithuanian

šelpti Vokietijoje
________ _  _ ____ __  $2,758, Lietuvoje—$1,277,

joną Kasparienė, Marijona! Lenkijoje kia. Ir Tysliavienė gudresnė Amer. R. Cat. Societies per
Banionienė, Margareta Ar-! $348 (neskaitant suauko. už tą korespondentą. Fr. Gudelį, Dayton, Ohio,
nauskienė ir Jonas Garbaus, tų rūbų)

Kovo mėnesį mirė Marci-

kas, 52 m. amž. Vilnis rašo, kad „naciona- 
Šiais metais V. Vokietijos) listai turėjo uždėję blokadą.

V. Jetkevičius paaukštinta*' tremtinius Baltas šelpia pi-į Be atsiųsto vieno pikieto ir
tarnyboje

Mūsų gerų bičiulių Juozo 
ir Magdalenos Jetkevičių sū
nus Vincas dirba Thomson- 
ville, Conn., banke. Dabar 
jis paskirtas to banko iždi- 
ninku-sekretorium. Jis yra 
baigęs žurnalistikos kolegi-1 
ją Springfielde, Mass.

nigais, vaistais, knygomis
tiesiog iš centro Brooklyne. lių, neatėjo nė vienas. Salė 
Pinigų į centrą prisiunčia buvo apytuštė.“
Balfo veikėjai ir rėmėjai iš _ VT .. ... .
visos Amerikos, o įūbų su-i Naujienų (Ni. 66) ko- 
veža suneša New Yorko, N. iesPondentas rašo, kad pir- 
Jersey ir apylinkių gerada-' maJame seanse buvę apie 

i nai tautiečiai
Gano kaip vilkas avis.

uzsu-
kęs po darbo rado jau mi
rusį.

Kalifornijoj gyvena ant
ras jo sūnus Albertas.

Dėl įvykusių klaidų re
$380.

Nevv Haven ALT skyrius,
Conn., per O. Norkūnaitę dakcija atsiprašo.

pulkelio savo asmeninių sek-- Šv. Kazimiero bažnyčioje' 
surinktos aukos, Providen
ce, R. I., $214.15.

Linden ALT skyrius per 
V. Tursą $210.

North Chicago LB apylin.

DETROIT, MICH.

Vincas Kebiaitis 

Po visuomenininkės Bar-

i 100 čikagiečių, „daugiausia . kė per LB centro valdybo 
į kitoje gatvės pusėje dirbam ižd. Z. Dailidką $202.
J čių žmonių (reikia suprasti:
I Vilnies plauko, -Kel. red.),
| o į antrą seansą atėjo vos a- 
i pie 50“. . - •

Tysliavienės į juostelę į- 
kalbėto aiškinimo, pasak

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad .. .. . .
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos i "e’,per LB centr. vald. ižd

liai vadovavo Stasys Šimo-: muose bus suvaidinta Dario 
liūnas. Vaišių programai—Į Niccodemi 3 v. komedija 
dr. Kazys Kalvelis. Be šių, "Gatvės vaikas“. Vaidina 
pagerbimo rengimo komite.

j to triumvirate dar buvo An
tanas Norus-Naruševičius.
Pagerbimas užtruko kiek 
perilgai — arti 7 valandų.

Nauja LB valdyba
LB Detroito apylinkės me

tinis narių susirinkimas bu
vo vasario 24 d. Lietuvių na
muose. Vietoje lauktų 30-40 
žmonių šį kartą dalyvavo a- 
pie 70. O tai todėl, kad per
eitų metu švietimo vadovas 
buvo susipykęs su tautinių 
šokių mokytoja ir kelios de-

Naujienų korespondentą, į bas per D. Mekišių $104.60. 
• beveik nebuvo galima girdė-’ Kun. E. Paukštis, Chester, 
ti, nes jos balsą nustelbdavo
muzika.

boros Keblaitienės mirties 
neišgyvenęs nė dviejų metų, 
kovo 4 d. mirė jos vyras Vin.

. cas Kebiaitis; mirė miego-
ALTNorwood skyrius per (]amas? širdžiai sustojus. Jis 

K. Šimėną $200. j jau kej}as savaites negalavo,
DLKV Lietuvių • Klubas,, jo sūnus Edvardas jį 

Lpwell, Mass.. per J. dainai lankydavo. Iš darbo 
mel $187. . į grįždamas, jis atvažiavo tė-

Long Beach Lietuvių Klu-; v0 apiankytį ir nelemtąją! šimtys jaunuolių atėjo savo 
ji mokytojos užtarti. Užtat su-

Dramos mėgėjų sambūrio 
aktoriai, režisuojami Z. Ar- 
lauskaitės-Mikšienės. Vaka
rą rengia Balfo 76-tas sky
rius.

Sudegė senas lietuvi*

Vasario 18 d. vienišame 
ūkyje prie Caro, Mich., ki
lus gaisrui gyvenamame na
me, sudegė 86 m. amžiaus 
Jonas Dirmeitis. Velionis 
buvo kilęs iš Kretingos aps., 
Būdviečių .m. Jaunystėje y. 
ra buvęs knygnešys. Ameri
kon atvykęs 1910 m. Gyve
nęs Lawrence, Mass., Siuoxkovo 4 d., bet jau rado 

amžinai užmigusi.
Velionis buvo gimęs Lie

tuvoje, Suvalkų krašte, į A. 
meriką atvyko prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą, apsigyveno

- • 1 - _. . City, Iowa, Chicagoje ir De.sinnkimas praėjo ypatingoj troite> kur- priklfuį SLA 
nuotaikoj. Is valdybos pra-1352 kuOpai. Ūkyje apsigyve- 
nesimų paaiškėjo, kad užsi. Į no prieš 25 metus, tapęs 
mokėjusių taut. solidarumo pensininku. JAV liko kele-

Pa., $35.
Great Neck, N.Y., LB a- 

kad i Pylinkė Per L Povilaitį $20.
LB Milwaukee apylinkė

garsiai kalbėjo. Jai buvo ne. !per. P centr’ vald- iž(L Z* 
magu. Ji žino, kad ir lietu-! ^a^i^ką $16.20.

viai žino, į kokias pinkles ji A ^ietmių j)etrojtan# 20 metU dirbo gu
’ • ----- J Zunalistų Sąjungos Chica-

„Keli komentavo,
mokestį metų bėgyje būta

banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

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

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai J Gerulaitytę - Dumbaskienę, 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus u rsūn.us ir vienQ dukterį.
nepriklausomai Lietuvai SėSeHo”

Knygoje parodyta, kaip afc&ądo mūsų didžiosios or- • arti^į ^ona!-
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomene ir užuojauta ‘
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu- Kaimy^
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar- "“z
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai
na $5.00: minkštai* apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

OS E. Broadway So. Boston 27, Mas*.

yra patekusi, todėl ji ir ne
drįso garsiau prašnekti“, ra- 
~~ Naujienų koresponden-so

NO. FOND DU LAC

Mirė Jonas Dumbaskas

G juodžio 27 d. mirė Jo
nas Dumbaskas, kilęs iš Gel-

gos skyrius, Lietuvių Ūkinin
kų Sąjunga, Chicago, Ilk, 
J. Vengris, Amhorst, Mass., 
V. Kačinskas, Chicago, III.

Po $5: Dr. J. Jasaitis, 
Tampa, Fla., kun. Alf. Glo- 
veckas, Albany, N. Y.

Thomas, W. Va., ir dirbo • tik 99 narių. Tačiau valdyba 
anglių kasykloje. Atvykęs

tas tolimų giminaičių, o Lie
tuvoje—brolio vaikai. Palai.

LB reikalus išlaikė aukštu- Jotas vasario 22 d. Caro,
moję: rūpinosi švietimu, 

mos fabrike, o vėliau išėjo stambiais parengimais telkė 
Į pensiją. lėšas.

Velionis daug metų pri-į I nauja valdybą išrinkti: 
klausė LSS 116 kuopai, bu-’Vladas Pauža—pirm. (per- 
vo tylus, darbštus, sumanus] rinktas), Viktoras Ponelis— 
žmogus, geras vyras ir tėvas, j vicepirm., Vytautas Ogilvis

Jis su savo žmona Barbo-Į—vicepirm. kultūros reika- 
uęino ir išmokslino du1 Jams (perrinktas), Irena

Mich., kapinėse.
Alfonsas Nakas

NAUJIENA

— į ra išauš
ALT valdyba visiems au-į sūnns kurju vienas, Edvar- 

kotojams ir bendradarbiams! da? ?Vvena‘Detroite, o ant-T-» 1 . f T 1 • /•   • • •

Keleivio administracijoje 
galima gauti ir šias knygas:

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 

...... z dr. Baly* Matulionis, labai
iždininku (nei-rinkt.), Jus-{gražiai išleista, daug pa

tas Pusdešris—parenenmų

Černiauskaitė — sekretore, 
Galina Gobienė—švietimo

aukas telkiant reiškia nuo-|ras Robertas, Kalifornijoje, vadove. Juozas Racevičius— 
sirdžią padėką. į kurjP taip pat buvo atvykęs

Tolimesnių aukų ir kito-' į laidotuves.
kiu informacijų reikalai* 
prašoma palaikyti kontaktą 
šiuo adresu:

Lithuanian American

Kovo 7 d. velionis palai
dotas Woodmere kapuose, 
atsisveikinimo žodį tarė LSS 
116 kuopos pirm. M. L. Bal-’nvkštė: Antanas Musteikis,

vadovu ir dr. Vincas Misiu- 
lis—soc. reikalų vadovu. Re- 

, viziios k-sija palikta per-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio ištaigoj 

už 50 centų.

Council, Ine.
6818 S. Westem Avė.
Chicago 36, III.

ALT Biuras

Pavojingiausios širdies ligo<? 
tebėra pavydas, .neapykanta ir 
šykštumas.

Pearl S. Burk

ciunas.
j Tebūnie, Vincai, tau ra- 
i mus amžinas miegas šios ša- 
i lies žemelėje, o tavo sūnums 
ir jų šeimoms gili užuojauta.

Angliakasių draugas

Pranas Polteraitis ir Kazys 
Veikutis.

Kaziuko mugė 
Lietuvių namuose

Eile metu Ispanų namuo
se rentrta skautu Kaziuko 
murė šiemet, kaip ir visi ki

veikslų, 374 psl., kaina $6.
Jonas Aistis, POEZIJA.

Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

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

Dr. Kazy* Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II

Atgausi iš arklio avižas. ti lietuviški parengimai, ke- 336 psl., kaina $5.



Puslapis ketvirtas

Kiek lietuvių mokosi 
Maskvoje?

(E) Ryšium su Li-iu.ojc 
minėta motus diena (kovo 
8d.l spaudoje i; riauiją

kubaičiai turėjo septynetą 
vaikų: tris sūnus—Kazimie. 
ią, Mykolą ir Antaną ir ke
tui ias dukteris—Marijoną 
Karoliną, Oną ir Veroniką.) 

Anais senais laikais J oku-'kelti motei u nuopelnai, ais- . * . . . -. . i 1 ’ Laičių semta—tėvai ir vai-kinta, kad ji, . . - .takas ge- . a,Juuv0 žinomi vadoklie.
resms kaip Eių.iuUirt.. veiklūs,
muose kraštuose, kovo b d
Vilniaus įadijo pasikalbėji
me su lietuvaitėmis studen
tėm studijuojaneiorn .Mask
vos ui iveisitete, paaišKėjo, 
kad šiuo metu Maskvoje iš 
viso niokosi apie 120 lietu
vių, jų tarpe pusė merginų. 
Tie studentai turi savo klu
bą. pavadintą "Baltika“. Ta 
proga, žinoma, skelbta, kad 
mokslas Sovietijoje esąs

dainininkai, giesmininkai ir 
ražios lietuviškos tautosa-

i.os žinovai.
Dabar iš tos gausios šei-; 

mos beliko tik du: Antanas 
-kinetikoje ir jauniausioji se
suo Veronika Ruzienė Lie
tuvoje. .

\ elionė ištekėjusi visą lai-: 
ką su savo vyru Antanu, ku-; 
; is mirė prie 4 metus, išgy-, 
veno savo namuose, Algir-Į

AUDIENCIJA FAS POPIEŽIŲ

Popiežius Jonas XXIii sveikiausi su buvusiu irainu- 
zijos ministeriu pirmininku Piene Menfles-rruiice, 
greta kurio stovi Meksikos prezidento žmona. Popie
žius priėmė Jungtiniu Tautu Maisto ir žemes t kio 
Organizacijos konferencijos kovos su hadu ualvvius. 
Joje dalyvavo ir Mendes-1 rance su Meksikos prezi
dentiene. ____

Bolševikų kova su 'atgyvenomis’
J. KAMINSKAS

k* . . * v ilk' » VZ IIUIIIUVCV. J.11C11rngvai pi įeinama.-, tuo tar- • , .. . . .. ;• ,-i (Savos dvare, Naujamiesčiopu \ akaruose siekiant baig- , n . 1
f. , • .i y ls., Panevėžio rajone,ti aukštuosius mokslus, esan- ’ J
čios reikalingos didelės pinL 
gų sumos. Sov ieti joje. giria-i 
masi, gaunamos stipendijos 
(jos gaunamos ir Vakarų 
universitetuose), bet nepa
sakoma, kad jų var dai pa
kanka studentams piavyven. 
ti.

