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Rytinėj Vokietijoj Kyla 
Nauji Heramnmai

Komunistų Valdžios Įtaka Labai Menka, God Tik 5% 
Gyventojų Remia Rusų Pastatytų Valdžių; Vokie

čių Bėgimas Į Vakarus Tęsiasi; Vakarai Siūlo
Rusams Derėtis Dėl Vokietijos Suvienijimo.

Berlyno klausimu Vakarų 
valstybės jau galutinai susi
tarė pasiųsti Maskvai atsa
kymą į rusų pasiūlymą pa
daryti iš Berlyno “laisvą 
miestą” ir ištraukti iš ten 
Vakarų kariuomenę. Vaka
rų valstybės rusų siūlymą 
sutarė atmesti, bet kartu jos 
siūlo rusams derėtis ne tik 
dėl Berlyno, bet ir dėl viso 
“vokiško klausimo”, kad 
pašalinus iš tarptautinių 
santykių vieną neramumus 
keliantį klausimą.

Vakaruose nurodoma, kad 
lytinėj Vokietijoj rusų pa
statyta komunistinė vyriau
sybė neturi gyventojų pri
tarimo, o dabar ten ir vėl 
pragjfiprjjj žmonių brūzdė j i-
mas prieš rusų pastatytąją 
valdžią. Jei rytinėj Vokie
tijoj kiltų neramumai ir gal 
net maištas, kaip Vengrijo
je, tai Sovietų pozicija vi
soje lytinėje Europoje būtų 
susilpninta.

Žmonių bėgimas iš ryti
nės Vokietijos jau sudaro 
sunkumų rytinės Vokietijos 
ūkiškame gyvenime, ypač 
bėgimas įvairių specialis
tų ir išlavintų darbininkų. 
Gal dėl to svarbiausiai ko
munistai ir nori Berlyno 
vakarinę dalį atskirti

Prezidentas Ruošia
Išlygintą Biudžetą
Prezidentas D. D. Eisen- 

hower greit įteiks kongre
sui ateinančių metų biudže
tą, bet jis jau iš anksto pa
reiškė, kad biudžetas bus 
suvestas žymiai mažesnis, 
negu šiais metais, bent 3 
bilionai dolerių bus nu
braukta. 77 bilionų dolerių 
biudžetas būsiąs išlygintas, 
pajamos ir išlaidos bus lyg
svaroje.

Tokie pranešimai jau ro
do atgarsio. Visi sako, kad 
biudžeto išlyginimas daro
mas politiniais^ o ne finan
siniais sumetimais. Ameri
kos ūkio planavimo draugi
ja įspėja, kad biudžeto iš
lyginimas nėra svarbiausias 
reikalas, pirmiausiai reikia 
užtikrinti krašto saugumą, 
o ne biudžeto pajamų ir iš
laidų išlyginimą.

Rusai Pasirašė
Paskolos Sutartį

DVIEJV

Thor raketa lekia iš Cape Canaveral, Fla., stovyklom. 
Kelios valandos prieš tai panaši raketa pirmą kartą 
buvo paleista ir iš Vanderberg oro pajėgą stovyklos 
Kalifornijoj. Raketa lekia 1,700 mylią. Ji jau bandy. 
ta 22 kartus.

Kuboje Sukilėliai 
tada Greit Laimėti

Mikojan Atvyksta 
Bus Čia Ilgai

~ovietų Rusijos diktato
rius Nr. 2, Anastasij Miko
jan, Įio Naujų Metų atvyk
sta i Ameriką savo “drau
gu aplankyti”. Viza jam jau 
duota pereitą savaitę.

Oficialiai Mikojanas at
važiuoja pasisvečiuoti pas 
Sovietų ambasadorių Men,- 
šikovą, bet tikrenybėj jis 
čia ves įvairias derybas su 

j Amerikos aukštais pareigū
nais ir gal būt .bandys iš- 
Ą?ręsti kai kuriuos užsikir- 

Į tusius klausimus, kaip Ber- 
• lyno ir panašius, 
į Mikojanas, armėnų kil
mės žmogus, yra vienas iš 
tų senųjų bolševikų, kuris ir 
Stalino laikais ir dabar prie 
Chruščiovo, visada moka 
užuosti iš kur vėjas "pučia 
ir visada prisitaiko prie “ge
nialiojo vado” linijos. Va
kar Stalino, o šiandien—Ni
kitos, Sergiejaus sūnaus.

. . Diplamatiška viza Miko-
DarO Stebuklus \ janui duota dviem mėne- 

kad

Komunizmas Jau

njuiicviiį aviuuiiisvU huik-
raštis “Ta Kung Pao” pra
neša, kad vienas aklas val
stietis Kinijoj taip karštai 
troško pamatyti* gyvenimą

Kubos sukilėliai, vedami 
Fidel Castro, pradėjo puoli
mus centralinėj Kuboj ir 
jau kalbama, kad jie greit 
būsią Havanoje, salies sos-komunizmo tvarkoje, kad 
tinėje. i po 12 metų aklumo jis pa-

Kariško diktatoriaus Ba
tistas armija paskelbė labai 
griežtus įsakymus civiliams
žmonėms trauktis iš tų vie- ......tų, kur sukilėliai stiprinasi,' Tas kaip Uk at
itolau būdu nepasilikti na^ regejimj. tuoj nusitve-
muose, kuriuose sukilėliai,re P??utu^>lseJ0 1 lauk«. 
įtaiso kulkosvydžių lizdus. Penkias d,c„as ir penkias 
Armija žada be atodairos nakt,s ** l>al,ovos plove-

galiau atgavo regėjimą be 
jokio gydymo ir be jokių 
vaistų.

šiam, bet nemanoma, 
jiS vivn ilgai CiS uz«siscue5»

VOKIEČIAI 
PINIGŲ PRANCŪ

Dideli Ekonomiški Pasikeitimai 
Visoje Europoje

Prancūzija Nuvertino Savo Pinigus; Pradeda Veikti
Sesių Europos Vakarų Valstybių Muitų Unija, Kol 

Kas Dar Aprėžta; Anglija Ir Kitos Valstybės 
Palenvina Savo Pinigų Keitimą Į Dolerius.

Nasseris Plaunasi 
Su Komunistais

Egipto ir Sirijos diktato
rius Nasseris rimtai susirū
pino komunistų staigiu sti
prėjimu Irake ir net jo pa
ties valdomoj Sirijoj. Jis 
davė įsakymą savo valdi
ninkams padalyti Sirijoj 
valymą ir jau daugiau šimto 
žinomesnių komunistų pa
dėta už grotų.

Pačiame Egipte Nasseris 
jau seniai “savo” komuni
stus gaudo ir tupdo į kalė
jimus, dabar jis ryžosi ir 
Siriją griežtai apvalyti.

Bet su Sovietų Rusija 
Nasseris vis dar palaiko šir-
dintZllfi fiantvlriiic ll* niolrarl—■■■p—■■ «* iiivnuu

neužmiršta pasigirti, kad 
Maskva yra geriausias ara
bų draugas...

Prancūzijos byriausybž 
nuvertino savo pinigus ir 
dabar užvieną Amerikos 

i dolerį skaitoma 493.7 fran- 
Į kai. Seniau už vieną dolerį 
buvo mokama 420 frankų.-

Kartu su tuo patvarkymu 
Prancūzija panaikina velk 
visus importo suvaržymus ir 
įsijungia į šešių Europos 
valstybių muitų uniją, kuri 
pradeda veikti nuo sausio 
1 dienos.

Paaiškinime apie pinigų 
vertės sumažinimą gen. de 
Gaulle sakė, kad prancū
zams teks susiveržti diržus. 
Valstybės biudžetas bus sti
priai apkarpytas ir vyriau
sybė dės pastangas pastaty
ti Lrfočta vAl ant lrmin ivimL - --------- ----------——

Sovietų Rusija ir Egiptas 
pereitą šeštadienį pasirašė

nY° sutartį, pagal kurią Egiptas daužyti namus ir miestus, 
Vakarų, kad galėtų sutruk- gauna iš Sovietų 400 milio- kur sukilėliai įsigali, 
dyti vokiečiams bėgti į Va- nų rublių paskolos Aswan j Kubos diktatorius Bati- 
karus. Jau virs pustrečio užtvankai per Nilą statyti. ’ st& nenori trauktis iš vald- 
mdiono vokiečių įs rytines Pažadas duoti paskolą buvo nežiūrint vis didėjan-
Vokietijos pabėgo } vaka-; jau seniau peskelbtas. čių sukilėlių jėgų. Pats dik-
nnę Vokietiją ir galo tam ■ Dėl A6wan tvenkinio1 torius, žinomi, visada su
degimui ne^mato. Bet Va-, Egiptas seniau buvo gavęs !6pės pabėgti, bet jis norėtų 
karų valstybėms nėra jokio pažadų ir iš Amerikos, bet', j^vo bankrutavusį rėžimą 

1956 metais valstvbės sek-/dar išgelbėti

Vokietija sutiko paskolin
ti Prancūzijai 60 milionų 
dolerių, kad palengvintų 
prancūzų pinigų reformą ir 
perėjimą į laisvesnę preky
bą. Vokiečiai sako, kad ir i 
kitos vyriausybės paskolins 
prancūzams kiek tai pinigų.

išskaičiavimo tą “žaizdą 
bolševikiškoje “uždangoje” 
gydyti ir atsisakyti nuo sa
vo teisių tame mieste. Tiki
masi, kad esama padėtis ir 
didėjantieji neramumai ry
tinėj Vokietijoj turėtų pa
skatinti komunistus būti su- 
kalbamesnius. Kiek tas lau
kimas yra pagrįstas parodys 
tik derybos, jei prie jų pri
eis.

1956 metais valstybės sek 
retorius pažadą atšaukė ir 
įpykęs Nasseris dėl to na
cionalizavo Sueco kanalą.

400 milionų rublių yra tik 
pradžia darbo. Tvenkiniui 
ir 'elektrainėms pastatyti 
reikės virš biliono dolerių, 
todėl Egiptas turės dar kur 
nors ieškoti paskolų arba ir 
tiesiog ūkiškos pagalbos.

Sako, Kinijoj Kilo 
Didelis Maištas

paliovos piovė. 
Toks stebuklas atsitiko 

Kinijoj, Kwantungo provin
cijoj su valstiečiu Liu Tiang 
-Ching, 61 metų amžiaus.

Taip rašo komunistų lai
kraštis, kuris šiaip jau į ste
buklus nėra linkęs tikėti, 
bet didesnei komunizmo 
garbei ir stebuklai gali būti 
naudingi tamsiems žmo
nėms skatinti daugiau dirb
ti ir laukti “šviesios atei
ties”.

KIEK PINIGŲ
NUĖJO DOMAIS

MAROKO TURI
NAUJĄ VYRIAUSYBĘ

Maroke naują vyriausybę 
sudarė Istięlal partijos kai
riojo sparno vadas A. Ib- 
rahim. Naujas vyriausybės 
vadas yra perejęs per pran
cūzų kalėjimus ir turi gerą 
Vardų darbininkų unijų 
tarpe.

SIEROVO ĮPĖDINIS

N. Yorko Laikraščiai 
Jau Vėl Išeina

New Yorko 8 dienraščiai 
šią savaitę vėl pradėjo eiti 
po 19 dienų sustojimo dėl 
išvežiotojų streiko. Sekma
dienį išvežiotojų unijos na
riai nubalsavo priimti uni
jos atstovų su laikraščių lei
dėjais sutartas sąlygas ir 
jau tą patį vakarą pirmieji 
laikraščiai vėl pasirodė gat
vėse.

Dėl streiko laikraščiai tu
rėjo didelius nuostolius, nes 
kaip tik prieš kalėdines 
šventes laikraščiai turi daug 
pajamų iš skelbimų.