Mirė kun. V. Mieleška

KAME PRŪSEIKOS 
FRAKAS? Rusifikacijos talkininkai

J. Vlks

Kovo 5 
kun. Vincą 
amž., nuo 
Karmelitu

S. J. Jokubka Vilny kovo 
15 <1. rašo, kad Virbalio vi
durinė mokykla ruošiasi į- 
rengti muziejėlį, skirtą Leo- 

< ui Prūseikai pagerbti. Tuo 
tikslu renkama įvairi PrūseL

d. Kaime mirė ką liečianti daiktinė medžia- 
• .Mieleška, 70 m. ca ir jo raštų ištraukos bei 

1922 m. bu vęs j nuorašai.
parapijos klebo- Nėra abejonės, kad tame 

muziejuje būtų reikalingasnu.
Velionis bu-, o veiklus ka- ir tas frakas, kurį Leonas 

talikų visuomenininkas, Ka- buvo įsigijęs ir už kurį Vin- 
talikų \ eikimo < -?nt>o Kąu_ <as Kapsukas ji vadindavo 
no vyskupijos pirmininkas, frakuotu klounu. Atsiliepki

te, kas žinote, kame tas fra-1917 m. lietuviu seimo Pet-
rapilv dalvvis, I.ii tuvos Stei-' kas vra.

• • • t r . *gia m o.io Seimo. .. narys. Ko-j Būtų reikalingos ir Bim- 
munistai i: 10 metų kalino; bQg bei kitu jo hendramin- 

j čių raštų ištraukos, kurios 
Nugriovė Vilniaus 1 parodytų, kaip jie visokiais 

Kalvarijos koplytėles biauriais vardais lojojo Pru- 
seika ir kaip panašiais žo- 

Prūseika jiems atsa-

Sibire.

Kalvarijoj, Vilniau; 
miesty, nuo 17-jo 
stovėjo Kalvarijų ”stacijų“ | 
koplytėlės. Rusai, užėmę

J?le" 1 džiais
amžiaus, Ringavo.

Žinoma, muziejuje turėtų
Lietuva"‘iiMl*m'..”koplyte&il J*“ *' tos ištraukos kurtose 
rajoną pavertė priešlėktuvi- ’-utų matvti, kaip vėliau, ka
nos apsaugos vieta ir už. da Mušeika gipo Įkomum^ 
draudė ja lankui. Dabar nu-? avinyeią , Bimba ir 
p jautos i. kopi, teles, kuriu k°'"Pan>Ja neseniai prakeik, 
buvo 36. ‘tą 1 Mušeiką vėl į dangų kė-

, lė, ir tos, kuriose panašiai 
Mirė O. Dargužienė dalė Prūseiką.

Kovo 19 d. bostonietis Tos ištraukos reikalingos, 
Antanas J. .Jokūbaitis gavo neS tik tada muziejaus lan- 
iš rusų okupuotos Lietuvos Rytojams išryškėtų Prūsei- 
liūdną žinią, kad v asario 19 kos jr bimbinės gengės mo
li. Panevėžio ligoninėje mi- »alinis supuvimas.
rė jo vyresnioji sesuo Ona __________________
Dargužienė, sulaukusi 79
metų amžiaus.
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PRAPLĖSTA ALTo* 
SUDĖTIS

Amerikos Lietuvių Tary
bos Valdybos reguliarus po
sėdis įvyko kovo 8 d. ALT 

Savo tiki uosius siekimus biure Chicagoje, 6818 So.
VVestern Avė., Chicago 36, 
III. Dalyvavo: E. Bartkus, 
T. Blinstrubas, dr. K. Dran- 

A.

Ji paliko penkis pramoks- 
liiitus sūnus ir tri$ dukteris 
su šeimomis, broli Antaną 
Amerikoje, seserį Veroniką 
Ramygaloje.

Velionės Onos tėvai Juo-

Ką tik gavome

Kiekvienam mūsų, sekant
daoartinĮ gyvenimą, dažnai bolševikai dengia, bet iš to 

! tenka susidurti su bolševikų jų "marksizmo-leninizmo“ 
aimana dėl buržuazinių "at- kyšo senos praeities Čingis-

j gyvenų“ ir būti atkaklios chano laikų mongolas, ger- i gelis, dr. P. Grigaitis,
Į Rotos su jomis liudininkais, biąs tik jėgą, nepaprastai Rudis, dr. V. Šimaitis, L. Ši- 
' Tam klausimui neseniai ir į žiaurus, pasinešęs naikinti : mutis ir J. Talalas.
Į Tiesos vyr. redaktorius Zi- i žmones fiziškai ir dvasiškai.
manas Komuniste parašė ii-Į Ir kai tas pats Zimaras, 

ą straipsnį. 1 puldamas ’ vietininkišku-
Kas tos bolševikų vadina- -mą“ ir kitas "atgyvenas“, šimučio ir lauro vedėjo bei 

i mos atgyvenos yra? siūlo dirbti tik Sovietijos la-Į fjransų sekretoriaus J. Tala-
oui, manyje tie žodžiai kaž- jo pranešimo, konstatuota, 
kaip pažadina mintį, kad ir kad nuo praeito valdybos 
Čingischanas, kada jis jau susirinkimo buvo daug įvai. 
buvo prisisotinęs puldamas riu darbų atlikta. Išleistas ir 
ir naikindamas Vakarus, sa_' plačiai ‘paskleistas anglų 
vo mongolų plėšrumui pa- kaJba biuletenis — Lithua- 
skatirti suversdavo juos į nian Bulletin; ALT skyriai 

binese pažiūrose, žodžiu—; gimtuosius Rytus, į Kerule- įr vjsj Lietuvos Nepriklauso. 
>’isa, ką mes pavadinsime • no tyrus. Tai ir Zimanas be- mybės ŠY’entės rengimo ko
misų tautos kultūriniu pali-! ne bus pasiilgęs žydinčių mitetai buvo aprūpinti rei
kimu, kas mūsų tautą daro; Keruleno tyrų, Čingischano kalingomis informacijomis 
individualią, skirtingą nuo'tėvynės. ..... ir rezoliucijomis, minėjimai
r-itU tautų. 1 Ko galima tikėtis iš tos sutraukė daug žmonių, kurie

Ta kova vykdoma fanatiš- bolševikų kovos su "atgyve- buvo dosnūs Lietuvos laisvi- 
kai, nes, anot bolševikų, "at- nomis“? nimo reikalams, JAV kong-
gyveros“ kliudo plisti bol- Bolševikai gako kad - rese Lietuvos Nepriklauso- 
sevizmui, aziatiskam sočia- norf »atgyvenas« pašalinti mvbės šventės minėjimas

dėl to, kad jos yra kliūtis taiH l)at PraėJ° dideliu pasi. 
tautoms taikingai sugyventi. ALT biuras, valdy-
Iš tikrųjų reikia suprasti,
kad jiems rūpi išnaikinti vi
sa, kas 'vieną tautą skiria 
nuo kitos, taigi pakeisti ir

Pirmininkavo L. Šimutis,, 
sekretoriavo dr. V. Šimaitis.

Išklausius pirmininko L.

Aplamai tarus, jos yra tai,
I ką lietuvių tauta gavo kaip 
į . avo palikimą iš mūsų gilios 
’ senovės, ką mes turime jau 
tūkstantius metų brandinta 
mūsų tautos papročiuose, 
būde, dainose, kalboje, tiky-

lizmui.
Zimanas savo straipsnyje 

sako, kad bolševizmui truk.
\ do ne tik žmonių religingu

mas, bet ir "vietininkišku- 
mas“, kitaip tarus, meilė sa
vo kraštui, noras daryti vis
ką, kad savoj tėvynėj būtų; 
kuo geriausia. Zimanas no
rėtų, kad meilė būtų reiškia, 
ma ne savajai tėvynei, bet 
visai Sovietijai.

Kurių motyvų ta bolševi-i 
kų kova yra skatinama?

_ Aišku, kad ji vedama tik
savo I n*vebacD°s» sulyginimo tiks

lu. Noru. kad visos tautos 
netektų joms būdingų savu
mų, pasidarytų vienodos, 
kad tas palengvintų "brolia-

Maskvos rusifikatoriai su- vos jaunimo yra matęs, o a- 
silaukia sau talkininkų ir iš pie savąjį Nemuną — dai- 
pavergtosios Lietuvos gy- ras dainuoja ir vis naujas 
ventojų tarpo. Kai kada net kuria, bet Sasnauskas apie į 
sunku spėti, ar toks savųjų; jį nekalba. ... I
lietuvių rusifikacijos darbas | Mokslinio, nesovietinio 
per žioplumą ar sąmoningai auklėjimo yra pagnndinis 
talkininkaujama nutautini- dėsnis: pradėk nuo savo, 
mo tikslams. -nuo žinomo: sudaryk sąly

gai Lietuvos TSR Švieti- Sas pačiam mokiniui padir- 
mo ministerijos organe “Ta-, bėti Nebruk neko pnevar- 
rybinė Mokykla“ gruodžio ta. Ką jis pats padaiy> p 
mėn. yra įdėtas vidurinės kas pnevarta jus į-
mokyklos mokytojo V. Sas- brukta nekęs.
nausko str. "Tarybinio pat- Nemuną jis myli! Kaip 
riotizmo ugdymas fizinės ir myli ir savo kaimą, 
ekonominės geografijos pa. žmones, savo tėvus, u toji 
mokose“. Autorius šitaip visa aplinka ji nuo gimimo 
nusako intemacionalistinę dienos supo, dainomis liūlia- 
ir socialistinę patriotizmo ™ i'' kartusu visa ta aplinka į vj p. Bet Zimanas daro
dvasia: išimtį, būtent,-rusų

tautai, girdamas jos kalbą 
ir bene aukščiausiai vertin
damas rasų kultūrą. Zimano 
ir komunistinio režimo sieki
mas yra paversti visus žmo
nes "tarybiniais piliečiais

t/«j c ii/ikii įtinai v
materialinės ir kultūrinės gėry-

„ .. . .- • - vo šalies upių vardai jam...meile tarvbinei tėvynei ir. . . T: . .7 . . - virto savi. Kaip ir sava visa
viso pasaulio darbo žmonėms, I . ., . į Lietuva,neapykanta socialistines tėvynės i ,

, , . Ar per žioplumą, neisma.priešams, išnaudotojams, meile 1 , 1
, ... ,, Vll »nvmą ar kompartijai klusnu-darbui, kurio pagalba yra ku-, - , . c--Imą mokytojas V. Sasnaus- riamos vis naujos ir naujos J J

bos pavedamas, užmezga 
artimesnius kontaktus su 
skvriais, komitetais ir pa
skiromis organizacijomis.

mūsų tautos tautinį būdą. i ALT valdyba, vykdydama 
Kas gi, mano supratimu, mū. ALT metinio suvažiavimo 
sų tautai yra būdinga? Gal nutarimus ir papildydama 
pirmoje eilėje jos žmonišku- st^Mito dėsnius, atsižvelgda
mas sugyvenime su kitomis ma i reikalą stiprinti Lietu- 

! tautomis, ko, Lenino žmo-|vos išlaisvinimo pastangas, 
nos Krupskaja žodžiais, la-į nuodugniai apsvarsčius nau
jausiai stigo tironas Stali-1 centrinių organizacijų 
nas. 1 prašymus priimti į ALT, nu-

T. . ... ... . tarė įjungti į ALT sudėtį
Lietuviai puoselėja didelę ĮjertĮvįu Studentu Saiunira 

gamtos meilę, išvystė tėvų ja V ir Amerikos Lietuvių

kas, užuot meiles savajam i žmonėmis, kurie taip galvo
ki astui, nori mokiniams į- ja ir jaučia, kaip Maskva no- 

. brukti nežinomos, betai dės įr iejdžįa> savos min- 
Kaip matome, ta so vieti-j tarybines tėyy nės meilę. To. jausmų ir norų.

mo patriotizmo dvasia pase- kiu užsimojimu V. Sasnaus- Todėl bet kuris noras bei 
kas nusikalsta kaip mokyto-; palinkimas turėti savo ne- 
jas, kartu ir prisiusimą pne | priklaUsomą mintį bei drą
sai o šalies jis paneigia, lyg 1 sa ja vfegaj t-eikšti laikomi 
tokios savosios tėvynės Lie-

bės

lūšiai siauroka, sakytume 
buka: yra tik meilė ir ne
apykanta. Be to, nesuminė
ta, kuriai tarybinei tėvynei spuogais žmogaus veide, li-
skiriama ta meilė. Dabar jau I tuvos nebūtų... - , išbėrimu> kurių tiklll
nebe viena tarybine tėvyne: į Tuo būdu jis talkininkam | gydytoju bolševizmas tepri- 
nišai turi savo tarybinę tė-ija rusifikacijos darbui, kad. |)až,\ta čekistus
vynę Sovietų Rusiją, kinie- aniems maskoliams bū tų'

, I C'"* ----- -- . . v .

kultą, ypač motinos, meilę 
savam kraštui, išugdė lietu
vyje, stebėjusiame gamtos 
reiškinius, gilų natūralų re
ligingumą.

Tankais atvežtas į Lietuvą 
bolševizmas visa tai paskel
bė "atgyvena“ ir yra pasiiy- 
žęs tai išnaikinti. Bet tuščios 
jo pastangos.

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

DAB-aRTINĖS LIETUVIU' Kiniją, lenkai lengviau pavergtosios Lietu-,
KALBOS ŽODYNĄ. I It€nkiJ\ ir O kodėl vos gyventojus grūsti Ka- komunistą A. Jakševičių, gi.Į kaina $4.00.

• wzvzvr.li ė,savo zachstanan ir kitur tų kraštųi • - i lietuviai negali turėtiJame yra apie 45,000 zo- L- - t • 7 o ... . - -«• . tėvynės Lietuvos?dzm, jų reikšme paaiškinta! rr_
sakiniais, 900 psl., stipriai

zas ir Rože Ak ksiunaitė Jo- įrištas, kaina $12.00.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.09: antroji dalis 336 psl. kietais 
vilkeliais su abieju dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik................ ...................... $6.50
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs J 962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ..............  $3.00
Krank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik...............................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina...........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ...................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina ................................................... $2.00

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl., kaina .. $2.50.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti- 

! krais lietuviais, 397 psl..

R. Kat. Moterų Sąjungą. Ki
tų organizacijų prašymai 
pavesti specialiai komisijai 
susisiekti su jų valdybomis 
papildomoms informacijoms 
gauti ir atlikti ALT statute 
nurodytus foimalumus.

Šiame posėdyje atlikti ir 
kiti aktualūs reikalai: ap. 
svarstytas New Yorko m. 
majoro Wagner raštas dėl 
genocido konvencijos ratifi
kavimo, Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininko prane
šimas dėl akcijos Jungtinė
se Tautose pavergtoms tau
toms išlaisvinti ir kt.

ALT Biuras

KLAIDA "NEŪŽAUGOJE“

lietuviai
Į žemių kolonizuoti, tenykščių,

To straipsnio autorius ne- tautų nutautinti. Jas iš savo' Matulaitytę, g. sausio 30 d. 
sumini Lietuvos vardo. Net žemių gal net kitur iškelti. ^ai žymūs komunistai, 
sovietiniam patriotizmui ug_ "Tarybinės Mokyklos“ Sovietinės Lietuvos kūrėjai, 
dyti pavyzdžius ima tik iš sausio mėn. numery yra ir sausio mėn. suminėti-
Sovietų Rusijos. Gėrisi jis toks Mūsų kalendoriaus sky- ni kad ir tokie įvykiai: 1919 
Kaukazo kalnais ir perša relis. Kadangi "Tarybinė
jais gėrėtis besimokančiam! Mokykla 
jaunimui. Gi žvalusis, nuo-

musį sausio 2 d., Jusiu Balį, j Pranas Naujokaitis: U- 
gim. sausio 21 d., Aldoną Į PELIAI NEGRJŽ T A J 

'KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusk.

stabusis jaunimas gali pasa
kyti mokytojui, kad Kauka
ze gyvena kelios tautos ir 
kiekviena jų turi savo žemės

m. sausio 5 d. Vilnių okupa- 
yra Lietuvos TSR i v° Raudonoji armija, 1919 

organas, tai lauktina, kad'm- sausio 6 d. Revoliucinis 
toks kalendoriaus skyrelis i komitetas Vilniuje išleido 
būtų užpildytas žiniomis iš - atsišaukimą ir kiti į juos pa. 
Lietuvos nors ir su trijų rai-i našūs įvykiai.

kaina $2-00.
Juozas Kraiikauskas, TIT

NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 

džių TSR priedėliu. Deja, , ^ial dabar visa tai "Tary- iš knygnešio kun. M. Sida- 
binės Mokyklos“ redakto
riams nesmagu prisiminti, o 
gal Maskva neleidžia, kad

gabalą, savų tautiečių apgyJten surašyta, kas sausio mėn. 
ventą, vartojančių bendrą! dėjosi Rusijoje, apie Leniną, 
kalbą, turinčių bendrą pra- Į Stanislavski, kažkokį Maka-
eitį ir iš seno, kaip ir dabar,; renką, Fortunovą ir pana- |įe komunistų kuriamos 
tebekovojančių už savo mo- j šiai. i istorijos įvykiai nenustelbtų
tinų kalbos teisę, už savo Sakytume, jeigu jau ’’bur-' sovietinio patriotizmo dva- 

žuazinė Lietuva“ su jos vi- si°s ir nepakirstų kelio gimti 
sais veikėjais ir istoriniais benkartukui—"sovietski če- 
įvykiais išbraukta iš gyvųjų i°vi®k“.
tarpo, tai Lietuva TSR dar Vadinasi, tikra, kad ir 
gyvuoja, kas matvti iš to Lietuvos TSR Švietimo rai-

______  . fakto, kad jos švietimo mi- nisterijos organas "Tarybinė
jos upė. Jos pakrantėse iš'isterija leidžia savo orga-! MokYkla“ yra Įsijungusi į 
seno gyveno kitos tautos, ir!n^ 'Tarybinę Mokyklą“, tai rusifikacijos darbą, 
kai kurių likučiai iki šiol yra buvo galima parinkti kalen-; V. Kudirka jo gyvenamais
dar užsilikę. dioriui žinių iš Lietuvos metais tokius maskolių tai- Tos knygos gaunamos ii

Volgą retas kuris iš Lietu- TSR • Na, kad ir suminėti kininkus vadino šunsnukiais. Keleivio administracijoj.

tautos papročius, už savo 
tautos neiškraipytą istoriją.

Autorius taip pat prime
na ir Volgos grožį, ką taip 
pat privalu mokiniams nuro
dyti. Bet ir Volga nėra Rusi-

ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
kaina $2.50.

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

Juozas Švaistas: JO SU 
ŽADETINĖ, premijų o t a f 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 46? 
pusi., kaina $4.50.

Praeitam numery išspaus
dintame straipsny "Neūžau
ga, arba Gatvės vaikas Bos
foro scenoje“ įsibrovė klai
da, todėl čia pakartojame 
pirmosios skilties paskuti
niąją pastraipą taip, kaip ji 
turėjo būti išspausdinta:

Iš tokių taip kruopščiai 
ir sumaniai paruoštų pozi
cijų Dramos sambūrio smo
giamoji grapė pradėjo puo
limą į žiūrovų regratį, klau
są ir širdis. Pradžioje, pir- 
m?ji ugnies krikštą priimda
mi, inžinierius Tibo—Felik
sas Kontautas ir jo mylimoji 
Frančeska—Rita Ausiejūtė 
jaudinasi, virpančiais, nors 
aiškiai tariamais, žodžiais 
apšaudo žiūrovų pozicijas; 
jiems į pagalbą, taip pat 
jaudindamosi, atskuba Ne
ūžauga—Zita Zarankaitė, 
nešina baltinių krepšeliu. 
Neilgai buvojusi ji išskuba 
Tibo pavesto uždavinio vyk- 
^yft ° jų pakeičia šalta-’’

Kanada neturi savo himno ir 
valstybės vėliavos. Ten gieda
mas Anglijos himnas ir naudo
dama Anglijos valstybinė vėlia
va.
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kirvio. Kai kurie karaliai iš
silaikę vos tik po vieną die
ną. Kaip visi airišiai, taip ir 
tie jų karaliai mėgdavę tru
putį pasigirti apie didelę sa
vo senovę. Karalius Cor- 
mack McCarthy Galingasis 
tvirtino, kad jo protėviai bu-_ _ _
i o gimę Nojaus Arkoj. Nors kiškiui blogai, Ui geriau bū- KinU jr kukiobūdas 
mano frontas nežino, kaip ir na lapėms ir varnoms. Bet ?ievu kiskls jšsį ,asta
kada jo tauto atsirado, ale jeigu kiskis sveikas ir rtip- mažiau io iaĮ.u sušlamėjimo, 

tada jo priešai negali nes toks-a,ka, laukuose re?

KANADOS NAUJIENOS
VIENYBĖJE GALYBĖ I cepii-m. J. Preikšaitis, sekr.

--------- ' V. Užupis, ižd. L. Adomavi.
tiesa, ■ čius, narys P. Bastys, vede- 

šernas, jau Lietuvoje 
banke dirbęs.

abejonės, kad Įžen- 
20 d. Įžengė Į vienuoliktuo- gusi Į antrą dešimtmeti Pa

Kiškiai pasitraukia į mišką
Pagal vieno nežinomo ra. žvėreliai tapo miško gyven-

ius
iO

.jako, Kad ji seniausia iš vi
sų tautų ant svieto. Apie tą 
praeitį liudiją ir statūs ak
menys, kurių esą pilni Airi
jos laukai.

— Ar jis aiškino, ką tieĮjom jis greitai 
akmenys reiškia?

— Jes, Maiki, aiškino.
Sako, dar Ledų Gadynėje, 
kai Maskolijoj ir kitose Eu- 
įopos vietose pirmutiniai

taip lengvai pagauti. 
'Kiškio ausys praneša jam 
3. ie pavojų, ir su savo il
gom, ypač paskutinėm, ko- 

pasitraukia,

tas, bet miško kiškis to vi 
neima į galvą. Jis 
garsų jau vra pripratęs.

1 ie tuvoje kiškio adresu 
} pasišalina ir išvengia pavo- prisakoma įvairių ”kompli- 
' jaus. Kiškis puikiai girdi, menių; pavyzdžiui: ausys 

oe-t ne taip gerai mato, bet kaip kiškio“, ’bijo kaip kiš- 
vistiek akys- jam taip pat kis“ ir panašiai, iš tikrųjų 
gerai tarnauja, nes jis gali kiškį jau i evertėtų taip nu

sius metus. I
Ta pioga iaiainos valdy

ba išleido z8 puslapių gražų 
. lsai leidinį, kuriame yra daug ži- 

prie tų nįų re tik aple pačią Bara
mą, bet duota ir nepriklau
somos Lietuvos kooperatinio 
judėjimo trumpa apžvalga.

Štai keli duomenys, kaip
faiama augo.

lama daug sparčiau augs, o 
jei visi Toronto apylinkės 
lietuviai savo sutaupąs lai
kytų Paramoje ir reikalin
gieji paskolų naudotųsi jos 
kreditu, kokia galinga butų 
parama, kiek naudos ji ga
lėtų atnešti ir lietuvybės pa
laikymui !

Vienybės šūkis reiškia ga.

— Alou, Maik! šiandien sugarmėjo į manas ir pavir-Į J^et istorija nežino_ 7 . i , . ; uGno iv ie l/nv A ivnrm ot/iizaš vėl tui iu tau Klausimą. to į ungurius. V aluK to, sako,
— Apie ką? : me
— Pasakyk man, kaip at-į — Jis klysta, tėve. Jų 

sirado airišių narodas
— Bet sakyk ” tauta 

ne „narodas“.

žmonės dar teberepeė- neapsukęs galvos matyti, ir žeminti: ji- moka ir kom- 
Kojo visom keturiom, kaip kas jo užpakaly dedasi. Jo binuoti". Man teko me
tai akonai, tai Airijos kara
liai jau atsistoję stačiai ir 
voždavę viens kitam per 
galvą. Tą liudiją tie statūs 
Airijos akmenys. Tai esą 
karalių paminklai. Ir kapuo
se dabar randami karalių 
kaulai stovi stačiai, ba taip 
jie ir palaidoti.

— Tai nėra tikra Airijos 
istorija. Tai via tik jos žmo
nių legendos, padavimai.

..... lybę, tik gaila, kad ne visi 
1 irmuosius metus ji baigė supranta, 

bu 19 i nariais, o oaor jų tu- i __________________
n beveiK z,uoo. inueiminKų 
ouvo kurie turėjo sudt-j

ALT RFMIA VLIKą

kojos reša jį iki 80 km. per džioklėje su šunimLs-skali-i ję apie $15,000, o dabar jų Amerikos Lietuviu Tar/- 
valandą ir, reikalui esant, kais (kurie bėga uostydami skaičius p»ašoko tūkstantį ir ^og Valdvba atsižvelgdama 
net ir į kalną. Čia jam pui- žvėrelių pėdomis ir loja— jų indėlių suma siekia jau j Vyliausio Lietuvos Islais- 
niai pasitarnauja paskutinės skalija) Įsitikinti, kaip kiš-'$1,210,000 ir Šerų (kiekvie- vjnjmo Komiteto p’-.ičiu 
ilgos kojos. Nuo kalno tiesiai kis ' kombinuoja“. Kiškis, ’ nas narys turi įmokėti ber.t mastu vykdomą laisvojo pa- 
žemyn kiškis vengia bėgti, norėdamas skaliką sūkiai-į vieną $5 Šerą) —$520,000. <au]į0 informavimą apie

zai.
Paskutiniuoju metu pa- metrų šuoliui i kitą kelio pu 

stebima, kad kiškiai vis daž- ?ę ir šoka. Skalikas, atbėgęs 
niau pasitraukia iš atvirų iki kiškio trypimo vietos, 
dirvų į miškus, kur jie randa stabtelėja ir lyg sumišęs ne.

niunc, .-'UMUjd u ujjHd — -—  ------- z ° , IllOIieįIllS 11 aiSKliaiS
vietoje — pasiruošia kelių • vo išduota 386 asmenims vi-: rjaįs> šiomis dienomis pa-
. .......i.„i:............................. so $551,830 ir nekilnojamo ( £kyrė tiems darbams remti

turto paskolų 131 asmeniui atitinkamą pinigų suma. 
viso $969,409. į ALT Valdyba planuoja

kada ir iš kur Airijon atėjo , . ..
ungunus. daugiau saugumo. j žino ką darvti, nes toliau

s ir šiandien jį garbinam. į eJN * g^Ha blvo' ju žmonės Jau P° ankstyvo-į uoslė neranda kiškio pėdsa-

Atsargos kapitalo jau tu
rima $45,652 ir specialiame 
fonde $14,250.

sienose. Tada kiškis buvo

netrukus sukviesti pasitari
mą su Vliko ir kitų veiksnių 
vadovybėmis dėl visų mūsų 
darbų koordinavimo ir pra
plėtimo.