CHRUŠČIOVO PIRKLYS

Popiežiaus Dovana 
Lietuvių Tautai

AP spaudos agentūra pra
neša, kad popiežius Jonas 
23-čiasis gruodžio 26 d. įsa
kė išbraukti iš diplomatinių 
atstovybių prie Vatikano 
skaičiaus Lenkijos ekzilinės 
vyriausybės (Londone) ir 
Lietuvos atstovybes. Tos ži
nios patvirtinimo iš lietuviš
kų šaltinių dar neturime.

Panaikinimas lenkų ekzi-1 
linės vyriausybės atstovybės 
aiškinama tuo, kad tai pa
daryta kardinolui Wyszyn- 
skiui patalus, nes Lenkijoje 
bažnyčia ir komunistinė vy- ; 
riausybė, bendrai imant, ne-; 
blogai sugyvena. Bet kuo 
remiantis panaikinta Lietu
vos atstovybė, galima tik 
šėlioti.

LIPDO VIENYBĘ

Senatorius Styleš Bridges, 
dešinysis republikonas iš 
New Hampshire, stengiasi 
sutaikinti ahn partijos 
sparnus—liberalini ir kon* 
servatyvini.

Kinų nacionalistų žinių 
agentūra praneša, kad pie
tinėj Kinijoj kilo maištas 
prieš komunistų valdžią. 
Maištas prasidėjo Kwangsi 
provincijoj ir plečiasi po 
plačią apylinkę.

Pranešimas sako, kad ko
munistų milicija ir valstie
čiai bendrai kaujasi prieš 
komunistų kariuomenę. Mai
štas prasidėjo dėl bado ir 
visokių nedateklių. Maištas 
dar nesąs numalšintas. Su
kilėliai jau turėję apie 1000

Žemės ūkio departamen
tas praneša, kad 1958 me
tais Amerikos žmonės viso
kiems rūkalams išleido $6,- 
450,000,000. Iš tos milžiniš
kos sumos $5,600,000,000 
išleista cigaretėms. Išlaidos 
rūkymui 1958 metais žy
miai padidėjo palyginus su 
1957 ir 1956 metais. Žmo
nės per metus čia surūkė 
462,000,000,000 cigarečių. 

Cigarečių fabrikantai sa-

Maskva praneša, kad po
litinės policijos viršininku, į 
vietą generolo Sierovo, ten 
paskirtas Aleksandras Mi- 
chailovič Šelepin, 40 metų, 
buvęs Komsomolo sekreto
rius. Kur dingo Sierovas kol 
kas žinių nėra.

KUBOS VYRIAUSYBĖ

vo išdirbinių propagandai 
žmonių aukų, o komunistų '(reklamai) išleido 125 mi- 
kariuomenė turėjusi 300 nu- lionus dolerių per 1958 me- 
kautų. tus. ,

Kubos sukilėliai skelbia, 
kad jie greit įkurs laisvąją 
Kubos vyriausybę Santiago 
de Cuba mieste. Tą miestą 
sukilėliai dabar bando at
imti iš Batistos armijos. 
Naujos vyriausybės prezi
dentu numatomas teisėjas.

l’o Nauju ju metu i Washing- 
toną atvyksta Anastas Mi
kojan. Chruščiovo pirmasis 
padėjėjas. Jis ten žinomas, 
kaip pramonės ir užsienio 
prekybos specialistas, bet sa
koma, kad jis savo revolveriu 
nušovęs ir Beriją. Jis, aišku, 
atvyksta ne tik prekybos rei
kalais tartis, ar kaip iš Mas. 
kvos pranešama, “atostogų 
važiuoja’’, bet kalbėsis ir 
Berlyno ir kitais politikos 
klausimai*.

I

f?

i!* a „MA Am rJUKMHM 1

nomis reformomis ir taupy
mu.

Vietoj dabartinio franko 
prancūzai žada įvesti nau
ją franką, kuris bus vertas 
100 senųjų frankų. Pinigų 
pakeitimas bus padarytas 
bėgyje ateinančių’ rtiėtų. -

įsijungdama į šešių vals- 
unija Europoj, turės neina- 
zija turėjo nuvertinti savo 
pinigus, nes kitaip dėl jos' 
kainu aukštumo ji nebūtų 
galėjusi varžytu su lotomis 
valstybėmis dėl rinkų. *> 

į Kartu su Prancūzijos pf- 
nigų nuvertinimu Anglįj^e 

: paskui ją ir eilė kitų vėto- 
i tybių paskelbė, kad jos pa
lengvina savo pinigų iŠkeU 
į timą į svetimus pinigas 
: Svetimtaučiai dabar laisvai 
įgali Anglijos svarus keistiį 
dolerius ar kitų valstybių pi
nigus.

Pinigų keitimo palengvi
nimas, kaip ir nauja muitų 
tybių muitų uniją, Prancū
zai įtakos į tolimesnį ne tik 
Europos, bet ir viso laisvo 
jo pasaulio ūkio gyvenimą

SPĖJA, MALENKOVAS 
BUS TEISIAMAS

Viskas rodo, kad Malen
kovui bus iškelta byla už 
išdavystę. Komunistų spau
doje jo vaidas vis dažniau 
ir pikčiau minimas, o Bul- 
ganino “išpažintis” buvo 
įs|»ėjimas visiems, kad “an*. 
ti partinė” grupė gali para
gauti bolševikiško teisingu
mo. Dabar spauda jau ra
šo, kad Malenkovas laikę
sis “pagrobti valdžią”.

MASONAI PAMINĖJĄ
SAVO 225-aa METINES

Visiems “Keleivio" Skaitytojams, Platintojams, Rėmė
joms ir Bendradarbiams Linkime

Laimingų Naujų Metų!

“Keleivio" redakcija 'ir administracija
....... - J

Prieš 225 metus Bostone 
jsikūrė pirmoji masonų lo-, 
ža Naujajame Pasaulyje ir 
šiomis dienomis tos įkurtu-, 
vės Bostone iškilmingai mi
nimos. Iškilmės tęsis 3 die*. 
nas ir jose dalyvauja daug 
masonų ložų atstovų iš įvai
riu Amerikos valstijų. _
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ir jų vienmintis g. s. pulk.' 
Žilys turėtų susitarti, ar jis į 

' buvo žvalgybininkas, ar ne. 
Smetonos valdžia jj vadino 

Amerikon atvyksta artimiausias Chruščiovo bendra- i žvalgybininku, o jei taip, 
darbis Anastasij Mikojan, senas bolševikas, pergyvenęs

Mikojanas Amerikoj 4 *** t
Zovada į rojų

V. RIMANTAS

ir Stalino valvmus ir dabartinį Chruščiovo apsivalymą. tas, nes
______ Neseniai “Keleivyje” bu- kartu pribaigiant patį kapi-

s kartą tarnavo vo rašyta, kad Nikiu Chru-‘ talizmą. Be viso kito, Nikita

klės, kaip laukiniai vilkai. Savo specialybe Mikojanas galima bus apie Plečkaitį Nikita užsimojo nepras- (bo dienas savaitėje. Tokio 
yra užsienių prekybos žinovas. plačiau pakalbėti. Bet pir- tai, pažadėdamas tarybi- stebukladario Kremlius iki

įeina ne tik Berlyno klausimas, kurį Chruščiovas neseniai 
išvilko viešumon ir dėl kurio komunistai dabar mėtosi 
karo giasinimais, bet į aptariamus klausimus gali įeiti 
ir Vidurinieji Rytai, ir dvi Kinijos, ir ūkiškos varžytynės 
Azijoj, Afrikoj ir Pietų Amerikoj, ir rusiškų satelitų liki
mas Eui-opoje ir daugelis kitokių klausimų, kurie gadi
na santykius Urp dviejų pasaulio milžinų.

Stebėtojai nurodo, kad Urp Sovietų Rusijos ir ko
munistinės Kinijos neviskas yra tvarkoje. Viešai ir Mas
kva ir Pekinas rodo šypsenas ir skelbia savo solidarumą, 
bet gyvenimo tikrovėje viskas nėra “meilė ir solidaru
mas". Kinų komunistų pasimojimas “pavyti ir pralenkti” 
savo vienminčius Maskvoje, ypač jų “komunos”—milita
rizavimas rišo gyvenimo ir pramonės kėlimas greites-

Dėl Ispanijos kovotojų, 
reikia pasakyti, kad lietu
viams tiktai garbė yra, jei 
iš jų tarpo atsirado žmonių, 
kurk kovojo už Ispanijos 
demokratiją, prieš Franko 
fašizmą. Taip pat ir dėl ke
turių Smetonos valdžios nu
žudytųjų Šiauliuose liaudi
ninkų reikia pasakyti, kad 
tokie žmonės išgelbėjo Lie
tuvos demokratijois garbę!, 
kaip tą padarė ir Tauragės 
kovotojai, o vėliau ir Suval
kijos sukilę ūkininkai. Lie-

niais tempais, negu satrapas Stalinas tą drįso daryti Ru- • demokratija dėka
rijoj, turi kelti susirūpinimo Maskvos valdovuoL per hems pasiiyzehan« parode, 
10 metų kinų komunistai draugiškai išprašė rusus is, Smetonos ir ,0 kukos dikte. 
savojo Turkestano, is Mandzunjos, atsiėmė iš rusų Man- tūrą, žiliai, Kraniau- 
džurijos geležinkelius, Dairen (Dalnyj) ir Portarturo! skai ir risi tautininkai laikė 
uostus ir visai nusmelkė rusų įtaką šiaurinėj Korėjoj. Vi- i Lietuvoje viso krašto nelai
mus tuos laimėjimus kinų komunistai pasiekė šypsenomis! mei.
ir savo neišsemiama darbo jėga. Visi jų laimėjimai pa-j --------------------------
siekti rusų imperializmo sąskaitom Maskvos valdovai ge
rai žino, kad rusų imperializmo laimėjimai Azijoje ir 
ypač Tolimuose Rytuose buvo pasiekti Kinijos sąskaitom 
Dabar dalį tų laimėjimų teko jau išspjauti, o ateityje ki
nai gali prisiminti, kad jų didžiausias skriaudikas buvo 
ne Amerika, bet Rusija ir gali panorėti prarastas žemes 
atsiimti.