ALT Valdyba gavusi ič 
New Yorko Pasaulinės paro
dos vadovybės (1964-1965)i , • 1 • 1 — 1 • • •

— Nu, tai pasakyk, kaip nebuvo. ! . .. J . • x - ,. . , - . * 9 I r, x i- Airiją aprašo graikų iston-atenado jų tauta! , _ Bet as, Malk. negale- Raf, ‘
— O kodėl jų tauta tėvuti jau jam to pasakyti, ba tas 6-w,iais mjtais prieš

Palū>,“? - -o igalėtų fT n^;.tikli- g airL -Jis plačiai keiiavo po'Azija apdirbtos dirvos ge-1 kfs lik nusipurto ir vėl duo-. nariai milties atveJU
_ Tų klausimų, vaike, Į si uzpykdyt as bijau. As jam £ ,-įnkdamas žinias,na.u. ')a«ko- !da kojoms Raro- « W Pa™‘ 82,000. Vadinasi, jei narys o .

isis. ■ yg ir putai tau, sakydamas,: ff Buv0 J Šiandien atrodo, kad kis-j jų kiįkis turi daug. ! turi Paramoj $2,000 indėlių! Stuk, šiam reikalui organi-
airis, kad ir musų tauta tun pa- įr Airijon. Jis sako, kad S'! Mano būdingas nuotykis ir Šerų, tai jam mirus šeima zuoti ir tvarkyti, pasitikint,

**•* rvzv.^ z- • • i-,« • Kaa jis susilauks talkos iš

pavojus kiškiui tik nusi- Parama auga ir tvirtėja 
bu\-o gimęs pas mas atėJęs iš R.USĮJOSĮ spiauti — jis be sunkumų: Paramos indėliai apdraus.! kviętimą dėtis prie suorgani. 
lies Kristų > tyrlaukių, nes, matyti, jam, perplaukia upę ir perplau-įjj Apdrausti nemokamai įr 'žavimo parodoje lietuvių 

* ... ----- ._„x, J.._ ! .« . . . iki kultūrinių ------------

man pastate vienas an
— Tai nekoks iš jo airis,'kad ir mūsų tauta turi pa

jeigu jis nežino savo tautos našų šventąjį, kuris yra su- 
istorijOš. • rištas Su gyvatėmis. rT'*‘

— Jis, Maiki, žino labai šventas Čalis, kurį mes 
gražių istorijų 
tą, ale
rado, to jis nežino. Nu, tai kas išklynijo gyvates iš Airi-

programų, pa
kvietė ALT narį Jokūbą

pasitraukti i
rai buvo dar kanibalizmas,! J su kiškiais buvo toks. RU-* gauna $4,000 (jei indėlių ir

! deniop laukuose stovėdamas i serų mažiau, mažiau ir drau-uz.uua3 iau-nebuvo jokios tvarkos, gy-7^11“ muvvxų . lie-j__ ______________ ■ - Ikuose jam nepatinka.
7 ’• , , i. ... . - TZ . . ventojai neturėto nei šeimv- J 1stonjų apie savo tau-; tuviskai vadinam Kazimie- nišk J .ši BetnormanamJ 1825 metais lytuose 
kada ir kaip ji atsi-i ru. Sakau, kai jūsų šv. Petri- , . ‘ Vnltamc ;»• ‘"kio gyvenama riba buvo

dinos takelyje, pastebėjau,j dimo gauna).

MnirTT VzU’Vzi a vn nv 11* Mziu.’ XX nvvv •JKJl v

aš jam pasakiau, kad aš pa- i ios, tai mūsų šv. Kazimieras
klausiu savo Maikio, kuris 
viską žino.

Ar tėvas jį pažįsti?

Lietuvoje jų priveisė.
— O ką jis atsakė?
— Jis, Maiki, kytras di-

— Susipažinau pereitą sa- plomatas. aš roKuoju, kad
vaitę per airišių parodą Sau 
bostone. Žinai, jie turėjo 
metinį savo švento Petriko 
kermošių. Po miestą vaikš-

jis galėtų net ir mūsų čyią 
jLozoiaių subytyt. Jis sakosi 
žinąs, Kad lietuviai yra krab. 
ias narodas; girdėjęs, kad

čiojo didelė paroda; Visi:musų kunigaikštis Vytautas 
miesto politikieriai važiavo | jodinėjęs net į Juodas Ma-
armobiliuose stati, visiems! 
mosavo rankomis ir lankstė 
galvas, lyg ir sakydami, kai 
ateis rinkimai, visi plyš bal

nas savo žirgą girdyti, ale 
negalįs suprasti, kodėl mes 
laikome šventuoju tokį Ka
zimierą, kuris priveisė mūsų

suokite už mus, nežiūi ėkite, žemėje gyvačių.
jei kas iš mūsų sėdėjo ar sė
dės džėjoj; mes esam nais 
vyrai; mūsų širdys priklau-

— 8u juo reikia sutikti, 
tėve.

— Jes, Maiki, kai išsigė-

7’, kad iš tolo tiesiai į mane at-! Paramos valdybos prieš- 
britams, keltams ir kitiems i1:10 p venan?a Ht)a buvo tai p st,.akgi (įu kiškiai. Aš ramiai į akyje stovi Jurgis Strazdas, 
nuolat i tą salą besi veržianti Ladogos ezeio n Kaspijos sustojau įr susidomėjęs lau- jau Lietuvoje Pienocentre
ir besikuriant, dalykai kei
tėsi. Kai 432 metais Patrikas

jūros, o paskutiniais metais įiau kaį altj tie du kukiaj 
jį jau randame uz Uralo ir1 pribėgs prie manęs. Ir mano

ėjęs atsakingas pareigas, vi

ivedė tenai krikščionybę, tai į l)Ile Baltosios juios. Sovietų^ nustebimui tie du kiškiai
sala jau buvo pasidalijusi į! ^?..c!lo.zai ' ??'^ozal, i prie manęs pribėgo visai ar- 
5 dalis, ir kiekvienoje sėdėjo į ^1S^U1 auksini tiltą. Galima! vįenas jų atsitūpė ir pra-
atskiras karalius. Dvyliktam . ?ta(. P°. mot^ dėjo priešakinėmis kojelė- AUKOS TAURE, Stasio
amžiuje popiežius atidavė' P0Sj ° klto8

atlyginimą uz pasitamavLĮ sniege, gali pagal juos pa-: ,r]audes. tai tik ausikėmismą Lomai, ir Anglijos kąra- *:~*J 1—i ,x_:—I giauaę.>, tai uk ausinėmis
lius Henry II buvo pripa
žintas Airijos viešpačiu. 
1846 metais Airijoje buvo 
jau 8,250,000 gyventojų. 
Bet tais metais įvyko bulvių

NAUJAUSIOS KNYGOS

tirti kad kiškis išeina iš miš-| atekšeį0 j man0 kelnes ir apysaka 
ko tikta, maisto ieškoti. Jis aĮ)u ,engvai nušokavo pir.l kaina .

myn. Kai papasakojau tai 
medžiotojams, tai visi sakė, 

i kad aš, mažiausiai, turė-

ko tiktai maisto ieškoti. Ji; 
eina ieškoti žiemos kopūstų, 
gluosnių šaknų, jeigu kas 
jam kaimuose padeda, arba 
kasasi pro sniegą iki žiemį

badas, kuris tęsėsi dvejus nių javų želmens. Na, jeigu 
metus. Žmonės pradėjo iš jam pasiseka prieiti, tai ap-

so jums, o jūsų doleriai; jęg piaaej0 Kaipeti, tai . .. .. .
mum>. Nu, tai nuėjau n aSj0UVO Klausytis. Jis pasi-i^18 Airijoje buvo belikę 
X-------rr_ J jau tik 4,300,000 žmonių.

haJnmirt; ; i-' <’ ' - *’ Tas įvykis buvo 1956 metais j
/ ValSlmUS JaUnUS:lūie Aūgsbūiso laukuose.ziuoti Amerikon. 1921 me

tų sorkių pažiūrėti. Tenai,Raštiškos girni- 
priėjo prie manęs su žalia nes, ba visų amsiu gyslose 

teka karališkas Kraujas. 
Kaip žinom, mū*ų Žemaiti
joje vienu kartu buvo 300 
Kunigaikščių. Ale Airijoje 
ouvo daug daugiau karalių. 
Jis rokuoja, kad jų galėjo 
būti 2,000, tik neilgai jie ka
raliaudavo. Mat, krabras bu
vo jų narodas, o karaliai dar 
krabresni. Kai nebuvo su 
kuo kariauti, tai vieni su ki
tais mušdavosi. Net ir jų raš
tuose esą parašyta, kad iš 
2,000 karalių nei vienas ne
numirė lovoje, išskyrus gal 
tik vieną didžiulių ausų 
Alodhą, kuris buvo lovoje 
užmuštas. Ji nudėjęs kara
lius Konn, kuris buvo laimė

naktaiza vyras, padavė ran_ 
ką ir klausia, kodėl aš su 
šoble? Paaiškinau, kad aš e- 
su generolas ir organizuoju 
vaiską, su kuriuo važiuosiu 
Lietuvon maskolių mušti.
Jis vėl paspaudė man ranką 
ir sako: Gud bov! Koman, 
sako, aš tau užfundvsiu. Ol
rait, sakau, mit plėžiur. Nu, 
tai ir nuėjom Į saliūną. Jis 
raidavei pašaukė ”airiš vis
ki“. Ale išgėręs susiraukė.
Sako, nelabai gardi: turbūt, 
negana šamroko Įdėta... Ta. 
da aš pasiūliau jam paragau
ti iš mano džiogo. Jis pa
traukė syki, patraukė kitą 
ir apsilaižė. Baigorv, sako, 
tu čia turi gero štofo. Paša-i - o „ ... , ,
kvk. sako. kaip jis vadinasi? t į L°?2Į’ ant.?a’
Paaiškinau, kad žemaitiškai 
vadinasi gyvatinė, o angels. 
kai būtu sneik viski. Jis vėl 
susiraukė. Ale patvlėjo ir 
sako: pas mus Airijoj tokio 
b indo nėra. Sako, kitasvk 
buvo, ale šv. Petrikas išvijo.
Kai užkūrė, tai visi žalčiai

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

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
jaunimui, 130 psl..

kaina.............................$1.80.
PLAUK, MANO LAIVELI. 

Petro Segato eilėraščiai. 
111 psl., kaina..........$2.0t

ALT skyrių.
ALT Valdyba kreipėsi i 

visų ALT skyrių ir bendra- 
e darbiau jančių organizacijų 
j vadovybes, prašydama pasi

sakyti įvairiais organizaci
niais ir bendrai ALT veiklos 
stinrinimo klausimais.

Visos sugestijos ir pasiū
lymai bus apsvarstyti ALT 
Valdyboje ir bus stengiama
si rasti būdų jas pritaikyti 
praktiškam ALT veiklos 
stiprinimui ir plėtimui.

ALT Biuras

MIAMI, FLA.

Susižeidė J. Goodwillienė

Povestuvinėje kelionėje 
Jennie Goodvvill-Bukavec- 
kienę gerokai sutrenkė.

Klubo banketas

Banketas buvo tikrai sėk
mingas, susirinko apie 400 
asmenų. Vadovavo pirm. V. 
Kraus. Jis supažindino su iš 

j vairių Amerikos kampų at-

čiau toje vietoje daugiau ne- LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
medžioti. Aš taip ir darau.! MERIKOJE, SL Micheiso

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

medelius.
Jau nuo kurio laiko kiš-į

kiai mielai laikosi miškuose. į 
Medžiotojai kalba apie 
miško

J. Čekauskas

Ramusis vandenynas užima Į RA§TAI _ STRAIPSNIAI, 
ir sako, kad i 63,801,600 kv. mylių, jis yra di- ATSIMINIMAI, parašė Juo- 

jie yra ypatingo baugštumo' Jesn’s- nekru V’SM žemynų plotas,
limas prieš Angliją. Anglai *r suktai gudrūs. Buvusieji du kartu didesnis už 
ii Įižtrniaivžž Rot — laukų bei pievų gyventojai vandenyną.

Airiai pradėjo reikalauti sa
vivaldybės. Per 1916 metų 
Velykas Dubline Įvyko suki.

JĮ užgniaužė. Bet airiai ne 
nurimo. 1919 metais paskel
bė respubliką; 1922 metais 
buvo Įsmigta jau Laisva Ai-! 
rių Valstybė, o 1949 metais 
Airija nutraukė visus saitus 
su Anglija ir pasiskelbė ne
priklausoma respublika. Po 
to prie Anglijos pasiliko tik

Atlanto
zas Liūdžius 
piai, kaina .

246 pusla- 
.. $3.00

ATSIMINIMAI APIE JUO- Į vykusiais

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

svečiais, vietinių 
rikUi keli tekalbėjo.

Meninę programą atliko 
A. Navickaitė-Karns.