188 METŲ?

Irane daktarai apžiūrėjo 
vieną seną žmogų, kuris sa
ko, kad jis esąs 185 metų 
amžiaus. Gydytojai po jo 
apžiūrėjimo sako, kad jis

metų tarybinis žmogus tu- Jjmas tun out pasiekus; 
rėsią stnimpiausią darbo Sovietuose matei įalnio bū- 
dieną, sočiausiai apstatytąi v*° pažanga gali būti kuria- 
valgomąjį stalą, bus iš rišo tik žmogaus darbu. Tad 
visu kuo sotuT Tas Nikitos £ Nikita reikalauja iš tay- 
planas, dabar paskelbtas ir hinio piliečio kelti darbo 
Lietuvos tarybinėje spaudo- našumą, reikalauja daugiau 
įe, duodamas “svarstyti darbo, pažadėdamas suau- 
liaudžiai”. Plane, kad ir su- gusiems pagalbon duoti ir 
glaustai, nusakyta, kas perukus. Darbo našumas turi 
artimiauBii»s e p t ynerius' Pridėti 60'J. Ir kai Nikita 
metus turi būti padaryta ir f®da sumažinti darbo va- 
Lietuvoje landų skaičių, iš tarybinio

žmogaus bus pareikalauta, 
Vykdomosios Tarybos lei- kad jis įtemtų visas, gal ir 

džiamam biuletenyje “EI- paskutnes savo jėgas. Ir jei 
ta” lapkričio mėn. paskuti- to nepadarys, tiek nepaga- 
niam numeryje paduodama mins, kiek nustatyta plane, 
kiek smulkesnių duomenų Nikitai nebus sunkus ir pa- 
apie tą planą, jį vykdant siteisinimas: nepagaminote, 
Lietuvoje, ir va kaip jie at- tai ir neturite, — patys kal- 
rodo. Lietuvoje^ būsianti ti.
sparčiai vystoma pramonė.
Padidintu greitumu bus ga- Iš anksto galime spėti, 
minamos Lietuvoje maši- kad per artimiausius 7 ar 
nos, plečiama maisto pra- net 12 metų tarybinis žmo- 
monė, bus statomos naujos gus nepateks į rojų ir nega- 
elektros stotys, bus statomi dins širdies darbo žmogui 

fabrikai cheminei Vakaruose savo “pasakišnauji
kais” laimėjimais. Tarybi- 

jmo- nis žmogus tebegyvena

tikrai oroli hiiti laRai eono?------- ——- uvimc

pramone.
Naujoms pramonės „ 
nėms statyti plane skiriama skurdų gyvenimą. Dar ir 
12 su puse miliardų (bilio- šiandien Sovietijoje yra 
nų) rublių, =- dukart dau= žmonių, kurie per mėnesĮ 
giau, kaip per pastaruosius uždirba 250-300 rublių, kai 
septynerius metus. Dėl to tiek pat reikia mokėti už

šiuo tarpu tai yra tik spėliojimai, bet tokios mintys ir gali būti nuo 158 iki 188
nėra svetimos nei rusams, nei kinams, nei bus svetimos metų senumo. „____ . .
amerikiečiams, kada jie sės prie derybų stalo su besisve- j Irano Metuzalis vadinasi visko pagaminamų Lietuvo- ’ padoresnių batų porą, ar 
čiojančiu čia Mikojanu ... ” Sayed Ali Saleh Kutahi, gy-,je dalykų kiekis turėsiąs trigubai tiek už kuklią eilu-

vena jis Keluseh kaime. , padidėti vidutiniškai 180%, tę., žmonės jau tuomet
----------------------------------j mašinų būsią pagaminta džiaugiasi, kai gauna kiek

Mūsų krašte šeimos vidurkis! daugiau kaip pustrečio kar- sočiau pavalgyti ar susilau- 
to, elektros energijos du- kia kad ir kukliausios pasto- 
kart daugiau, turės daug &ės. Materialinio skurdo 
padidėti sviesto, kiaulėnos, praraja Sovietijoje yra tiek 
jautienos, grūdinių kultūrų, didelė ir ji vos dar pradėta 
šakniavaisių ir pašarų ga- užpildyt, kad Nikitos paža- 
myba * į dai pakelti greitu laiku ta-

Nikita nori, kad per tą žmogaus gerbūvį
laiką Lietuvos žemės ūkis

=A p z v a 1 g a
NORI PASIAIŠKINIMO

Neseniai šioje vietoje kal
bėjome apie gen. štabo pul
kininką Žilį ir jo samprota
vimu? dėl socialdemokratų 
ir kitų dalykų. Tą pasisa
kymą paskaitė ir p. P. Kra- 
niauskas Kanadoje ir sako, 
kad jis buvęs “kaip elektros 
pritrenktas”. P. Kraniaus- 
?kas nesupranta, kaip “Ke
leivis” galėjo drįsti kalbėti 
nepalankiai apie gen. štabo 
pulkininką. Toki aukšta as
menybė ir toks neaukštas 
ivertininmas . . . Ot, kad 
būtų cenzūra, tai Kraniau- 
skas pasuktų raudoną paiše
lį. . .

“Elektros pritrenktas” p. 
Kraniauskas turėjo važiuoti 
į ligoninę, bet jis vietoj to 
parašė laišką į tą pačią 
“Dirvą”, kurioj ir geštabo 
pulkininkas parodė savo po
litinę išmintį.

P. Kraniauskas irgi sie
kia suniekinti socialdemo
kratus. .Jis nemirkčiodamas 
meluoja. kad:

“Gerai atsimenu, kad. Lie
tuvai pasiskelbus nepriklauso
ma valstybe. 1918 m. rudenį 
grįžęs iš Rusijos 'socialdemo
kratas' Valiukas Panevėžyje 
buvo suorganizavęs 'Laikinį, re
voliucini darbininkų ir vaMtie. 
vių komitetą’ ir laukė iš Rusi joe 
su bolševikų armija atvykstan
čio 'socialdemokrato’ Kapsuko.”

P. Kraniauskas netgi ne
supranta, kad Panevėžy, kai 
bolševikai įkūrė “revoliuci
ni komitetą" valdžia jau 
buvo jų rankose. Valiukas 
tarnavo jų įkurtoje įstaigo
je ir daug ką apsaugojo 
nuo bolševikų tada dar, pa
lyginus. ne taip žiauraus.

yra 3.65 asmenys, o tik žem
dirbius paėmus — 4.08. Viso 
labo yra 43,400,000 šeimų.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖<
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

TALKA
Lietuvių Enciklopedijos Leidykla 

skelbia paskutinę Lietuvių Enciklo
pedijos Talką nuo 1958 m. spalio 15 

į d. iki 1959 m. balandžio 15 d. Talkos

bet jau besireiškiančio te
roro. Dėl tarnavimo bolše
vikų įstaigose galima gin
čytis, bet verta atsiminti, 
kad labai daugelis žmonių 
skaitė ir dabar skaito rusu

i i • J , j i *"■* m- oaianazio io a. rančosaemokratų klaida, kad Jie | metu naujai L. E. užsisakiusieji jraus
boikotavo bolševiku įstai- dov-n?, «■ t01**! | Užsisakę L. E. nuo 1958 m. sruo
ga? po ooisevikų perversmo džio 15. d. iki 1959 m. vasario 15 d.

iraus pilną V. Krėvės raštų rinki
nį (6 tt). Ir visi tie, kurie užsisakys 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki 1959 m. 
balandžio 15 d., gaus Lietuvos žemė
lapį ir Jono Balio Lietuvių Dainos 
Amerikoje.

Išėjusius L. E. 15 tomų naujieji 
prenumeratoriai gaus išsimokėjimui 
jų pageidautomis sąlygomis, o už 
naujai išeinančius tomus, kurių bus 
12-13 tt., moka už kiekvieną išeinan
tį tomą. Vieno tomo kaina JAV’ 
17.75, visur kitur — $8.

Lietuvių Enciklopedijos leidimas 
nėra kieno nors asmeninis reikalas, 
bet visų lietuvių sutelktinių pastangų 
vaisius, nors, deja, tik laisvajame 
pasaulyje gyvenančių lietuvių pas
tangos už savo kultūrą ir lietnvišku-

ir tuo tik padėjo bolševi
kams galų gale įsistiprinti.

Tarnavimas bolševikų įs
taigoje buvo riša Valiuko 
“kaltė”, o tokią ”kaltę” da
bar papildinėja visa nelai
minga Lietuva ir Kraniau- 
skai su Žiliais gal jau taria
si turėsią darbo “bolševikų 
talkininkus” valyti? Ką ma
note, šaudymų mėgėjai?

Kai g. š. pulk. Žilys dėl _____ _______ _ ____ _
Valiuko ir jo visiškai niekuo ' mo ^laikymą, šiandien tapęs ir be- Hėfna ŽTnnnne ! s»1-v’rin^s laisvinimo kovos dalimi.UetOS Žmonos nužudymo : šiandien jau jokia paslaptis, kad 
teisina gen. Glovacki, tai io i Pradžjus leisti išsibarsčiusiems pa- 
“mrnirao” u I 1 5*uI>je lietuviams L. E., Maskvagynėjas Kraniauskas tą ! susirūpino, ją puolė ir iškoneveikė, o 

’ norėdama nuraminti okupuotą Lie
tuvą suteikė jai teisę išsileisti suso- 
vietintą enciklopediją lietuviškai. Tą 
pažadą davė vien tik lietuviams, bet, 
kaip įprasta, pažadas lik* pažadu ir 
Lietuvoje turėjusi pasirodyti sovfe-

“patriotišką” kriminalą su
verčia ant sauvaliaujančių 
“eilinių,” kurie:
, ** Panevėžio1 tiška enciklopedija jau numarinta
oefPpS »aliukas buvo mūsų ka-1 Maskvos okupacinėje cenzūroje. Sis 
reivių pačiuptas, atpažintas ir Maskvos rūpestis ir nuolatinis L. E. 
sušaudytas”. < puolimas rodo, kokį milžiniškai lietu-

į viską darbą šiandien mes išeiviai at-
Pfcčiai žmogžudystei ir P.! LiekaT- ,r .mes ?a rali,ne di** dziuotis, nes tik vieni lietuviai, išsi-Kraniauskas 

esą:
pritaria, nes

tuanistika. Kito tokio atsitikimo dar 
nėra pasaulyje. Mes darbą daugiau 
kaip jpusėjome, tikime ir iki galo 
ištesėti.

44 • Mielas lietuvi, mes kviečiame Ta-Nuiaminęs savo patno- I ve įsijungti į L. E. prenumeratorių
tišką” sąžinę dėl nekaltu i Mtį

T* v p darbo dalininku. L. E. leidžiameV allUKU nUZUdymO P. Kra- 1 Visi sutelktinėmis pastangomis, ją 
niauskas kalba apie kitus kidžiame visi bendr» To<^1

“Valiukas gi tuo metu buvo aiškus bolševikų talkininkas.”

Der ta I-VU1IIIU žmogaus 
p iki vakarietiško darbo žmo

gaus lygio ir net aukščiau 
vargiai ką gali klaidinti irlabiau specializuotus. Jam

svarbu, kad Lietuva ateityje ... .. m x .
duotų Sovietams galimai "llo‘1.'1 Tad įprantama, del 
daugiau pieno produktų ir ko Nlk,tos Plane- gretima! 
mėsos. Norėtų gauti kiek su laimingo artimos ateities 
tik galima daugiau kiaulie- 85^™™° pažadu tarybi- 
nos ir kad būtų auginami nlan; amo^1 kartu Pnmr 
veisliniai galvijai. Kartu ina- kad ^naual.a J° Pa,.T'~ 
su tuo būtų būtina daugiau *fa’ kul Ils laiku
gaminti ir visokių galvijams 
pašarų. Kartu Nikita norėtų 
gauti iš Lietuvos daugiau 
įvairių grūdų, daugiau cu
krinių runkelių ir cukraus, 
daugiau linų pluošto, žo
džiu, visko daugiau. Sakysi
me: pieno beveik dvigubai, 
mėsos pusantro karto tiek, 
kaip dabar, bulvių dukart 
daugiau, linų pluošto 60% 
daugiau. Nikita deda daug 
vilčių į Pabaltijo kraštus 
jau ir dėl to, kad čia yra pa
stovus drėgnumas, beveik 
nepasitaiko sausrų ir žemė, 
gerai ją dirbant, yra derlin
ga-

Nikitos plano numatomi
bendiąjV endkiopediją su “gausit! ūkio laimėjimai Lietuvoje 

Sovietuose nebus išimtis: 
tokia pat — vietomis dides
nė, kitur mažesnė — pa
žanga turi būti pasiekta vi
sam Sovietų ūkyje, ir tuo 
būdu Kremlius tikisi pra
lenkti kapitalistinius kraš-

Kas savaite
Berlyno Marianfelde

Vakarų Berlyne yra vie- 
i telė, žinoma vardu Marian- 
i felde. Tai stovykla iš Rytų 
Vokietijos pabėgusiems 
žmonėms. Kas savaitę į tą 
stovyklą ateina tūkstančiai 
jaunų vyrų, moterų ir vaikų. 
Jie prašo prieglaudos Vaka- 
ru Vokietijoje.

Vienas Amerikos žurnali
stas, Joseph Alsop, šiomis 
.dienomis buvo nuvykęs į 
Marianfeldę. Jo įspūdžiai, 
trumpai pasakant, yra to- 

! kie:
Iš Rytų Vokietijos komu- 

: nistų pragaro bėga visi, ku
rie tik gali pabėgti — pa
prasti darbininkai, amati
ninkai, mokytojai, profeso
riai. Bėga jie, palikę savo 
paskutini turtelį. Į Marian- 
feldės stovyklą jie atsineša 
tik vieną — laisvo ir už
tikrinto rytojaus riltį.

Iš komunistų rojaus bėga 
tūkstančiai. Bet čia gyve
nantieji Maskvos garbinto
jai ir vejami ten nekeliau
ja. Kodėl?

Klauskit Andrulio ir Prū- 
seikos. Dėdė Šamas sutin
ka jų kelionę apmokėti, bet 
jie nevažiuoja — kodėl?
“Išsamūs tyrinėjimai”

Po naujų metų pradės sa
vo posėdžius naujasis kon
gresas. Demokratų partijos 
vadas atstovų rūmuose Lvn- 
don Johnson kalba apie in
fliacijos “išsamu tyrinėji-

TVfof lanlrninin motinciJIIGI • 1VIV lIIVHVOį
ir vėl ėmė kilti kainos mais
to produktams ir kitoms 

• reikmenoms. Ypač pabran
go visoki prezervai.

Neišrado, kad tie “išsa
mūs tyrinėjimai” duotų kiek 

i raudos. Jau dabar demo- 
; kratai sako, kad dėl inflia- 
i cijųs via kalti tik republi- 
i konai. Gi savo ruožtu repu- 
blikonų administracija jau 

! dabar skelbia sekamų fiska- 
l :lių metų “subalansuotą biu- 
Į džetą” — 77 bilionų dole- 
rįi biudžetą.

Bus taip: jei demokratai 
sakys, kad biudžetą reikia 

I padidinti, republikonai jiems 
J atšaus: ponai, didinkite ir 
: pasiimkit kaltę už infliaci- 
iją...

Tai bus politinis 
įžodžiu maratonas.

tuščių

ir su kaupu pristatyti į 
“bendrasąjunginį fondą”, 
tariant valstybei tai, kas iš 
jo reikalaujama. Ir tai be 
jokio atsisakymo. Kas to 
nepaklausys, kad ir apgau
namas Nikitos pažadų, tą 
visuomet pamokys dirbti 
“su entuziazmu” jam iš de
vynių gyslų režimo vytas 
rimbas.

Ir vis tik, jei ir Lietuvoje 
bus artimu laiku dvigubai 
įdėta pinigo naujiems fa
brikams statyti, jei tikrai 
bus pasirūpinta geresniu 
žemės dirbimu, bus moka
mos žmoniškesnės kainos 
už valstybei pristatomus že
mės ūkio produktus, ir kiek 
žmoniškiau bus atlygina
mas darbas, reikia laukti, 
kad gyvenimas ir Lietuvoje 
gerės, kad ir ne Nikitos ža
damu tempu. Tai dar ne
reikštų tarybinio žmogaus 
nusiraminimo: juo mažiau 
jam rūpėtų duonos klausi

u . . 'ją baigus, visas mūsą pasidMžiavi----------- —■--------------------  -------
bočiai d cm o k ra t y prasizcn*. ip busimų kartų įvertinimas e tus, pakelti taivbinio darbo
*?mas- 'nini t? P®1!. ^>,®fkai‘: žmogaus gerbūvi Sovietuo-linas, tuo dažniau jis jaustų-
t), kotaus au neįvardytusse.tiek, kad ten pasiektasfsi vergo pavadžiu vedamas 

žmoguikovotojus Ispanijoj ir ketu- 
rfus Smetonos budelių su
šaudytus liaudininkus Šiau
liuose 1929 metais.

Dėl Plečkaičio tautininkai

Lietavią Enciklopedija
2«5 C Street
So. Boston 27, Mass.

(Skelb. I

rojus savaime su
verstų Vakaių dirbančiuo-

vergo pavadžiu 
ir lengviau pasiduotų taip 
dabar Sovietijoje ujamo

sius į Rytus ir tuo būdu be “revizionizmo” pagundoms.
tankų padėtų laimėti bolše
vizmui ir “laisvąjį pasaulį

Tuo bus, rodos, sprendžia
mas ir bolševizmo likimas.

Vengru didvyris
i

Plačiai skaitomo žurnalo 
! “Reader’s Digest” sausio 
Į (1959) laidoj yra labai įdo- 
! mus straipsnis “Hungary’s 
j praud rebel”. Straipsnio au
torė Maria Maleter komu- 

i nistų nužudyto Vengrijos 
į sukilėlių vado Pal Maleter 
Į žmona.

Straipsnio autorė dabar 
gyvena Amerikoje, kartu su 
trim savo vaikučiais. Ji 
meisteriškai pavaizduoja 
tragišką savo ir vyro gyve
nimą rusų okupuotoj Ven
grijoj. Nors Maleter buvo 
komunistų partijos narys ir 
armijoj turėjo svarbią vie
tą, okupantai uoliai jį se
kiojo. Pirmiausia jie suardė 
Maleterių šeimą, vėliau jie 
žiūrėjo, kad vyras daugiau 
nematytų savo žmonos ir 
vaikų. Išrodė, kad jis su 
“dūšia ir kūnu” parsidavęs 
Maskvai. Bet kada prasidė
jo sukilimas, Maleter atėjo 
vadovaut sukilėliams. Jis, 

j kaip ir tūkstančiai kitų par- 
i tijos narių, kovojo už savo 
tautos laisvę.

šituo išstojimu Maleter į- 
amžino savo vardą — di
dingo laisvės kovotojo var-

Draugai, į Sibirą!
Chicagos komunistų “Vil

nis” paskelbė kažkokios 
Genovaitės A—tis laišką iš 
Lietuvos. Be kitko ji rašo:

‘Tas mumis dabar beveik 
neima noras pasistatyti ge
rą namą, nes labai pabran
go. Mat grįžo iš Rusijos Si
biro ištremtieji lietuviai be
veik visi ir jie ten uždirbo 
daug pinigų”...

Can you beat it? Namai 
pabrango todėl, kad iš Si
biro grįžo ištremtieji lietu
viai — jau be sveikatos, bet 
su dideliais maišais pinigų!

Jei laiško autorė nebūtų 
tokia žiopla melagė, jai pa-* 
tikėtu ne tik Chicagos ko
munistų smūtkelis Jonikas, 
bet ir Brooklyno komunistų 
staršas Bimba. Bet jie tyli, 
jie nesako: “draugai. į Si
birą, ten jūsų laukia pinigų 
maišai”...

Be to, jei Sibiro tundro
se galima maišais pinigus 
nečioti, kodėl jos mažas 
rankinukas yra tuščias? Ar 
Lietuvoj jau blogiau, negu 
Sibira?

Stvėrėsi apgavystės
Vengrijos sostinėj Buda

pešte rusų armija buvo su
mušta n* pasitraukė iš mies
to. Provincijoj okupantams 
taip pat nesisekė. Tada jie 
stvėrėsi komunistinės ap
gaulės. Per radiją ir savo 
Inirjerus rusų armijos ko
manda pasiūlė derybas. Gir
di, reikia susitarti, kad ru
su armija galėtų gražumu 
trauktis iš Vengrijos. Leit. 
gen. Pal Maleter jau bu
vo krašto apsaugos minist
ras įnirę Nagv vyriausybė
je. Nieko blogo nelaukda
mas, jis sutiko tartis.

Maleter ir jo draugai iš 
derybų vietos jau negrįžo. 
Rusai juos suėmė ir pasku
bomis traukė savo armijos 
pulkus prie Budapešto. Tuoj 
po to jie pradėjo bombar
duoti Vengrijos sostinę ir 
kraujo balose paskandino 
sukilimą.

Vėliau taip pat apgaulin
gu būdu Maskva iš jugosla
vu ambasados išgavo Imre 
Nagy. Jo, Maleterio ir kitų 
likimas buvo nežinomas. 
Tik pereitą birželio mėnesį 
paaiškėjo, kad Maleter, Na
gy ir kiti buvo sušaudyti; 
sušaudyti po to, kada jie 
atsisakė spaviedotis ir mal
daut pasigailėjimo.

Maleter mirė, bet vengrų 
tautos istorijoje jo vardas 
bus nemirtinas.
Išdavikai viršūnėse

Stalinas be pasigailėjimo 
naikino “senosios gvardi
jos” žmones. Dabar tą patį 
daro Chruščiovas. Moloto
vas, Kaganovičius, Žuko
vas, Bulganinas ir kiti išlėkė 
iš “kolektyvinės vadovy
bės”. O Lavrentij Berija pa
kištas po velėna.

Ir būdinga: Visi kaltina
mi išdavyste! Vadinasi, ko
munistų rojuje yra taip, kad 
patys didžiausieji išdavikai 
sėdi Kremliuje . . . Prade
dant Zinovjevu ir baigiant 
Bulganinu—visi imperialis
tų tarnai!

Biblijos rojuje taip nebu
vo. Ten žaltys “piktąją sėk
lą” pasėjo, bet jis ir Ado
mas išliko gyvi. Kitaip yra 
komunistų rojuje. Ten Sta
linas skerdė Zinovjevus, o 
Chruščiovas Berijąs.

Kas sekantis? Kieno kin
žalas paskers Nikitą?

K. Vi
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Amerikos Lietuvių Gyvenimaskonsulatas jiesko
Augaitienė - Mačiulytė, Vera, sūnus.
ir Grigaliūnienė - Mačiulytė, E- š Bartkevičius, Juozas, Stasio 
»na‘, i s“n-» kil iš Marijampolės ap.,
Bendoraitis, Antanas, Jurgioį gyvenęs Brooklyn, N. Y„ 128 
sūnus, gimęs 1918 m. ■ North 4th St.
Damkus, Juozas ir Mykolas. Butkus, Jonas ir Konstantinas, 
Didžiulis, Antanas, Jono sū- • ir sesuo Zuzaną, Vinco Sutkaus
nūs, iš Kamėnų k., Šėtos vai.,
Kėdainių apskrities.
Dvareckas, Juozas, Jokymo sū
nus, iš Merkinės.
Juškienė - Tirunaitytė, Marytė,
Juškos, Stasio našlė, kilusi iš 
Šilalės par., ir duktė Juškaitė, Vokietijoje, Berlyne 
Leonora. į Geibavičius, Bronius.
Kiimaitis, Jurgis. : Gužauskas, SiLvestras ir Stanis-
Klimas, Antanas, ir jo sūnus k)vas.
Juozas. Kleopas ir Vincas; Kli-! Katauskas, Jonas, Kazimiero 
mas, Rokas ir io sūnūs Juozą- s,» gimęs Šiaulių aP”. Gruzdžių

vaikai
čižaitė, Jadvyga, gimusi Kutiš- 
kėse.
Dulevičius. Leonas, Mečislovo 
sūnus, iš Pasvalio.
Gehrmann, Rudolfas, gyvenęs

KAS SKAITO. RAM) 