Vėliau vieni šoko, kiti už
kandžiaudami ir girkšnoda- 
mi kalbėjosi Įvairiais reika
lais.

Klubo susirinkimas

Kovo 11 d. buvo Lietuvių 
Piliečių Klubo susirinkimas. 
Jam pasibaigus, pirm. V. 
Kiaus visus pavaišino su
muštiniais ir kavute.

L. J. Stasiulis

ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet-1 
ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina..............$1.0C

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
TUVĄ STATANT, Rapoh 

Skipičio atsiminimai, 441 
psl., kaina. . . . $5.0(

VIENIŠI MEDŽIAI, roma 
nas, parašė Aloyzas Baro 
nas, 117 psl., kaina $1.56 

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir-1

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

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

Keleivio administracijoje;
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės Įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių

.......... e įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą
šiaurinė salos dalis—-UlstT 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 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 

i sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-

ris
— Okei, Maik. Dabar aš 

galėsiu ir tą naują savo fren. 
tą apšviesti.

lo ir pats buvo užmuštas.
Raudonplaukį karalių Mu- 
chą užmušęs karalius rau- 
donriešis Reachtaid. Karalių
plokščiaveidi Cognalą nu- VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
kirtęs atsargusis Fechtne.
Karalius juodazūbis Fergus

SKAITYK STASIO Ml

CHELSONO PARAŠYT^ į

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija i ta* Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu. 

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

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

Amerikoje,” DAUG PA

ŠTAIS V IKSAIS $4.00,
kilto nuo savo nasliedniko $S.0Q

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žv

(lynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 58C puslapiai, kaina
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ANTANAS VIENUOLIS

Samdinė Alena
Iš atsiminimų

(Tęsinys)
Atmenu, po gegužinių pamaldų prasidėdavo kryžia

vos dienos — žmonės ėjo melstis Į kryžius; ir kryžiavose 
dienose giedoriai ir giedorkos neapsieidavo be Alenos. 
Prie kryžių žmonės meldėsi, giedojo ir prašė “poną kara
lių Dievą Abraomo” tai lietaus, tai šilumos, žiūrint ko rei
kėjo, ir visi džiaugėsi ta pramoga. Samdiniai džiaugėsi, 
kad valandėlę kitą pabus laisvi, pailsės be darbo, pasima
tys su savuoju ar su savąja. Gaspadoriai džiaugėsi, kad jų 
maldos bus išklausytos ir jie susilauks lietaus ar šilumos. 
Visi ateidavo ne tik šventadieniškai nusiteikę, bet ir sek
madieniškai pasirėdę. Be to, visi žinojo, kad po kryžiavų 
dienų tuojau prasidės ir darbymetė ir truks per visą vasa
rą be jokios atvangos iki visų šventų šventės. Todėl kry
žiavos dienos visiems buvo lyg savo rūšies užgavėnes. Ale
na i kryžius ateidavo ypač grakščiai pasipuošusi: kasdien 
kitokia rainele, kitokia skarele, vis linksma, vis gerai nu
siteikusi. Mėgo ją ir seniai giedoriai, ir moterėlės, o jau 
berniokai visi dėl jos rungėsi ir visi pavydėjo Slankos ber
nui Jonui, kad Alena buvo palankesnė jam negu kitam. 
Vienu žodžiu, Papievio Alena tą laiką savo aplinkoje bu
vo pati Įžymiausia ir pati prašmatniausia mergaitė, o mo
tina gamta, apdovanojusi ją moterišku grožiu, giakštumu, 
nenuskriaudė ir protu.

* • •
Mėšlavežis tais metais prasidėjo tuoj po sekminių. 

Papievis Juozapas, dar saulei nepatekėjus, primėžė dve
jas vežėčias mėšlo, prikėlė iš klėties Aleną ir liepė jai 
vaiyti pirmąjĮ vežimą į lauką ir iškratyti dirvoje už Piii- 
delių ant kalno. Antrajam vežimui varyti prikėlė savo 
sūnų Juozapėli. Juozapėlis išsivarė, bet nesutikęs sugrįž
tant tuščiomis vežėčiomis Alenos, pasiekė net Prūdelius 
ir nustebo: dirvoje stovėjo neišverstas mėšlo vežimas, o 
Alena gulėjo susirietusi paežyje ir sunkiai vaitojo.

— Kas tau, Alenut, ar arklys įspyrė? — paklausė! 
nusigandęs Juozapėlis ir pakrutino ją už pečių.

— Juozapėl, dievulėliau mano, kaip man bloga! — 
tik suvaitojo Alena ir pasiaiškino: — Vakar išgėriau pa
krosny šalto alaus stiklą... Ir pernakt šaltis krėtė... O da
bar, va, tarytum kas krūtinėje peiliais raižo...

Juozapėlis neskubėdamas išvertė dirvoje abu veži
mus ir pakvietė Aleną į vežėčias važiuoti namo. Alena pa
krutėjo, pasikėlė eiti, bet čia pat susverdėjo ir vos spėjo 
Juozapėlio įsitverti. Paguldęs ligonę į mėšluotas vežėčias, 
parvežė ją namo. Kieme pasitiko ilgai jų nesulaukę abu į 
šeimininkai, padėjo išlipti Alenai iš vežėčių ir paguldė ją 
priemenėje ant lustų. Pusryčiams šeimininkė išvirė jai pie
ne pelynų su čiobreliais — nuo gumbo ir parūkė devyn- 
drekiu, smulkiai sugrūstu su druska — tai nuo padarų ir 
blogu žmonių akių. Sudavusi vaistus ir parūkiusi, liepė 
dar pagulėti.

Kadangi buvo dar darbymetė, mėšlavežis, tai tėvas, 
pasitaręs su motina, prikėlė iš seklyčios Uršuliutę ir liepė 
jai vietoj Alenos varinėti mėšlo vežimus. Uršuliutė, su
žinojusi, kad susirgo merga ir kad jai reiks ją pakeisti, 
supyko ir apskundė motinai Aleną, jog vakar pati savo 
akimis mačiusi, kaip Alena pakromy su bernais gėrusi alų, 
juokavusi, išdykavusi ir buvusi sveika, o dabar, mat, ėmu
si ir susirgusi!

— Aš nesikelsiu ir neisiu! — griežtai pasipriešino 
Uršulė.

Bet tėvas ir motina tokioje darbymetėje jai nenusi
leido ir privertė abu su Juozapėliu varinėti mėšlo vežimus.

— Jei Alena iki pietų neatsikels, tai po pietų aš tave 
pavaduosiu, o tu dar galėsi tursonmiegio prigulti, — dar 
paguodė motina.

— Tai man reiks ir mėšlas kratyti? — pūtėsi Uršulė.
— Aš iškratysiu, aš. Tu tik pavarinėk, — nuramino

motina dukterį ir nuskubėjo pas savo kiaules.
• • •

Nuo šeimininkės vaistų Alenai nė kiek nepagerėjo, 
ir ji perdien išgulėjo ant lustų vienų viena. Vakare aplan
kė ją, grįždamos iš lauko, mėšlą kračiusios draugės; viena 
patarė vieną, kita kitą, pastovėjo prie lustų, paaimanavo 
ir išskubėjo vakarienės valgyti. Šeimininkė pasiūlė jai 
šviežio, tik ką pamelžto pieno, paklausė, kaip ji jaučiasi, 
patarė nors sėdoms pasimelsti prie savos ”patronkos“ šv. 
Alenos, prie visų sergančiųjų bei kenčiančiųjų užtarytojo 
šv. Antano ir įėjo grįčion vakarienės valgyti.

Rytojaus dieną Alena iki vakaro vėl išgulėjo vienų 
viena. Išeidama laukan mėšlo kratytų, šeimininkė paliko 
jai prie lustų pieno puodelį, duonos riekelę ir kibirą šalto 
vandens. Bet Alena neparagavo nei duonos, nei pieno, o 
tik gėrė iš kibiro šaltą, regėjos jai, gaivinantį vandenį ir 
blogavo.

Trečią dieną aplankė ją Janikienė, moteriškė nors 
ir ne iš dievobaimingųjų, bet viena iš supratingesniųjų;

KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTERIŠKAS SMALSUMAS

Ir New 'i orke buvo šv. Patriko paradas, tik ne kovo 
18 d., kaip Bostone, bet kovo 16 d. Miestas prieš tai 
pasirūpino atnaujinti grindiny susisiekimo baltas lini
jas. čia matome, kaip tai daroma Penktojoj avė. ir 
kaip Ann Hassett savo pirštu nori patikrinti, ar dažai 
jau sudžiūvo.

Benediktas Rutkūnas

PAVASARIO NAKTIS

Pavasario naktis gimdyvę žemę kloja 
šilta migla.
Vidurnaktį įmigusi alsuoja
tyla.

Palinkus pūkšto žaliagalvius daigus 
kvapu švelniu
pavasario naktis, gyvybės sultimis apsvaigus, 
iškėlus laimę ant delnų.

Ir glaudžiasi prie žemės ji tyliausiai: 
ar girdės, kaip žemės pulsas plaka, klausos 
jos širdies.

G žvaigždės virš viršūnių spindi,
virš šilų--------
Naktis paliejo dosnų indą
kvepalų.

Tik plakas, it skaidri verdenė, gelmę semia
lakštingalos giesmė---------
Ir pinasi širdis, pavasaris ir žemė 
žvaigždėtame žaisme.

! no persijungimo procesai— 
sunkumai, kurie yra susiję 
ir kyla dėl to vidujinio žmo
gaus atsinaujinimo, vadina.> 
mi "pavasario nuovargiu“.'

ITALIJOS MOTERŲ 
LAIMĖJIMAS

Nuo šių metų kovo G-tos' tingumas.

valgyti, jeigu jos yra greitai 
pagaminamos. Jas ilgai ver
dant, naikinamas jų mais-

dienos Italijos moteris galės'
Mes jaučiamės tada nuvar-į būti kabineto ministeriu, ga- ATSIUNTĖ PAMINĖTI 
gę, silpni, mieguisti, nenori-j lės būti teisėju ir net amba-i 
me dirbti ir aplamai nekokia į sadorium, jeigu, supranta- 
nuotaika. Vienu žodžiu, mes! ma, turės reikalingų kvalifi- 
patys savęs nemėgstam, iri Racijų.

Pakeliui į Atėnus, parašė 
Vytautas Janavičius, 82 psl., 
kaina $4, išleido Henrikas

• TT.. Jteinv. • gTl Iki šiol Italijos įstatymas Šalkauskas Australijoje. 
unT’.n-.iA-t/-a al U draudė moterims dalyvauti' Tai jauno rašytojo labai

viešoj krašto administracijo- gražiai išleistas kūrinys. Ja- 
je, bet dabar parlamentas tą me autorius savaimingai pa- 
įstatymą panaikino. {pasakoja apie graikų mito

loginį herojų Tezeją, keliau
jantį į Atėnus ir kelyje su
tinkantį visokių didelių kliū
čių. Tuo būdu V. Janavičius

staiga

laikas gydytis.
Paprotys kas pavasarį gy- 

i dytis jau yra buvęs ir gilioje 
j senovėje. Žmones tada var- 
I todavo visokias mums dabar 1__ Amerikoje moterys išsi-
1 labai keistai atrodančias! kovojo lygias teises politi-
i priemones. Mes, žinoma, da-i getais, ir tais pa-
.v j- - . rv ;ciais metais čia isikūrė Mo-r gydomės kitaip. Pir-, » “a išgurę .uo7 ?at~

jusia, mes naudojamės teni Balsuotojų Sąjunga i P‘™as pasaulines I te atu- 
ėios pavasario gamtos do- (League of Women Votersj. j»s ivede ! Iletuv"i

bar gydomės kitaip, 
miausia.
pačios pavasai io gamtos 
vanomis: maloniu, švelniu 
tyru oru ir saulės spinduliais.

Dėl to kuo dažniau ir ii- 
giau stenkimės buvoti iau- motervs.
ke. Gera pne atdaro lango, Į
kūną atidengus, imti oro vo- Į 
nias, o po to kūną išmasa
žuoti, išbraukyti sausu še-

Moterys, kurios čia kovojo 
dėl lygių teisių su vyrais, va
dinosi sufražistės. Į tą sąjū
dį buvo įsijungusios ir lietu-

ĮSIDĖMĖKIME

literatūrą.

SOVIETUOS JUOKAI 
ANEKDOTAI

Po dvi valandas trukusios 
kalbos apie Karolį Marksą kalbė
tojas paklausė, ar visi klausyto
jai suprato. Ilgai tesėsi tyla. Pa-. • Dribsniai iš grūdų yra la-.pečiu. Tokios oro vonios pa- bai geraj virškinamį ^.eitai! *ahau 'ienas klausytoju pareiš-

skatma vitamino D susida- pagaminami. Tai laba? tinka kė: 
įynną, pagerina kraujo apy-' pusrvčiams 
taką, stiprina mūsų odą. Da.* •
bar patartina valgyti sveiką į 
maistą ir kuo daugiau žalių=

— Man viskas aišku, drauge, 
j tiktai pasakyk, ar tame Markse 

Daržovės yra sveikiausia gyvena žmonės?

Saločių ir vaisių. i
Mes išvalome su šluota iš

mūsų butų ir namų dulkes ir :
Į pro atvertus langus įleidžia- Į 
me į juos pavasari. Ileiski-J 
me tokį pavasarį ir į savo vi. Į LEAVE 
du. i

Tegul pavasario saulės 
spinduliai sužibės ne tik mū
sų kūne, bet ir sieloje, tegu 

’< jie iš ten išvarys visa pikta, 
j Tegul mūsų širdys pasidarys 
: vėl jaunos, švelnios ir links-’, 
mos, kaip kūdikių. Tada

_ . 1
---- —-----T

mes linksmai galėsime su-Į 
sukti: "Pavasaris atėjo! 
Kaip gražu ir gera gyventi!“

MIAMI, FLA.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Taip išgujama žiema
V. Čekauskienė-Grinkevičiūlė

Ilga ir šių metų ypatingai šalta žiema 
eina prie galo. Žmonės ir gyvuliai prade, 
da džiūgauti ir į-uoštis pasveikinti atei
nantį pavasari, kuris netrukus didingai 
įžygiuos į mūsų kontinentą. Šiuo laiko-

£ tarpiu žmogus jaučia, kad jis ne tik dar
bo automatas, kad jis, nežiūrint visų ci- 
vilizazijos pasekmių, vistiek priklauso 
visatai — gamtai ir sudaro jos dalelę. ' 
Jis teisingai elgiasi, kad visą tą pavasa-Į

rio atbudimą pilnai jaučia, ,j/iagos sandėliu ir net jų 
sveikina ir pats ir pats savy r apimtis padidėjo, 
je tą atbudimą taip pat pa-^ Dabar staiga žmogaus kū- 
stebi. Nereikia net būti poe
tu. kad šiomis savaitėmis ga
lėtume jaustis vieningi su
atbundančia gamta, nes da
bar ir žmogaus kūne vyksta 
specialus procesas, kurį ga
lima palyginti su augmeni
jos atgijimu.

Žiemos metu visos žmo
gaus kūno ląstelės (celės) 
buvo persiorganizavę ir pri
sitaikę poilsiui ir atsargų su-

no celės padidintu mastu i-
ma tarnauti padalinimo ir 
padaugėjimo uždaviniams. 
Jauni žmonės greičiau auga, 
negu kitu laiku, o vyresniųjų 
žmonių pajaunėja audiniai. 
Senos celės miršta, ir jų li
kučiai iš organizmo pasiša
lina. Toks pei-sijungimas rei
kalauja daug energijos, ku
rią mes gauname per tinka
mą maistą.

darinėjimui. Jos tuomet bu. j Bet daugeliui žmonių to 
vo pavirtusios maisto me- dar nepakanka. Visi šie kū-

Šj sekmadieni koncertas

Primenama, kad šį sekma
dienį, kovo 31 d., Lietuvių 
Piliečiu Klubo salėje (3655* 
W. 34th St.) bus koncertas- 
banketas Broniui Nekrošui 
pagerbti jo muzikinės veik
los 50 metų sukakties proga. 
Meninę programą atliks jo 
vadovaujamas kvartetas ir 
pats vadovas.

Visi lietuviai kviečiami 
ateiti taio daug nusipelniu
sio muziko pagerbti ir gra
žaus koncerto pasiklausyti. 

Elena Verbelienė

ji daug metų tarnavo dvaruose pas ponus — nusimanė 
apie ligas, kompresus, masažą ir buvo girdėjusi apie 
Kneipo gydymus vandeniu. Ypač tikėjo ji kompresais. 
Šeimininkės padedama, ji ir Aleną apvyniojo į šaltu van
deniu suvyniotą maršką ir šiltai apklojo. Bet ligonei nie
ko nepadėjo ir Janikėnienės kompresai. Po poros dienų, | 
nors ir nesiskundė ji skausmais krūtinėje, bet visa degė,' 
kaip ugny, prašėsi tai apkloti, tai nukloti ir lyg pradėjo 
nukalbėti. ......................

(Bus daugiau)

KURSTANTI ŠYPSENA

Eva Six, vengrė gražuolė, 
pirmą kartą dalyvauja "O- 
peration Bikini“ filme, ku
ris gaminamas Hollywoode.

YOUR TEARS IN 
j MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės "Kryšiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vvtis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

lietuviu išeivija Amerikoje 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virs 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštai*
viršais ....................................... $4.00
kaina ..................... ............... $1^25

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. K. Žako į- 
domūs atsiminimai, 477 psL. kai
na ........................................ $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. F. Abelki. 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... $3.5<

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

DIENOJA NT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Sielinio įdomūs atsi 
minimai, 464 psŲ kaina... .$6.00

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

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

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

MILŽINO PAUNKSMfi, Balio Srno 
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl., didelio formato, gera popie 
ra, kaina...................................$2.5^

SUŽADfiTT.Nft. J. Titinio 15 trumpi 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.0

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti u 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ......................$5.f*'

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. P» 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardi 
nas. Kaina............................25 Cn*

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psL, kaina ........................... $1X5

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 3?0 
dsI. Kaina............................... $3.00.

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

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

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

LIETUVA . BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašvtj 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai? vir

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

tEMfi DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.5C

JE.M£ DEGA. J Savicko užrašu an
troji dalis, 414 psl. kaina__ _ $4.50

KODftL AS NETIKTU 1 DIEVĄ* 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai It 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
k»i«is. Kaina ........................ 25 Ct

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

iFMOFRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienų k’ausimams su- 
orasti Kaina ............................. 50c.

LEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašvto jos pintinio karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai so 
rašvtojos paveikslu, 128 puslariai 
kaina ......................................... 5« Ct

4ŪJTTSTEMS NEGRĮŽTI M. Kati
liškio meistriškas aprašymas. kaip 
kerui einant prie ga’o tūkstančiai 
lietuviu bėgo i Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’. 536 osl. Kaina $5.00

•TAURUOJU TAKELIU. K. B 
Kriaučiūno atsiminimai iš J ieta- 
vos rr iš Amerikos lietuviu gw»- 
uimo. 178 psl„ kaina ............ $2.00

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PTNTGAI. parašė Joną? Karys, la
bai daug paveikslų. 255 psL gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

iAŽOJT LIETUVA. parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas J. Lingis. J. 
Balys Ir J. Žilevičius, 326 p?l.. 
kaina ......................................... $5.00.

.CEZARIS. Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dali? po 
$2. ara visos S dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, p«-ašė 
M. Miehelsnnienė, 250 'vairių lieto, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina...................$1.25

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

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kantski. 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

psl. 
Cnt.

'FNOVCS LIETUVIŲ PINIGAI nuo Į 
seniausių laikų iki Lietuvos ne ■ 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parakė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina ....................................... $10.06

ALTORIŲ SEŠCLY. V. Putino-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigą? Vasaris išsiža-

TAVO KELIAS T ROCIATJZMA. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumnai 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kale 
Kaukazo išponis bnvo paridares 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

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

knegų. kieti 
Kaina ....

virtai, 031 puslacis.
$6.00.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL

__ RES. 32 pal-, kaina.........  25 Cnt

c*uptv kovtsijos pra-NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.0$

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

639 E. Broadvray------ :-------So. Boston 27, Mi
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KAS GIRDĖTI NEW YORKE VIETINĖS ŽINIOS BOSTONO TEATRALAI 
NEVV YORKE

Stato didžiausią tiltą J. D. Rallins. Ta bendrovė 
Didysis New Yorkas, tu- duos til‘ui P?“-

rintis virš 8 mil. gyventojų, 
savo plotu apima net o ap 
skričius (county): Bronx, 
Manhattan, Brooklyn — 
Kings, Queens su Long Is- 
land, Woodhaven, Ozone 
Park, Richmond Hill ir Ja
maica ir Staten Island, vadi
nama Richmond.

Bronx ir Manhattan su-, 
jungti sausžemiu ir sudaro 
patį didžiausią centrą. Kito. i 
se apskrityse esančios mies-i 
to dalys yra atskiltos van-į 
dens, su jomis susisiekiamai 
požeminiais keliais ir dide-

nines virves, kurios atsieis 
’ 57 mil. dolerių. Viso labo til

tas atsieis 325 mil. dolerių.
Tai būsiąs ilgesnis ir naujo-

Šeši mirė, penki gimė Šio savaitgalio susirinkimai Praeitą šeštadienį čikagiš-Į savo
--------  , —------- i kiai Scenos Darbuotojų Są-

Taip atsitiko praeitą mė- Šios savaitės gale bu& net jungos vaidintojai New Yor.
nesį So. Bostono L. Piliečių trys susiimKimai Doiches- 
Draugijos šeimoje. Tas pa-,terip Lietuvių Įdubo, Kultū

ra ligoms n imujv- aiškėjo kovo 21 d. susii in-. ros Klubo ir Balfo sūnaus,
viškesnis negu garsusis San time, kuriame buvo praneš. ~ Penktauienj . *
Francisco tiltas.

Be minėtųjų esamųjų ir 
, statomojo tilto, dar yra til
tas per Hudson upę. Jis jun
gia New Yorką su New Jer
sey valstijos krantu.

K. Žemaitis

NEVV BRITAIN, CONN.

ke statė D. Niccodemi Gat 
vės Vaiką. Tai ta pati ko
medija, kurią čia neseniai ir 
bostoniškiai vaidino.

Ta proga iš Bostono į 
New Yorką buvo nuvykusi

ta, kad po paskutiniojo susi- 7 vai. vai. bus Dorchesterio
rinkimo iki šio susirinkimo Lietuvių Piliečiu Klubo susi- __ ____
mirė 6 nariai (Karolis Jan- rinkimas So. Bostono Lietu. įr rnūsų Dramos Sambūrio

Mūsų draugijos
Nedaug terašomaliais tiltais. Nedaug terašoma apie

Iš Nevv V orko į Brookly- \ew Britain lietuvių velki
ną ir Queens apačia East u- Į ma, bet tai nereiškia, kad jie 
pės eina požeminiai trauki-; čia mirę. Dar turime organi
niai ' ' - - —
yra

kūnas, Jurgis Bratėnas, Ve- vių Piliečių Draugijos patal- 
ronika Savickienė, Jonas pose.
Staniulionis, Tomas Firevi-; Kultūros Klubo susirinki-i 
čius ir Juozas Vinkevičius),’mas šį šeštadienį, kovo 30 d. Į 
kurie buvo pagerbti susikau- 7:30 va’, vak. Tarptautinio1 
pimo minute, ir priimta 5 instituto patalpose (190 
nauji nariai, iš jų 3 moterys. Beaco? St., Bostone). Jame 

Per vasario mėnesį turėta žymi dailininkė Aleksandra 
pajamų $3,652 ir išlaidų —į Kašubienė kalbės apie mo- 
$2,732, tuo būdu brutto peLĮzaikos technikų išsivystymą 
no liko $920. : ir rodys paveikslus.

Skaityta įvairūs padėkos: Balfo skyriaus susirinki- 
laiškai. Jų tarpe ir Stepono: mas taip pat bus šį šeštadie.

iai, virš upės į Brooklyną • zacijų, kurios gal ir negali Dariaus posto. Jis angliškai; nį, kc 
ra 3 dideli tiltai: Brookly- ypatingais darbais pasigir-į rašytas. Vadinasi, posto va-'Tanti 

no, Manhattano ir Williams_ į tj, bet veikia. Čia suminėsiu dovybė nenori ar nesugeba 
burgo. Ir per juos eina trau-! jn svarbiausias. lietuviškai ištaigai lietuvių Į
kiniai.

Ketviltas tiltas — Tri-Bo-J centras yra 
rough iš New Yorko įsi jun- 354 Park 
gia į Long Island City jau 
Queens apskrity.

O su penktąja apskritimi 
—Staten Island— susisieki-

Visų New Britain lietuvių kalba padėkos laiško para- 
--- -------------------------- : šyti!Tautiniai namai

gatvėje. Juose
Dramatinis Klubas,Varpo

įsteigtas 1918 metais, turi 
išnuomavęs barą ir salę, ku- į kviečiami

mas iš New Yorko ir Brook- ”°ie via vietų 200 asmenų.
Sale naudojasi ir kitos drau
gijos savo susirinkimams,lyno tebuvo keltuvu (ferry). 

Tai varginantis ir bizniškai 
nuostolingas susisiekimas. 

Staten Island via didelė
dažnai veltui. Klubas turi a. 
pie 700 narių ir gerai verčia-

sala. Jos gyventojų skaičiui,S1’
didėjant, ten kuriasi preky-! Lietuvių Apšvietos Pilie- 
bos ir pramonės įstaigos, to. i čių Klubas, įsteigtas 1899

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova- 
pazistamam ar 

draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa-

Stasio Michelsono “Lie- matysi. Kaina minkštais vir
tuvių išeivija Amerikoje,” šeliais $4.00, kietais $5.00. 
kaina minkštas vršeliais $4,
kietais $5.00.

I
Stepono Kairio “Lietuva 

budo”, kaina $5.50
Kipro Bielinio “Dieno-;

grupė čikagiškių kmopštaus 
darbo pasižiūrėti.

New Yorke lankėsi sam-i^*11^ » kaina $6.JO.
būrio rež. Aleksandra Gus- 
taitienė, Rita Ausiejūtė,, Fe
liksas Kontautas, Antanas 
Vilėniškis su žmona ir arti
maisiais ir dar keletas mū
sų kolonijos lietuvių. Bosto
niškiai teatralai ne tik turė
jo progos pasižiūrėti kitų 
kūrybinės veiklos, bet ir po 
spektaklio su Chicagos ir

kovo 30 d. i vai. vakare \’ew Yorko menininkais pa
T autinės S-gos namuose.