TAS DUONOS NEPRAŠO

pas ir Rokas; Klimas, Vincas, 
ir jo dukterys Magdelena ir O- 
na.
Kučinskas, Kazys ir Vladas, iš 
Gražulėnų k., Alvito v., Vilka
viškio ap.
Kupinas, Mykolas.
Lebedinskas, Vytautas, Vinco 
sūn., gimęs 1925 m.
Ližaitis, Vincas, Vinco sūnus, iš 
Dailučių k., Alvito vai., Vilka
viškio ap.
Lukomas, Danielius, Martyno 
sūnus, gyveno Silver Creek - 
New Philadelphia, Pa.
Lukša - Skrickytė, Ona, ir Vyš
niauskienė - Skrickytė, Stepanė, 
Antano dukterys.
Masaitis, Kazimieras, Viktoro 
sūnus.
Mickevičius, Aloias, Simo s., 
gyvenęs Sao Paulo, Brazilijoje. 
Miernykienė. Ona, Juozo duktė, 
ir jos duktė Miemykaitė, Ona, 
Antano duktė.
Milinavičienė. Kastė.
Mingiela. Gabrielius. Karolio 
sūnus, kilęs iš Kalvarijos apy
linkės, buvęs Šačių vargoninin
kas.
Pranckūnas, Stasys, kultūrtech- 
nikas - inžinierius.
Semaška. Vincas. Vinco sūnus, 
iš Bladikių k., Šėtos vai., Kėdai
nių ap.
Simonaitis. Titas. Marcelio s., 
gim. Tirkšlioniu km., Rozalimo 
v.. Panevėžio ap.
Stasiukaitis. Juozas, Tomo sū
nus. g. 1931 m.. Naujininkų k., 
Pajevonio vai., Vilkaviškio ap. 
Vasiliauskas, Petras, Antano 
sūnus, iš Papieviu k., Kartenos 
vai.. Kretingos ap.
Vyšniauskienė - Skrickytė, Ste
panė, ir Tai k ša - Skrickytė, Ona, 
Antano dukterys.
žemaitis. Jonas. Jono sūnus, ir

v., gyvenęs Vokietijoje. 
Kavaliauskas, Boleslovas, gyve
nęs Radviliškyje.
Kirkilą, Juozas, Juozo ir Mari
jonos sūnus, gyveno Sao Paulo, 
Brazilijoje.
Lukošius, Viktoras ir Lukošai- 
tė, Juzefą, Viktoro vaikai, gimę 
Čikagoje.
Maniušis, Aleksas, Kazimiero 
ir Monikos sūn., kil. iš Juknėnų 
k., Daugailių v., išvyko Argen
tinon.
Mažeika, Juozas, Motiejaus sū
nus, iš Bambininų.
Montvydaitė - Mikutienė, Ona, 
Antano ir Ievos d„ iš Tirkšlių 
m„ vyras Mikutis, Ignacas. 
Navajauskas, Stanislovas, An
tano sūnus.
Neu, Evald, gimęs Girininkų k., 
Tauragės ap.. išvažiavo į Kana- i 
dą.
Rimkus, Jonas, Jurgio sūnus, iš 
Dapkiškių k., Tauragės ap. 
Ruikys, Bronius, gyvenęs Chi
cago, III. į
Spruogis, Jokūbas, Jokūbo sū-' 
nūs.

YRA IR TOKIŲ KEISTUOLIŲ

Dešinėj Mauri Rose Kirby 17 metų amžiaus, ant ankš
to stulpo Indianapoiy, Ind-, sėdi jau 169 dienas ir nori 
išsėdėti 180 dienų ir tuo būdu laimėti tokio sėdėjimo 
rekordą. Santa Clans mėgina ją pasiekti ir pasvei
kinti Kalėdų proga. Kairėj Dade County teismo rū
mai Miami mieste, kurie labai gražiai atspindi lietaus 
klane.

IŠ PIETŲ AMERIKOS
URUGVAJUS

Rinkimus laimėjo 
šturmienė - Jonikaitė, Ona, jos baltieji
vyras ------------------Aleksas šturmas, sūnus i

Dideliam demokratų ir bernų.< _ i-- 1_-... -2 1 _

i kiai susižeidė mano vienin-j 
telis sūnus Albertas, 21 me-1 
tų amžiaus. Guli ligoninėj.

WORCESTERK> NAUJIENOS
M. Krasinskas Beveik šimto netekome

CHICAGO, ILL.

Mirė A. Ripkevičins

Šiemet nuo sausio 1 d. iki 
gruodžio 9 d. Worcesteryje 
mirė 96 lietuviai. Štai jų

, Margareta Veiverys - Gu
daitis, Zigmas Kaulakis ir 
Valteris Kuzmickas. Marija 
Kazlauskaitė, 2 metų. 

Surašiau, nes dalis miru-
T-,c^n ! pavardės: Agota Lukoševi- siųju dar gauna laiškų, išI UbCOll, A a t • i___  į.iii __

Loan bendrovės ilgametis į VaKnčiūtė - šeškevičie- Išninkąs. Naujienų ben-.“ ^"az^ka”'
croves 
pirmininkas.

di.-ekto. ias ir viee- ! paulauskas> 48
Kazimieras Grabliauskas,

Pernai mirė 115 lietuvių.
Minėsime Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą

kyje), kurie ir gavo dau- 
i giausia balsų, ypač iš kraš- 
• to gilumos (provincijos) 
i gyventojų dvarininkų ir jų

ko dar gerokai prieš pirmą 
J jį pasaulini karą ir tik po
rą metų pagyvenęs Detroi
te, visą amžių išvyveno Či
kagoje ir čia uoliai dalyva
vo lietuvių visuomeninėje 
veikloje.

Į Arizoną velionis buvo 
išvažiavęs sveikatos sume
timais, nes jam sunku buvo 
pakęsti žiemos šalčius.

Gruodžio 23 d. didelio 
būrio giminių, draugų ir 
bičiulių palydėtas, jis palai
dotas Tautinėse kapinėse.

Liko vienintelė duktė Ol
ga ir sesuo Ona Tumasienė, 
kurioms čia reiškiu užuo
jautą.

Čikagietis

ROCKFORD, ILL.

L. Bendruomenės apylinkė 
gražiai veikia

1 Motiejus Grigas, 50 m.,! Lietuvos repriklausomy-
Vincas Civinskas, Mariona bes paskelbimo 41 metines 
šeškcvičienė, Andrius Li- — Vasario 16-ją Lietuvai 
niauskas. Zigmas Beliaus- Remti Dr-jos 1-sis skyrius 
kas - Bell, Domininkas Na- ruošiasi minėti vasario 15 
valskis, Adomas Karsokas, d. Lietuviu Piliečių Klubo 
Jonas Višniauskas, Domice- salėj, 12 Vernon St. 
lė Skerniškis, Ona Daugi- . . . .
ninkienė, Juozas Pucilaus- Cenlmw
kas, Olga Karaliūtė-Rouch,; Lietuvai Remti Dr-jos I- 
Mikas Ramanauskas, Kris-j sis skyrius sausio 17 d. Lie- 
tina Kilmonis, Jonas Gu- tuvių Piliečių Klubo salėj 
žauskas, Ona Jankauskie- rengia centini išpardavimą, 
nė, Mikas Daujotas, 40 m., Pelnas skiriamas Lietuvos 
Walteris Orentas, Pijus Zo- laisvinimo reikalams. Tiki- 
naitis, Petronėlė Matusevi- masi, kad visuomenė tą su- 
čienė, Justinas Rauktys, 45'manymą uoliai parems, 
m., Vincas Jančius, Anta-'«. *
nas Geštautas, Archibaldas 1257^* 5™?nen“1, , 
gaidukas, 58 m., Adomas i Ge",rt' Dr’“ ”U>rba 
Gulbickas, Vincas G lodąs, į Jon išrinkti: Pirm. V. 
Martinas Rudis, Ona Jus- 1 Mitrikas, vicepirm. I. Piga- 
kiūtė - Butkevičienė, kun.' ga, sekr. A. Kriaučialis, fin. 
Kazimieras Jankus, 53 m.,-j sekr. P. Kraunelis, ižd. O. 
Liudvikas Mankevičius, Sta- Į Gataveckaitė - Joslin, iždo 

įsė Šniukšta, Margareta: glob. A. Dambrauskiaitė -

r.

Aleksas ir duktė Aniceta. i 
Surdoka, Vincas ir jo sesuo i
tt*^l«^M?B»XiJos5Ba‘J,ey^oni«?.J?žka šalies vyriausybė (Valsty- 
javalkiu k., Krosnos par. Iraudonųjų batlhstų (libera- bes Taryba iš 9 asmenų) 
Tolušas, Benediktas, Simo sū- Jų) partijos žmonės, tą šalį bus sudaryta iš 6 naciona- 

valdė 93 metus, bet lapkri- jĮgtų (herreristų) ir 3 libe- 
či'o mėn. 30 d. jie rinkimus ralų (batllistų), buvusioje 
pralaimėjo ir nenoroms tą taryboje buvo 6 raudonieji 
vietą turi užleisti baltiesiems jr 3 baltieji.
(nacionalistams), kurie ii-j Ra bQsimoji 
gus metus del to kovojo .r manJo ir
paskutiniuose rinkimuose I va]d j
netikėtai gavo balsų daugu- J ! . naakS.-.

nūs, gyvenąs Čikagoje. 
Tomkevičius, Česlovas, 
sūnus.
Urbutis, Jonas, Antano sūnus, 
iš Sarapiniškių k., Gaurės v., 
Tauragės apsk.
Utmanas, Vytautas, Antano s., 
kil. iš Skęsbalių k., Gudelių v., 
Marijampolės ap.
Valickas, Pranas.

Juozo

žemaitinė - Tadiiošaitytė, Mar- 
celė. Juozo duktė. , Ieškomieji arba apie juos ž»-
Aleksvnienė - Surdokaitė, Ve- J nantieji maloniai prašomi atsi-
ruse (vyras Juozas! ir ios bro
lis Vincas Surdoka. kilę iš Nau- 
iavalakiu k.. Krosnos par. 
Antanavičius. Antanas, Adomo 
‘•ūn.. iš Tirkšlių m.
Barauskas, Bronius, Juozapo

liepti:
CONSt’LATE GENERAL 

OF LITHUANIA
4l West «2nd Street 

NEW YORK 24, N. Y.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Sa Tarptautine Virtuve, ra Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-

Į trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
< valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įyai- 
f rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso- 
I kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
* vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus, 
i Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kar paduO-
* dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
| -Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para

šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
aSH R 5o Roetoe 27.

Z

Viirmn, : Į7C*I rvv., V.J, ManOnia, i__inau 1 — • •• 
ULC51IHVFJ1

L. B. apylinkės valdyba' Stankevičienė, Jurgis Ka- į Novosiackas, O. šnarienė, 
šią vasarą vaikams surengė minskaš, Julija Karalienė - ;org.-koresp. J. Krasinskas, 

Šimakauskaitė, Balys Min- j marš. F. Dambrauskas, di- 
gilas, Ona Bendoraitienė,, rektoriai: J. Glaveckas, J. 
Alfonsas Adamonis, Adelė ! Norkaitis, O. Žilinskienė, M.O M OO Al m w ) TS f _ __ _ • TT fl _ _ 1 •

įdomią ekskursiją į Wiscon 
sin ežerus. Vaikučiai buvo 
labai patenkinti ir laukia

ba. Kalėdų proga bus su
ruošta eglutė, o po Naujų 
metų žadama parodyti vai-

. .. . TT nauuuu.vj, kams tinkamų filmų,
atsitiko ir su ilgus metus U- , ius su Jvietiniais. Kas bus: Daugiausia darbo ant sa-irolnomom __• _ r • ■» tt* •1 vo pečių ima agr. J. Kiznis.

Perkūns

mą.
Sakoma, gyvenime viskas 

įsigema. Panašus dalykas

rugvaju valdžiusia populia
ria raudonųjų (liberalų) ba
tllistų partija, kuri paskuti
niu laiku dėl vidujinių rie
tenų ir nesantaikos suskilo 
į frakcijas, o prie 
prisidėjo šalies negalavi
mai (finansinė krizė ir ne
darbas) — dėl viso to ir 
pralaimėjo.