Ačiū sandarietėms!

Kipro Bielinio '‘Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

MŪSŲ AT5TOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

i bendravo bei pasidalino įs-į 
pūdžiais Balfo surengtame 
susitikime.

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

• Bostono Sandaros Moterų 
! Klubo surengtas kortų vaka- 
i ras spaudai paremti yra re-

------ i tas įvykis. Kol kas tik Flo-
Visokio amžiaus plentai; rk]os ^ndarietes tokį ban- 

dalyvauti Liet. dymą yra dariusios.

Registruokitės dabar

Radijo Korp. 29 metų su- Mes esame labai dėkingi
kaktuvių metinėje talentų Bostono Sandaros Moterų
popietėje ir gražuolės ”Miss 
Lithuania of N. E.“ baliuje, 
kuris įvyks sekmadienį, ba
landžio 21 d. (pirmąjį sek
madienį po Velykų) 4-tą va
landą po pietų So Bostono

dėl ir susisiekimas su ja di-' m., turi bene apie 150 narių, Lietuvių Piliečių Dr-jos tre- 
j-- a iri... j • , . __ r__ __ a._ r- ėinin aiik^tn salėiodeja. Aišku, kad ir tilto rei- o seniau yra turėjęs virš 
kalas tapo labai opus. j 300, bet senieji išmiršta, o 

Kovo 6 d. Brooklyno kran-Į naujųjų nestoja. Tik kovo 11 
te Fort Hamilton prie Var- i d. susirinkime visi nustebo, 
razana sąsiaurio buvo tilto 'kai Juozas Miežlaiškis pra- 
statybos inauguracijos iškii- nešė, kad net 7 jauni (26- 
mės. Jose dalyvavo miesto 30 m.) vyrai pareiškė norą 
pareigūnai ir Jungt. Valstijų įstoti nariais. Kaip būtų ma- 
plieno bendrovės atstovas lonu, jei kitame susirinkime
________________________i toks pat būrys naujų narių į.

' stotų. Klubas turi ir atsar-

čio jo aukšto salėje.
Norintieji dalyvauti ta

lentų vai-žybose ir progra
moje prašomi užsiregistruo
ti pa;

Klubui už jų gražų sumany
mą ir už $25 auką—to va
karo pelno dali paskirtą Ke
leiviui. Nuoširdus ačiū.

Keleivio administracija

Iš LDD centro k-to

šeštadienį, kovo 23 d. po
sėdžiavo Lietuvių Darbinin- 

—, , . ... , . ku Draugijos centro komite-
Yalentmą Minkienę,. Sva!blausias darbų tvar.

502 E, Broadvvav, So. Bos-ji,
tone, atsiųsdami savo vaidą, j vjmo kvietimas. Natarta
adresą, amžių ir koki talen-j prašyti ; ,iota LDD
tą turi. Galima ir patiems ; * - , ...1 i vunrio imtis techniško

- ——— Ll.in iiw-i.ij T-.iyt’zv vo'710 _ Į Md'UMIHd? UU . U azaa-

užeiti i Baltic Florist gėlių! kuopa su-

Padėka

Kovo 16 d. surengėme 
korių vakarą spaudai pa
remti. Į jį susirinko pilna 
salė. Kuopos vardu nuošir
džiai dėkoju visiems, kurie 
atsilankė ir ačiū už dovanas. 
Toks gausus atsilankymas 
mus dar labiau skatina veik
ti ir ateityje dar labiau susi
rūpinti spauda.

Sandaros Motėm Klubo 
pirmininkė

E. Keslerienė

D. Barūnaitė pirmauja
i1

MIRĖ St KITO INKŠTI'

Richard Herrick. 31 m. am
žiaus. kuriam 1954 m. buvo 
įdėtas dvynio inkstas, mirė 
Shrewsbury. Mass. Jis mirė 
plaučių uždegimu ir širdies 
smūgiu. Metus praleidęs po 
operacijos, jis vedė. sulau
kė dviejų dukterų. Jis pir
mas tiek ilgai gyveno su 
svetimu inkstu, kiti vis mi
rė netrukus po operacijos.

- . , , - • i važiavimo paruošimo darbo
gistruoti arba telefonu pra-i 'Pal uP,n? salę. suruost. va- 
& 1 j kanenę ir t. t.). Suvaziavi-

Kardinolo Cushing mer
gaičių aukšt. mokykloj buvo 
biologijos ir kitų mokslų 
darbu paroda, kurioje Da-j 
nutė Barūnaitė gavo pirmą-1 
ją premiją. |

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psk. kaina ................... $1.50

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

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

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

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ..................................... $0.35

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina 40.25

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psl., kaina ............... $0.10

LiETUY OS SOCiALDEMO- 
KRAlŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl.,

j kaina 25 centai.
i JAUNASIS SOCIALDEMO

KRATAS Nr 4 ir 5, kaina
l 35 centai
SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 

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

LSDP FOR LITHUANIA’S
, FREEDOM, paraše S. A. Vik

toras, 32 psl., kaina 50 centų
NEPRIKLAUSOMOS LIETU

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys. 225 psk, kaina .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 ps!., kai
na ..................................... $0.15

DŪMINĖS LŪŠNELES. K-

GARDAUS MAISTO

SIUNTINIAI
Į VISl’S KRAŠTUS.

Pristatomi per 3-4 savai-; 
tęs. Pilnai garantuoti. Pra
šykite sąrašų, kaina raščių. J 
GRAMERCY SHIPPING 

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

Tel. M U 9-0598.

jį DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS 

MAISTO DOVANU 
SIUNTINIŲ I VISUS 

SOVIETINIUS 
KRAŠTUS 

Užsakymai siunčiami 
oro paštu

Siuntiniai pristatomi 
per 7 iki 10 dienų 
Žemiausios kainos

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

*OQoeo3eooaeieos>coseoxoc^

DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal
ba. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo if 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą, 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODVKTS 
North Sta. P. O. Bcx 9112 

Newark 4, N. J.

IŠ
Kraučiūno eilėraščiai. 124 
psl., kaina ................... $1.00

! DELKO ŽMOGUI REIKIA 
1 GERT IR VALGYT, dr. A.

Garinus, 40 psl., kaina $0.15
SENOVĖJE ŽMONĖS 

SAU
' ŽEME, 28 psl., kaina .. $0.10 
(EILĖS IK STRAIPSNIAI 
J (Kaip atsirado popiežiai, re- 
l umatizmas, Kražių skerdynės 

ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25 
MATERIAIJSTIŠKAS ISTORI

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

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

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

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ..................................... $0.75
iAUDIES DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina ............................ $1.50

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 p«k. kaina . . $0.25 

■KAS YRA SOCIAI.IZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $0-30

i PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos, A. Antar.ov, 45 psi., 
kaina 10 centu

[kaip
a nvn a vn

KNYGOS JAUNIMUInešti: AN 8-0489.
Šio 

dalys
Lithuania of N.E.“ balius, i kPki°_kit.° ?id.irj? °^n.iza_• TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

kuriame dalyvaus gražuolė 
panelė Diana Kaučytė iš 
Dorchesterio..

Baliuje bus šokių varžy
bos su dovanomis, tad rin
kitės šokių partnerius jau 
dabar. Ruoškimės dalyvauti 
minėtam metiniam links
mam parengime.

Rep.

• ‘ , mas numatoma kviesti rude.įio parengimo bus trys! . . .. x , .... . mi-bvivq
;s: 1. talentų popietė, 2. j y- Jįla. J? ‘jU'° aisįntasirt •

---- 1 dėl išleidimo metraščio ar! saka. įso
A. Giedriaus apy- 

saka. 130 psl.. kaina . . $1.80.

cijos nariams ir plačiajai vi-; 15 pasakų ir padavimų, 186
suomenei. I pus!., kaina $2.00 Į

Lietuvių Darbininkų Dr-jos! GINTARĖLĖ, J. Narūnės paša
21 kuopos susirinkimas ka, gražios iliustracijos. 24 į 

psl., kaina ................ $1.00:

gos $7,000.
SLA 34 kuopa savo eilėse 

I turi 53 narius. Jų skaičius vis 
Į mažėja, bet reikia tikėtis,
• kad ir ją papildys jaunimas. 
Dabar kaip tik labai pato- 

, gus laikas apsidrausti šitoje 
Į pajėgiausioje lietuvių orga- 
! nizacijoje.
= Mažiau teturiu žinių apie

Sv. Andriejaus Pašalpinę
Draugiją. Nariais ji nėra 
gausi, bet girdėjau, kad turi 

! nemažai jaunesnio amžiaus 
< žmonių. Jos iždas gana stip-i
į rus. Ji turi daugiausia Lietu, j 
J vių tautinio namo Šerų ir ja-1 
Į me didelę atstovybę.

Lietuvių Draugysčių Są
ryšis, įsteigtas 1905 m. Jį su
daro draugijos. Jo tikslas iš- 

Į laikyti ir tvarkyti visus Lie- 
i tuvių namų reikalus. Na
muose yra dvi salės: viena 
200 , antra 400 asmenų.

Amerikos Lietuvių Tary-1 
bos skyrius, kuri sudaro at
stovai draugijų ir atskiri as
menys, kurie sielojasi Lietu
vos laisvinimo reikalais. Šis

Pamaldos evangelikams

Šį sekmadienį, kovo 31 d. 
2:30 vai. popiet, First Lute- 
ran Church, 299 Berkeley 
St. Bostone, bus Bostono ir 
apylinkėse gyvenantiem lie
tuviam evangelikam pamal-, 
dos, kurias laikys kun. H.’, 
Dumpvs.

Valdyba

bus balandžio 7 d. 2 vai. po. 
piet So. Bostono Liet. Pilie
čių Draugijos salėje. 1

Visi nariai prašomi būti
nai dalyvauti, nes turime vi-j 
šokiu svarbiu reikalu ap
tarti. ‘ Į

Mūsų whist parė (kortų 
vakaras) bus balandžio 20 
d. vakare Sandaros svetai
nėje. Narius ir svečius kvie
čiame dalyvauti.

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ........  .............. $1.00

IfELYNI KARVELIAI. Aloyzo B* 
rono apysakaifčs vaikams, 69 psl 
kaina ..................................

Ieško Darbo Farmoje

Jieskojimai

Faie.-kau Agotos Petraitukčs, Juo: > 
Martišiaus, Jurgio .j >kubaic.:o_, Ac> , 

Jl.Kc ’tos Jušxytės ir Valerijos IJailidz.j- • 
’ kė*. Visi kilę iš Sudargo parapijos, 
j Ieškomieji patys ar juos žinantieji 

prašome parašyti man:
Monika Gerulaibė-Dumbaskienė 
526 Michigan Avė.
North Eond du I^ic. Wis. (13Noriu susirasti darbo mažoje i 

farmo.ie. Esu 25 metų. galiu vai
ruoti automobili ir sunkvežimi Į Paieškau -Joną ir Juozą Matusevičius j
(troka) Kam būtu reikalingas J iš Petkeliškiij kaimo. Jie patys ar kas ma siųsti:

Užsakymus su pinigais prašo-

I. Galinienė išlaikė 
egzaminus

toks darbininkas, prašom para-
! šyti šiuo adresu:

John Markūnas 
35 Wildwood Dr.
Great Neck. N. Y.

juos žino prašom parašyti man: 
M r. Simon VVeaver 
467 Reservoir Avė. 
Bridgeport 6. Conn.

KELEIVIS 
636 Broadwav

2”. Ma.«s«

Vedybos

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų voką
• Laiškams antgalvių
• Programą ar plakatą
• Bet kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blanką

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

“KELEIVIS”
$36 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

skyrius kasmet surengia Va
sario 16 minėjimus.

Auksinio Jubiliejaus Vy
rų ir Moterų Klubas, įsteig
tas prieš 3 metus. Jo tikslas 
rūpintis, kad nariai turėtų 
malonių, įdomių poilsio va
landų, susirgusiam nariui 
teikti pagalbą, jį aplankyti, 
miius padėti jo artimiesiem, 
parūpinti grabnešius, paly
dėti į kapus ir tt.

Jau 12 klubo narių mirė, 
bet likusiųjų skaičius yra 
daug didesnis, negu anks
čiau, ir jis kiekvieną mėne
sį didėja.

Klubo susirinkimai būna; 
kiekvieną penktadienį nuo 
1 vai. iki 5 vai. vak. Drama
tinio klubo patalpose.

Pranas Naunčikas

Irena Galinienė, gyv. Dor. 
chestery, išlaikė valdžios ieškau 
reikalaujamu? nekilnojamo

Aš esu pasiturinti našlė. Pa- 
pasiturinčio gyvenimo

draugo, amžiaus nuo 50 iki 66 
~ i • metu. apsivertimo tikslu. Pagei-turto pardavėjų egzaminus. daujarnap kad būtu lietuvis. At- 

' sakysiu tik i rimtus laiškus.
A. Raskusai atlieka rtvi sunkiau

sias pareigas: piliečio ir šeimos 
tėvo.

Box 401
Clarkson,
Canarta.

Ontario,

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ' 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA^

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
IS 1VKOX, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AM ERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
ŠLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausi ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu i 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 apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijti tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street Nevr York 1, N. Y.
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ūmumas aniorius, Humoristas Vitalis Žukauskas iš Xew \orko 
anyks balandžio 14 d. dalyvauti Lapinu rengiamo So. Bostono 
L. Piliečių Dr-jos salėje Velykų "kačiukų“ vakaro programoje.