Nacionalistai taipgi yra 
pasidalinę į dvi frakcijas: 
kairiųjų ir dešiniųjų. Kai-

rodys. Bet ateiviai paskuti
nių Urugvajaus rinkimų! 
rezultatais neturi džiaugtis. 
Raudonieji ateivius, laikė

toliau — nežinia. Po ilga
metės laisvės, kurios toje 
šalyje netrūko, kaltais ga
lime susilaukti visokių neti- 

: dėtumu, ko Pietų Ameriko- 
to nar je apstu.

Kaip ir galima tikėtis, iš 
mažųjų partijų socialistai 
pasistūmėjo truputį į priekį 
ir jų tarpe yra pirmoje vie
toje. Katalikų “Union Civi- 
ca” šį kaitą gavo gerokai

rieji • Demokratinis Baltųjų 
Susivienijimas (tai panašus 
buvusiems Lietuvos valstie
čiams liaudinnikams). Jų

mažiau balsų negu praei
tuose rinkimuose, nes daug 
pasekėjų balsavo už bal
tuosius (nacionalistus), no-

tarpe yra nuoširdžių demo- Jodami padėti is valdžios
kratų, nemažai ir ateivių, 
kurių tarpe jau daug metų 
darbuojasi ir lietuvis žurna
listas Albinas Gumbaragis.: 

Dešinieji su savo 83 metų

išstumti raudonuosius (libe
ralus). Tai dar kaitą gyve
nimas įrodė, kad nora Kris
taus “pasekėjai” teigia, jog 
Kristus buvo neturtingas ir
tokius užtardavęs, bėt pas
tarieji eina visuomet su tur<amžiaus Luis Alberto de

Herrera vadu (panašūs į ...................... ....... ................
buvusius mūsų tautininkus! ^n^ismis ir desiniaiaais
su Antanu Šmitonu priešą-! reakci?!itria> Komunistai 

gavo kiek daugiau balsų,

VISIEMS MOŠŲ DRAUGAMS IR KLIENTAMS LINKIME

LAIMINGŲ NAU JŲ JŲ ME T Ų
Mes dėkojame visiems už pasitikėjimą ir 

daugelį užsakymų, kurių mes gavome.

GENERAL PARCEL * TRAVEL C0„ INC.

i

135 W. 14TH ST. NEW YORK 11, N. Y. TEL CHELSEA 3.2583

141 Second Avė. 
New York City 

Tel. GRamercy 5-7430
39 Raymond Plaza W.

Newark. N. J. 
Tel. MArket 2-2877

332 Fillmore Avė.
BaffabS, N. Y. 

Tel. MOhawk 2674
900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOoer 1-1461

SOS W. Fonrth St.
Boston 27, Mass.

Tel. ANdrem 8-5040
11339 Jos. Campnn
Detroit 12, Mich. 

Tel. TOemsend 9*3980

MCSŲ SKYRIAI:

132 Franklin Avė. 
Hartford, Conn. 

Tel. CHapel 6-4724
632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tek WAlnnt 5-8878

kitos tokios ekskursijos. Žalimas, Aleksas Roževi- f Mitrikiene ir K. Zurlis. 
Šį rudenį ji įsteigė lietu-! čius, Kazimieras Grigonis,

viską mokyklėlę, kurion jau I Pranas Leveris, Ona Viš- 
įsirašė 16 vaikų. Juos mo- niauskienė, Juozas Onušai- 
ko prityrę mokytojai. Už:tis, Jonas Endzelis, Stasys 
mokslą mokama $1 mene- j Bilinskas, Juzė Pocius, Jo
sim, knygas parūpino valdy- nasNašukaitis, Anelė Zuba-

J. Krasinskas

RUMFORD, ME

viciene,
Morkus

Jurgis Mitrikas,
Sv. Roko Dr-jos rūpesčiai

Šita draugija įsteigta
Lukšys, Adomas11906 m,, nuosavus namus

bet pasiliko iš mažųjų par
tijų paskutinėje vietoje.
Mano sveikinimai

Aš ir “Keleivio” skaity
tojai Montevideo mieste 
sveikiname Maikį su Tėvu 
ir “Keleivio” štabą, linkime 
ir toliau sėkmingai kovoti 
su visais Lietuvos ir demo
kratijos priešais, kokios 
spalvos — juodos ar rau
donos, jie bebūtų.

MIAMI, FLA

Pagerbė J. Styles
Gruodžio 7 d. Motera 

Klubas surengė vakarienę 
Lietuvių Klubo patalpose 
— Julijai Styles, kurios pa
stangomis klubas buvo įkur
tas, kuri daug prisidėjo jam 
išugdyti, išbūdama jo pir
mininke 6 metus. Klubo 
vardu Ona Kaulakienė įtei
kė dovaną, atskirai dovanas 
įteikė jos padėjėjos — po
nios C. L Kelly, A. Statke- 
vich, O. Kaulakis, J. Shim- 
kus.

Kalbose buv° prisiminta, 
ką klubas nuveikė, vėliau 
vieni šoko, kiti alutį girkš- 
nojo.

C. K. Braze 

GRINWICH, CONN.

Slavick, Adomas Danilevi
čius, Juozas Vaičaitis, Emi
lija Zdanavičienė, Vincas 
Bagdis, Jurgis Smalanskas, 
Kazimieras Stonkus, Zig
mas Baris. Mikas Dluskis, 
Jonas Vaičaitis, Alena Rut
kauskienė, Ona Bagdonie
nė, Jieva Gibavičienė, Pet
ras Landžius, Petras čiras, 
Ona Antanavičienė, Pranas 
Zalepugas, Lostas Bagura- 
kas, Mariona Vaitulevičie- 
nė, Juozas Žukauskas, An- 
fanas Karpavičius, Ona 
Pakštienė, Magdalena Kve- 
derienė, Martinas Liutkevi
čius, Rožė Lukoševičienė, 
Petras Stepanauskas, Juo
zas Kuizinas, Kazimieras 
Petraitis, 39 m., Rachele 
Lukošiūnienė, Kristina Be- 
liauskienė, Ona Višniaus- 
kienė, Juozas Juškevičius, 
Adelė Aleksandravičienė,

įsigijo 1916 m., kurių vertė 
apie $20,000, grynų pini
gų turi $9,000, narių 85.

Sausio 11 d. šaukiamas 
draugijos narių susirinki
mas, kuris turi išspręsti ne
vieną opu klausimą.

Yra siūloma sumažinti 
išlaidas, ligoje mokėti $6 
(dabar mokama $10), mi
rus $65 (dabar mokama 
$200). Nariai dabar moka 
kas mėnuo $1, siūloma mo
kėti po 50 centų.

Klausimas, ką daryti su 
namu: parduoti ir pinigus 
išdalinti nariams, arba par
duoti namus, bet draugijos 
neuždaryti. Yra manančių, 
kad draugiją reikia perleis
ti jau čia gimusiems, kurių 
narių tarpe yra apie 40, ku
rie kalba lietuviškai, tik ne
moka lietuviškai rašyti.

J. K.
li uuimimaumnnn

AMERIKOS ĮDOMYBES

Maloni žinia
3

3 3 
3

Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėta N 
Joje

Gruodžio pradžioje mo- 
' tociklu važiuodamas sun-

United Aircraft bendrovė 
statys kelių milionų vertės 
laboratoriją, kurioje bus to
bulinami orlaivių motorai ir 
kt. Tam reikalui nupirkta 
405 akerių žemės plotas.

Pranas Naunčikas

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vi”. Kaina otetmms U.

Juo tobulesnis žmogus, juo 
gilesnė jo meilė.

de Viad

_ Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Jki Pacifiko: » 
3 Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; M 

įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;

j Amerikos dykumos; Mirties khnis; Suakmenėjęs miškas; > 
« Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; « 
" Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos: Bulių kova; 

Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis: 

v Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemiu urvai; 
Upė po žemė; žuvys be akių...
Ir daug. daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslais. 

Knyga jau išėj^. Užsisakiusiems knygą tuoj pat
siunčiame. Kaina 76 centai.

“KELEIVIS”
So. Boston 27, Mase.
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Mirė dr. J. NsmniHs

&

Gruodžio 12 d. širdies 
smūgio ištikus Kaune mirė 
dr. Juozas Nemeikša. Mirė 
tą dieną, kada jam buvo 
rengiamas iškilmingas jo 
70-jo gimtadienio minėji
mas. Velionis buvo geras a* 
kių gydytojas, taurios šie 
los žmogus. Ir sunkiais prie
spaudos laikais gelbėjo 
kiek galėdamas skriaudžia* 
iriuosius.
Mirė V. Skrandžius

Vėlų rudenį tragiškai bai* 
gė savo gyvenimą Vincas 
Skrandžius. Velionis gyve
no Anelaukio- kaime Paje
vonio valšč., 1941 m. repa- 
triavo į Vokietiją ir iki 
1944 m. dirbo fabrike, vė
liau buvo m o b ii izuotas. 
fronte pateko į rusų nelais
vę ir ten išbuvo apie 10 me
lų. Grįžęs į Lietuvą, gyveno 
Kaune, labai sielojosi dėl 
savo šeimos (žmona, 2 sū
nūs ir 2 dukros, kurie pali
ko Vakaių Vokietijoje). 
Sužinojęs, kad žmona ište
kėjo už kito vyro, velionis 
nejstengė to smūgio pakelti 
ir prieš nutraukdamas gy
vybės siūlą, paliko raštelį: 
“Žmona ištekėjo, sūnus ap
sivedė ir aš apsivedu su ke
lias gabalais lentos ir mažu 
abaiėliu žemės”.

S. M.

VYRAI, UŽ MŪSŲ MOTINĄ TĖVYNĘ!
v f

O'

lt

uv

Gruodžio 29 d. sukako 
10 metų, kai buvo išleistas 
istorinis atsišaukimas į Lie
tuvos piliečius, kuris patai
kė į visų širdis ir kurio pa- j 
sekos buvo tokios, kad į jį| 
atsiliepę savanoriai išvijo iš1 
mūsų tėvynės bolševikus, 
lerkus ir vokiečius, norėju
sius ją užgrobti, štai koks 
buvo tas atsišaukimas:

Į Lietuvos piliečius

“Vyrai! Nekartą Lietuvos 
priešai norėjo uždėti ant 
mūsų amžiną nepakeliamą 
jungą, bet mūsų tėvynė ne
nugalėta. Ji gyva. *

Šiandien visi išvydome 
laisvės rytojų švintant Lie
tuvos nepriklausomybė ne-į 
ša visiems laisvę ir laimę— 
tai ginkime nepriklausomą 
Lietuvos valstybę! Vienybė
je, kaip broliai pasidavę 
viens kitam rankas, eikime 
drąsiai į kovą, visi kaip 
vienas stokime už tėvynę!

Lietuva pavojuje.
Vokiečių kariuomenei at

sitraukiant, jau įsibrovė 
Lietuvon svetimoji Rusijos 
kariuomenė. Ji eina, atim
dama iš mūsų gyventojų 
duoną, gyvulius ir mantą. 
Jos palydovai—badas, gai
šių pašvaistė, kraujo ir aša- 
įų upeliai.

Tad ginkim Lietuvą! Pa
rodykime, jog esame verti 
amžiais iškovotos laisvės, 
šiandieną mūsų Lietuvos li
kimas mūsų pačių rankose.

Nelaukime toliau nei va
landos — kas myli Lietuvą, 
kas trokšta laisvės, kas pa
jėgia valdyti ginklą, stoki
me visi į Lietuvos krašto ap
sauga. Būriu būriais eikime 
iš kaimų, viensėdijų, miestų 
jr miestelių, eikime iš visų 
Lietuvos kraštų laisvės ir 
tėvynės ginti. Stokime drą
siai pirmi į kovą.

Drąsiai, be baimės, kaip 
mūsų tėvai ir sentėviai, už- 
stokim priešams kelią, atli
kime žygį už mūsų Motiną!

Televizijos stotis Kaune

Kaune baigiama įrengti 
televizijos stotis, kuii per
duos Vilniaus televizijos 
programą ir bus girdima 40 
kilometrų nuo Kauno.

Tyrė žemės gelmes

Šią vasarą keli šimtai ge
ologų tyrinėjo kai kulias 
Jetuvos vietas, dalis jų 
iirbo prie statybinių iška- 
enų. Ištirta daugiau kaip 
..30 įvairių naudingų iška
senų (molio, žvyro, smėlio, 
clomito, kalkių ir tt.) tel

kinių.
Tirti ir mineralinių van- 

lenų ištekliai. Jų surasta 
r Palangoje, kitais metais 
,ie ten būsią naudojami.

“Masčio’
abrikas

Telšių “Masčio” fabrikas 
iais metais išleisiąs gami
nu daugiau kaip už 70 mi- 
įjonų rublių. Kitais metais 
is busiąs dar labiau išplėš
ąs, būsią audžiamas šilkas, 
diau ir pusvilnonė me- 
ziaga.
Šiemet pradėjo veikti siū- 

ų ir megztų pirštinių sky
dus. Jis būsiąs plečiamas, 
ad galėtų per metus išleis- 
. iki 4 milijonų poių.

Tėvynę, už Lietuvos Vals
tybę!”

Ministeris pirmininkas 
M. Sleževičius 
Krašto Apsaugos Minis, 
karininkas Velykis

Čia dera priminti, kad 
.as atsišaukimas buvo skel
damas tokiu momentu, ka
da priešas veržėsi į Lietuvą, 
□ jam priešintis nebuvo 
ginkluotos pajėgos; kada 
tokie “patriotai”, kaip Sme
tona ar Voldemaras iš bai
mės išdūmė į užsienį.

VENGRIJOS DELEGA
CIJA NEPRIPAŽINTA

Š. m. lapkričio 24 d. ALT 
Vykdomasis Komitetas laiš
ku kreipėsi į JAV ambasa- 

orių Jungtinėse Tautose 
emy Cabot Lodge, pri

imdamas, kad komunisti- 
ės Vengrijos atstovavimo 
ungtinėse Tautose iegalu- 
las dar nesąs galutinai iš- 
pręstas ir kad busimosiose 
uo klausimu diskusijose 
.merikos delegacija turė
sianti gerą progą parodyti 
asauliui, kokių priemonių 
masi Sovietų Sąjunga savo 
nažesniems kaimynams pa
vergti. ALT Vykdomasis 
Komitetas ragino Amerikos 
lelegaciją vadovauti akci- 
ai už Vengrijos atstovo pa

šalinimą iš Jungtinių Tautų, 
įrašydamas, kad tos akci- 
,os metu būtų keliamas ir 
Lietuvos pavergimo klausi
mas.

Savo atsakyme ALT Vyk
domajam Komitetui JAV 
ambasadorius Jungtinėse 
Tautose dėkoja už visų tų 
dalykų priminimą ir sakosi 
labai vertinąs ALT pateik
tas mintis.

Toliau Lodge pareiškime 
sakoma1 “Nuo 1956 metų, 
kai buvo nuversta Imre Na- 
gy vyriausybė, Jungtinių 
lautų Generalinė Ansamb- 
lėja niekada neakceptavo 
Vengrijos delegacijos kre- 
dencijalų Jungtinėse Tau
tose. šis atvejus yra vieniu- j je’

STEPONAS KAIRYS

Sausio 1 d. pradedąs aštuoniasdešimt pir
muosius metus, gyvena Brooklyne, N. Y.

Nuostabus žmogus
Sausio 1 d. (gruodžio 20 

d. senuoju kalendorių) su
eina aštuoni dešimtmečiai 
nuo mūsų tautoj nuostabaus 
žmogaus gimimo. Žmogaus, 
kuris nuo pat jaunystes iki 
senatvės niekada nenusto
jo ieškoti tiesos ir niekada 
įepritrūko ryžtumo, neap- 
ieido pastangų, nepagailė
jo jėgų ir nedvejojo imtis 
atsakomybės teisingiems 
principams įgyvendinti.

Jo veikimo plotas ir erd
vė: gimtasis kraštas —Ge
luva.

Šis žmogus yra — Ste
ponas Kairys.

Sveikiname mūsų tautos 
veteraną aštuonių dešimt- 
nečių sulaukus!

Iš pat jaunystės Stepo- 
:as Kairys pasiryžo dirbti 
avo krašto ir to krašto 
larbo žmonių gerovei. Jis 
paliko tokiu visą savo gy- 
enimą. Nuodugniai irskru- 
ulirgai ieškodamas tiesos, 

ris išdirbo savo aiškią pa- 
aulėžiūrą. Tos pasaulėžiū- 
os jis laikėsi visą savo gy
venimą. Savo veikime jis 
lendradarbiavo su įvairių 
lažiūrų žmonėmis, kur ben- 
iri interesai jungė, tačiau 
.is niekada nenuneigė savo 
irincipų ir nesusidėjo su 
ais, kurie jo įsitikinimu 
eikė prieš bendros krašto 
nteresus ir prieš to krašto 
iar’oo žmonių gerovę.

Stepono Kairio nusistaty
mo teisingumą paprastai tik 
ateitis įvertina.

Dar mokykloje būdamas 
is pasipriešina rusų pamal
toms, rors tai grėsė praša- 
nimu iš mokyklos. O ko

das pastangas tada reikėjo 
valstiečiui padėti, kad pa- 
.ektų į gimnaziją, — gali
me suprasti tik skaitydami 
S. Kairio knygą “Lietuva 
budo”. Netrukus priverstines 
rusų pamaldos buvo panai
kintos. Lietuvos Socialde
mokratų Partijos sunkiu 
momentu jis kartu su V. 
Sirutavičium Vilniuje atku
ria šios partijos veikimą. 
Vėliau tas veikimas padėjo 
revoliuciniam judėjimui 
prieš carą Lietuvoje įsisiū
buoti ir lietuviams spaudą 
atgauti.

Vilniaus Seime Steponas 
Kairys atliko svarbų vaid
menį, sumaniai jam vado-

telis Jungtinių Tautų isto
rijoje. Būkite tikri, kad 
JAV delegacija nepaliks 
akmens ant akmens, siekda
ma Vengrijos klausimą lai
kyti atvirą Jungtinėse Tau
tose bei pasaulio opinijo-

vavęs, išgelbėjęs nuo suiri
mo ir to Seimo nutarimams 
nutiesęs naujas gaires. Vė
liau tie nutarimai atliko la
bai svarbius uždavinius. Pa
galiau to Seimo pavyzdžiu 
sušauktas suvažiavimas vė
liau išrinko Lietuvos Tary
bą, paskelbtą Lietuvos Ne
priklausomybę.

Taryboje Steponas Kai
rys griežtai pasipriešino U- 
racho kvietimui į Lietuvos 
karalius, nepaisant tuo laiku 
galingo vokiečių militariz- 
mo. Jis net iš Tarybos iš
stojo su kitais trimis na
riais ir negrįžo, kol priešin
gas nutarimas buvo atšauk
us. Vėliau pasirodė, kad jo 
lusistatymas buvo teisin
gas.

Steponais Kairys yra svar
biausias Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 
teksto autorius.

Steponas Kairys niekada 
nebendradarbiavo su Lietu
vos teises pamynusiais sme- 
ionininkais. Ir visi žinome, 
prie ko privedė Lietuvą jų 
“vadizmas”.

Steponas Kairys vadova
vo pogrindžio Vyriausiam 
Lietuvos Vadavimo Komi
tetui, okupantams užpuolus 
Lietuvą. Jis vadovavo ir ak
tingai dirbo tame komitete 
Vokietijoj ir čia Amerikoj. 
Mes tikime, kad jo šis dar
bas, kaip ir kiti, tik ateity
je bus pilnai įvertintas.

Steponas Kairys yra pui
kus rašytojas. .Jo publicisti
niai straipsniai visada turi
ningi, aiškūs; mintys tiesio
giniai nukreiptos į svarsto
mą reikalą. Puiki kalba. 
Gražus išdėstymas. Įtikinan
tis turinys. Sklandus stilius. 
Emocinis stiprumas. Gyvas 
jumoras.

Jo atsiminimuose ir kt. 
žymus beletristinio lasyto
jo talentas. Savo profesijoj 
jis geras inžinierius savo 
reikalo žinovas ir mokyto
jas. Universiteto profeso
rius. Senatvėje ir tremtyje 
nenustojęs energijos, valios,: 
ryžtumo, vilties. Jis ir da-| 
bar uoliai bendradarbiauja 
spaudai, rašo savo atsimini
mų antrąjį tomą ir tt

Steponas Kairys mūsų 
tautoje nuostabus žmogus.

Sveikas aštuonis dešimt
mečius nurentęs! Daug 
sveikatos, ištvermės, vilties 
išsipildymų ir laimės atei
ties dešimtmečiuose Tau 
linkime, Mielas Drauge.

M. L.
Visokiomis progomb geriausia 

dovana yra ‘Keleivis”. Išrašyk 

jį drsogui. pa ristam o i

Ir nušvis Lietuva!
korespondencijos cenzūros, 
nei siuntėjų registracijos.

Išleistieji iš Sibiro ir kitų 
Sovietų Sąjungos vergų 
stovyklų buvo ten pat ap
gyvendinti. Jiems nėra leis
ta grįžti į savo gyvenamą
sias vietas Lietuvoj. Tiesa, 
kuriems pavyko išsipirkti 
sau teisę grįžti savo lėšo
mis, atvykę turėjo bandyti 
įvairiais būdais kurtis, bet 
negavo reikalingo apsigy
venti nei darbo leidimo. 
Jū daugelis grįžo atgal į So
vietiją. Okupuotajame kraš
te pavyko pasilikti tik 
tiems, kurie arba, kaipo pa
liegėliai, gavo teisę gyventi 
Lietuvoje, arba susirado sau 
prieglaudą kaime pas gimi
nes bei draugus. Miestuose 
pavyko įsikurti tik labai 
mažam jų skaičiui. To išva
doje žmonių skaičius kraš
te, net pagal pačius Sovietų 
statistinius duomenis, žy
miai sumažėjo. Minima vos 
2.680.000 gyventojų šian
dieninėje Lietuvoje. Jų tar
pe yra, be abejo, nemaža — 
apie 360.000 — atgabentų 
rusų ir kitų Sovietų tauty
bių gyventojų.

Laisvai kurti kultūrines 
vertybes, kaip Pasternako 
pavyzdys rodo, yra nusikal
timas. Sniečkus ir kiti jo pa
kalikai neatląidžiąi tebe- 
plaka “tautinių buržuazinių 
laikų pritarus”, kurių, ne
paisant teroro, komunistai 
neįveikia pašalinti iš žmo
nių širdies nei sąmonės. 
Švietimo laisvė buvo dar! 
daugiau suvaržyta. Taip 
mokyklų programa, taip ir 
dėstomieji dalykai savo tu- į 
riniu buvo daugiau pritai-| 
kinti komunistų ideologi
niams reikalavimams, o i 
studentai įpareigoti dienos 
metu dirbti pramonėje arba 
žemės ūkyje.