VITALIS ŽUKAUSKAS pabraukta. COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Atbulas kaip vėžys.. (Visur mūsų
Kel. red.).

”Čia jie (Po Antrojo pa
kulinio karo atvvkusieii ‘ uovainuj J Liti uv^Kel. redO sušilę darbuojasi? pri^r”‘« pr#/i Si’**kite dovan,‘
kati sulaikius teisybės pa- nc*a’ *“dPdgal mu. giminėms į Lietuvą per
skleidimą. Šj sykį jiems puLįr° *usltarun* su U* S* K* musų įstaigą. Siuntiniai nu- 
kiai pasisekė, ne* tik pusė VNESHPOLSYETORG Į eina tvarkingai ir be trukdy- 
tuzino drįso boikotuotojų įstaiga bu. priimama užsa- mo*i- Neužmirškime gimi- 
neklausyti, mūsų gimtinė* kymai sumokant vietoje nu.
tikrą veidą rodančiu, pa- statytoji suma ir gavėjas 
veikslus pamatyti. Sakau tik gaus užsakytus daiktus, ku- 

j pusė tuzino, nes visi kiti bu- rie bus aprūpinti dalimis ir 
vo progresyviai žmonės.“ taisymu, pav. automobiliai,

Tysliavienė maloniai atsa-! motociklai, dviračiai, tele-i 
kinėjusi į klausimus. Į klau. vizijos aparatai, radijo pri- • 
simą, ar ii tegalėjusi foto- imtuvai, šaldytuvai, piani- • 
gra.uoti tik tai. ką valdžia nai, akordionai, siuvamosios 
•'or io. Tysliavienė atšakiu- mašinos, laikrodžiai, pal- 

A? nurodžiau, ką as no. j kostiumai, medžiagos

ir krautuvė įvairių prekių, DOVANOS 1 LIETUVĄ

ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868 
♦♦♦X**X*"*2* ♦♦**£*♦«* *•* ♦*♦♦*♦♦♦♦

\KC< Hi SII V A M \ MAŠINA

iiu matyti, kur eiti ir ką fo
tografuoti.“

Korespondentas rašo, kad 
Tysliavierė ’ labai gerai nu
šilę .kusi link dabartinės 
santvarkos.“ J is apgailestau- 
a kad "Bostono lietuviai pa
šiaušė boikotuotojų, mūsų 
tautos išgamų, nėjo paveiks-

hatai ir kt. Šiaip siuntiniai 
oriimomi bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuviu kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan-

1961) Modelis
Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
aoo, išsiuvinėja, duos monograma*, 
dirba Žirkavones ir t. I., ir t. t. 
Orii-inaie su p»nkių metų garantija 
■»2o už visk.4—gulima mokėti po $1.25 

per savaitę.
HA 6-3906

lu matyti, nei Tysliavienės tuntas ir skubus.
pasakojimo klausyti.“

Tikrai graži kompanija: 
Laisvė, Tysliavienė ir 

' dysis pamokslininkas“ 
ras Romaras! Romanas ne
tik gražiais žodžiais filmą 

• reklamuoja, bet ir prie įji- 
: mo bilietus pardavinėja.'

”di-
Jo-

Cosmos Parcels Exprcss
Corp.

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

Vedėjas J. Vaičaitis

TEL. AN 8-2121

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

o |» T o M R t R I S T e
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

BANKETA5 DAKTARUI ”E" ir Silver ganių araugi- 
KAPOCIUI PAGERBTI Į ja vos sudurdavo gaią su ga-

------------- j lu, tai d-ras Kapočius sugal-
So. Bostono Lietuvių Pi- vojo rengti ’šurum-burum“ 

liečiu Dr-ja nutarė pagerbti į pasilinksminimus, kurie pa- 
dr. Antaną L. kapočių, ilga- sidarė labai populiarūs, su
meti savo narį ir per 32 me-; traukė senuosius narius ir 
tus .be pertraukos išbuvusį patraukė šimtus naujų. Da-. 
Klubo direktorium. Tam oar So. Bostono Lietuvių Pi- 
tikslui kovo 31 d. 5 vai. po- liečiu Dr-ja yra didžiausia
piet tos draugijos auditori- visoj Naujojoj Anglijoj, 
joje bus sunjoštas banketas, į Kapočius taip pat buvo 

Iš tikrųjų, d-ras Kapočius' vienas iš tų draugijos naiių, 
yra užsitarnavęs tokio pa- • kurie sugalvojo kelti drau- 
gerbimo su geru kaupu. Jis giją iš senosios vietos nuo 
dirba draugijoj jau ilgus me. ’ E" gatvės į dabartinį puoš
tus ir yra sumanęs jos gero- nų namą prie Broadway. 
vei daug naudingų dalykų. Dabar ir draugijos valdy- 

Kai senoj savo vietoj prie bos d-ras Kapočius yra jau

TYSLIAVIENĖ, 
ROMANAS IR LAISVĖ

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
RENGIAMAS

DRAUGIJOS

BANKETAS
Savo ilgamcčiui darbuotojui ir visuomenes veikėjui

DAKTARUI ANTHONY L. KAPOCHY
PAGERBTI

ši SEKMADIENI, KOVO 31 D. 5 vai. vak.
S. B. Lietuvių Piliečių Draugijos Auditorijoj 

368 West Broadway, So. Bostone
Visi maloniai kviečiami atsilankyti ir kartu su mūsų 

organizacija pagerbti lietuvių visuomenei daug nusipel
niusį darbuotoją.

Rengėjai

1 ~1 1 *»* " “ *■* —---------------- ------------- Y

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 Wes( BRO A DWA Y. So. Boston 27. Mas?.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETI \ Ą ir \ ĮSAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji ivairūs daiktai ir nekonserviotas maistas. ici dokumentai 
parų“ iami m-ų kalba ir siuntiniai išsiunčiami ties;«z iš BOSTONO.per 4P 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir 8?SR muitą apmoka siuntėjas. ■ . . _ . ,
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer“ mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logų.

pasitraukęs, tačiau pasilieka 
jos* sporto direktorium, lab- 
daryoės komiteto nariu ir 
šachmatininkų grupės pir
mininku.

Jis dalyvauja ir kitose lie
tuvių organizacijose. Pavyz
džiui, jis buvo vienas pradi
ninkų ir paskui iždininku 
Lietuvai Gelbėti Sąjungos.
Kai įsikūrė Balfo skyrius, jis 
buvo pirmasis jo iždininkas 
ir taip pat pirmasis Ameri
kos Lietuvių Taiybos sky
riaus iždininkas.

Kartu su d-ru W
(Višniausku) jis surengė ūi- j rojome daugiau įdomių da 
džiulę oro šventę Dariaus-1 lykų.
Girėno skridimui į Lietuvą į " §ta: 

j .aremti.
Į Jis yra gerai žinomas ir 
j amerikiečių tarpe. Per Ant-; ”Ai nuėjęs 6-ą vai. į A- 

; ąjį Pasaulinį Karą jis buvo mer« Liet. Pil. Draugijos 
j paskirtas vietinio naujokų antrame aukšte svetainę, ra- 
l mimo (Draft Board) nariu ^au «*• J- Romaną prie kasos, 
i ir vis dar tebėra šauktinas. Tysliavienę su pora pagelbi. 
- Įvertindamas jo veiklą A- ninku prožektorių rengiant

! Tysliavienė rodo paveikslus, Sp,.imas ir pa,arimaj viMis „ 
: ir kalba, O Maskvos aklų • klausimai, neišskiriant nė n
t _ _   _ /* i >• ovtzviL- YTi-.i ‘ JH'i'lYlįl

SI'įJĮKĖ M ARI E
gyven į- 
meilčs, 

pejimai jra-

Jau rašėme, kad kovo 10 
d. Vienybės leidėja Bostone

tikrą veidą“, ir Tysliavienę, j Pakalbinkimc draugu5 kL. 
kun labai gerai nusiteiku- Į: mynus ir pažįstamus užsisa.

” *r-:— me-rodė Lietuvoje susuktą fil- s* dabartinės santvar-. kytj “Keleivį.” Kaina 
mą ir kad Bostono „pamoks- k°s;* Lietuvoje. O visus tuos, : tamg doIcriaL
lininkas“ Jonas Romanas kurie, anot jo, boikotavo fil-
net du kaitų tą filmą uoliai n^jo jo pamatyti, išva- 
reklamavo. Rašėme taip pat, i tautos išgamomis, 
kad to filmo pasižiūrėti atė=i Rodos ir aklas gali maty- , „
jo vos pora dešimčių žmo- ti, kokia čia kompanija. Jai ♦ Į)j\ J. PaŠukamio

i Telefonas: A N 8-2805
j Dr. Jos. J. Donovan

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.

mu. savo skelbiamai nekaltybei J 
pridengti ne tik fvgos lapo, jGavę Lietuvos okupantų, jau fr . io į OPTOV

garbintojų leidžiamos Lais- -į o J "namokdinin- t Valandos: 
f estu vės kovo 19 d. numeri, suži- v « ' , .. i nuo 9 vai. rj
« dk roiome dauriau idoni u da- ka?_ W™>ta, kame jis at- {Vakarais iš

sidūrė?

ką rašo Laisvės ko
respondentas:

Vainiko vietoje
i »

metikai ir Amerikos lietu- tris moteris. Per valandą
viams, Amerikos Legiono susirinko 29 žiūrovai. Apie 
Bariaus Postas surengė jam 7-ą vai. prasidėjo rodymas“, 

j iškilmingą pagerbimą. 1
Jis priklauso Amerikos 

Lietuvių Susivienijimui, da
lyvauja jo seimuose ir savo 
laiku yra veikęs įvairiose 
sporto šakose. Dabar jis ge
riausiai mėgsta golfą lošti 
ir žuvauti. Į politiką nesiki
ša. Srovių ginčus palieka 
srovėms.

Savo profesijos mokslą jis 
baigė 1917 metais Tufts ko
legijoje DM D laipsniu. Gi
mė Shenandoah’ryje ir tenai 
baigė vidurinę mokyklą 
(bigh school). Į Bostoną ji 
atsikvietė sesuo M. Michel- 
sonienė. Baigęs makslą, čia 
jis pradėjo dantų gydymo 
praktiką ir sėkmingai ja 
verčiasi iki šiol.

Geriausios jam kloties!
S. M.

Skautai /ės atsiprašo

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

ryto iki 5 vai. vak. 
anksto susitarus

447 BRO A DW A Y 
South Boston, Mass

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Dėkodami padėjusiems 
Kaziuko mugėje, per neapsi
žiūrėjimą praleidome tiek

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- j daug padėjusios mamvtėS p. 
tų sąraša ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes. siuntini perpakavę. , Kazakaitienės navardp iw 
nranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas. , .^Mtuene. pavaiaę, UZ

ką labai atsiprašome.
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Galima siųsti iki -14 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai teina dėžėje, ku
rios dvdis vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro paštu gabma si-’sti iki 22 svaru.

JSTMG4 LIETUVIŠKA. KRFTPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VIST SIUNTĖJAI TSITIKTNO. KAD MCSU IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO iva,lojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo ’» iki 5 val. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 val. ryto iki j vai. vak. ir šeštadieniais nuo v ■••<!. ryt. ! , 2 vnl. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

T 1
Skautai /ė*

kambarys nuomai
Kambarys su karštu ir šaltu vande
ni'!. su maistu ar be. išrendavojamas 
tuoj pat. Skambinti telefonu 436-9053.

Mrs. Petraitis 
44 Aspenwall Rd.
Dorchester, Mass. (13

Sandaros 7 kuopa, nariui 
Jonui Kalvaičiui mirus, gė
lių vietoje davė auką Vasa
rio 16-osios gimnazijai.

Gražūs Velykų Margučiai

Gražiu velykinių margučiu 
cralirra pirkti Silver Cafe, 332 
Broadway, So. Bostone. (15)

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 

925 E. Fourth SL,
So. Boston

Atlieku visus pataisymo, remon- ? 
to ir projektavimo darbus iš lau- ■ 
ko ir viduje, jųrvenamų namų ir Į 
biznio pastatų, pastai Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630 ‘
_ __________  . _ _ I

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

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

STATU • MASTER RELAY
• Hl-LIMIT CONTROL 

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

SPECIALIAI ŽEMĄ KALNĄ

Apsidrausk

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas 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 Concord Rd.. Billerica. Mass. 

1EL. MO 3-2948

Aukšto Spaudimo

$269.
24 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL C0.
45 Dorset St^ Dorchester, Mass.

GEneva 6-1204

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ į
• . . ♦
J Draudžiame nuo polio, viso-« 
} kių kitokių ligų ir nuo nelai- J 
* mių (ugnis, audra ir kt.) t• • ♦

Visais insurance reikalais {
«kreiptis: {
J BRONIS KONTRIM S
* Justice of thePeaee—Constable į 
J 598 E. Broadway 
J So. Boston 27, Mass.
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 j

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tek AN 8-0948

ntt ru 11 un

Dažau ir Taisau
iš lauko ir viduje. 4 

taisau 1
Namus
Lipdau popierius ir 

f viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839

J Gazo šilimų permainyti $265
Telefonas: CO 5-5839

i 12 MT. VERNON STREET J 
DORCHESTER 25, MASS. *

Flood Sąuare 
Hardivare 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