Keliauti iš Lietuvos, ži
noma, buvo leidžiama tik į 
“Didžiąją Tėvynę”. Užsie
nius galėjo pasiekti tik tie,! 
kurie sutiko dalyvauti ma
sinėse Maskvos organizuo
tose eskursijose sovietų lai
vais ir budrioje raudonųjų 
agentų sargyboje. Tokiomis! 
sąlygomis keliaudami es- 
kursantai bijojo sutikti net! 
pažįstamus ar gimines, kad Į 
nebūtų įtarti bandę pasilik
ti kapitalistiniame pasauly
je.

Tiesiog liūdna, kad mū
sų t&epe buvo žmonių, kurie 
bandė organizuoti tariamus 
kultūrinus mainus su pa
vergtuoju kraštu, lyg neno
rėdami suprasti nei žinoti, 
kad pavergtieji neturi lais
vės elgtis kap nori, nei kur
ti, ką pasirinkdami. Reiktų 
tikėti, kad n e a t s a k i ngų 
žmonių pasitiesimas šia kry
ptimi neras atgarsio, ir Lie
tuvos okupantas nesulauks 
iš jų vandens ant savo pro
pagandos malūno .

Taip vargo pavergtasis

Tautos Himno autorius 
dr. Vincas Kudirka prana
šavo Lietuvai šviesią ateitį, 
nepaisant tai, kad ji tada 
buvo caro agentų pašiepia
ma ir niekinama. Lietuvoje 
Kudirkos laiku, taip ir šian
dien komunistų pavergtoje, 
buvo, kaip poetas Maironis 
su didžiu skausmu širdyje 
vaizdavo, tamsu ir juoda. 
Visi, kurie tik norėjo lietu
viškai garbinti savąjį Lie- 
vą savosiose bažnyčiose, ku
rie kovojo už šviesesnę 
Tautos ateitį ir kurie siekė 
kultūros ir spaudos laisvės, 
buvo persekiojami, kalina
mi ir tremiami į tolimąjį Si
birą, kui* raudonasis Lietu
vos priešas ir šiandien te
belaiko tūkstančius mūsų 
tautos tremtinių.

Už Lietuvos ribų tuolaiki
nis krašto engėjas mezgė 
ryšius su Vakarų didžiosio
mis galybėmis ir darė są
jungas savo padėčiai su
stiprinti ir status quo įam
žinti. Rusas net Lietuvos 
vardą buvo nubraukęs, kad 
Lietuva neprimintų jam gė
dingų darbų. Tokiose są
lygose gyvenant, tikrai rei
kėjo Kudirkos tikėjimo į 
Tautos ateitį, tiksliai numa
tyti būsimus įvykius ir ne
palaužiamai spirtis -prieš 
neviltį ir nusiminimą.

Dabartinioji pavergtojoi 
krašto padėtis panaši į Ku-i 
dirkos laikų Lietuvą. Rau
donieji žandarai ne tiktai• 
neleidžia laisvai tikėti, kur-; 
ti ir dirbti, bet atėmė iš 
žmonių jų tuitą ir jų darbo 
vaisius. Nenuostabu, kad 
Lietuvoje, kaip ir kitu°se i 
pavergtuose kraštuose bei 
pačioje Sovietijoje, kyla vi
suotinas nepasitenkinimas 
režimu. Tačiau Lietuvos o- 
kupantas, nepaisydamas jo
kio pasipriešinim0, nesuma
žino pereitais metais užde-i 
tųjų varžtų ir visaip bandė 
manevruoti, kad tik išlai-i 
kytų kraštą pavergtą.

Išgarbintoji ūkinė ir kul
tūrinė administracijos de
centralizacija neatnešė mū
sų žmonėms nei daugiau 
laisvės, nei sotesnio duonos 
kąsnio. Pasikeitė tik kontro
lės centras. Vieton adminis
tracinės priežiūros uždėta 
daugiau partinė kontrolė, 
kuriai vadovauja pats Chru- 
ščevas. Naujoji tvarka žy
miai sustiprino komunistinę 
diktatūrą. Vaduodamasis 
taktiniais sumetimais, oku
pantas leido, kaip žinia, 
mūsų žmonėms susirašinėti 
ro užsienyje gyvenančiais 
tautiečiais ir priimti iš jų 
siuntinius, bet neatšaukė nei

DRG. S. KAIRIUI

Draugui Steponui Kairiui, 
mūsų mielam uoliam ben
dradarbiui, ilgamečiu! Lie
tuves Socialdemokratų Par
tijos vyriausiam vairuoto
ju5, nuoširdžiam visų darbo 
žmonių gynėjui, senam ko
votojui dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir jos paskel
bimo raito svarbiausiam au
toriui, vienam tauriausių 
nepriklausomos Lietuvos 
politikų, krištolinės sielos 
žmogui, sausio 1 d. įžen
giančiam į devintąją dešim
tį, nuoširdžiai linkime dar 
ilgų ilgų ir vaisingų metų, 
sulaukti Lietuvos išlaisvini
mo ir savo dideliu patyri
mu padėti jai atsistoti ir 
žengti demokratiškuoju ke
liu.

“Keleivio“ Redakcija 
ir Administracija

kraštas per visus 1958 me
tus. Ne ką jam davė nė 
tarptautinė politika. Chruš
čiovui, tiesa, nesisekė viršū
nių konferencijos sušaukti, 
kurią jis planavo pajungti 
savo propagandai ir status 
quo įtvirtinti.

Ne geriau jam pavyko nė 
arabų pasaulyje, Raudono
jo Pekino bandymai išlipti 
Quemony ir Matsu salose 
taip pat nuėjo niekais. 
Prancūzijos rinkimai suda
vė mirtiną smūgį komunistų 
veiklai ir jų bandymui įsi
galėti galų žemėje.

Tačiau bendrosios tarp
tautinės padėties tie įvykiai 
nepalenkė pavergtųjų tautų 
laisvės naudai. Priešingai, 
Vakaruose vis dar tebėra 
žmonių, kurie norėtų siekti 
tarptautinės įtampos atly
džio ir sudaryti naują Eu
ropos saugumo sistemą, at
siremiančią į esamųjų vals
tybių sienas. Kas dedasi už 
tų sienų, tų idėjų šalininkai 
nutyli. Tokios nuotaikos, 
be abejo, paskatina Mas
kvos valdovus drąsiau spau
sti Berlyną ir veržtis toliau 
į Afrikos, Azijos ir Pietų 
Amerikos kraštus, nors tų 
valstybių gvyentojai niekur 
komunistų nelaukia.

Baigiame sukaktuvinius 
metus, iškilmingai juos at
žymėję eile konferencijų, 
kongresų, seimų ir suvažia
vimų. Daug priėmėm rezo
liucijų, nutarimų ir pareiš
kėme gražaus ryžto kovoti 
Už tautos laisvę. Belieka 
visa tai įgyvendinti ir paža
dus tesėti.

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto (Vil
ko) ir savo vardu linkiu, 
kad pareikštieji norai ir pa
daryti nutarimai neliktų be 
atgarsio, bet būtų 1959 me
tais įgyvendinti. Pavergtoji 
tauta to iš mūsų laukia. Ne
apvilkime jos. Tebūnie nau
jieji metai vieningo laisvi
nimo metai. Tenušvinta 
laisva Lietuva!

Dr. A. Trimakas 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Pirm.

Jungtinėse Amerikos Valsty

bėse yra 35,868,977 registruotų 

katalikų ir 59,823,777 protes

tantų, iš kurių daugiausia yra 

baptistų — 19,766,121.

BIRTH
DKFECTS

JAU ATSPAUSDINTAS! UŽSISAKYKITE

KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metams
“Keleivio” kalendorius 1959 metams jau atspausdin

tas ir siunčiamas. Jame yra 96 puslapiai visokiausių pa
siskaitymų, eilių, informacijų, naudingu patarimų, juokų, 
straipsnių įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis.

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių tuoj pat, nie
ko nelaukiant. Jis bus pasiųstas, kaip tik gausime užsaky
mą. Anksčiau užsisakiusiems jis jau siunčiamas.

Nore viskas brangsta, bet “Keleivio” kalendorius 
kaina vis ta pati, tik 50 centų. Prašom jį užsisakyti. Už
sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.
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Šv. Rašte arba Biblijoj 
yra daug gražių pamokymų, 
kaip žmogus turi elgtis su 
kitu žmogum. Bet tenai yra 
taip pat pavyzdžių, kaip i 
žmogus skriaudė žmogų, 
gerai žinodamas, kad Die
vas yra uždraudęs daryti 
tai, kas bloga.

Dvasininkai tvirtina, kad 
Dievas tikrai nubaus po 
mirties, kurie buvo nusi
žengę jo įsakymams. O kai 
kada Dievas baudžia nuodė
minguosius net ir šioje že
mėje, siųsdamas jiems neti- Į 
ketą mirtį, ligas, nuostolius i 
ir kitas nelaimes. Tačiau,1 
Dievas, atrodo, globoja kai 
kuriuos piktadarius. Jie, 
tartum, yra radę Dievo ma
lonę bei paramą. Ar Dievas 
baus juos po jų laimingos 
mirties — nežinia?

Sveikas, tėve! Laimin- du čia kalbamės, Amerika ! j-adsm^^khTlvykių, ^kurie 

amu M#»tn ’ išleido oran tris kartus di- sukėlė man abejonių, ar
desnę rakietą, negu visi So- £hevas yra teisingas, ar jis 
vietų sputnikai. Be to, da- yra žmonėms pavyzdys, 
bar yra ruošiamas toks erd-, Imkim Raš.
ves laivas, kuriuo galės ir kai žvdų
■™SRu£aan’ekaTis » ir kaiP 
nis. Kurija niekad su A ,vendino j 2adėtoje žemė- 
nenka nesusilygins, leve. jje_ Pa]es«oje CiaJ trampai

Bet Amerika neturi , atpakosiu tik stambiuo- 
;ek caug vaisko, Maiki. sįus iVykįus.

rloii/y zlfvlizrmn .
vu,. „aus i Egipte, dėl darbu sunku-

rmonių. Gazietos rašo kad žydai bal.
,eigu kiltų varna tai Mas- ; j . k f Dievof Jis išgjl, 
tva raidavei užimtų Europą d j vaitoj ir atsin^ė 
u mUiemne savo armija. padJal-£, su Ab.a-

—Tėve, milioninė armija; omu, Jokūbu, ir ėmė rūpin- 
iedaug reiškia, jeigu ji ne- tis žydais (Žiur. Išėjimo 
uri duonos. 0 Sovietų žmo- kn. 2,24)
lės ir dabar gyvena pusba- • ši vieta šv. Rašto šiek 
Jžiu, šaukiasi į savo gimi- i tiek mažina Dievo didybę: 
įes Amerikoj, kad atsiųstų| Dievas atsižvelgė į žydus 
naisto, drapanų ir vaistų.; tik tuo laiku, kada jie ėmė 
Kaip ilgai tokia šalis gale- ■ vaitoti ir balsiai šaukti. Tik 
\ų kariauti su Amerika, kur tada jis atsiminė žydus 

ra tiek daug maisto ir taip

gų Naujų Metų!
—Kažin, Maiki, ar jie bus 

mums laimingesni?
—Bet* tikėkim, kad bus.
—Maiki, aš bijau.
—Ko bijai?
—Mano generoliškas nu

jautimas sako, kad turėsi
me didelę vainą. Tai vot, 
ko aš bijau.

_ -Ai K i irvf TiiL”—XXvr via vijvrv, tiun
svki reikėsšiaip ar taip, 

mirti.
—Dac rait, Maiki. Žemai

čių patarlė irgi sako: tik 
sykį ožkai smertis. Ale vis
gi žm°gus ne ožka. Dievai 
sutvėrė jį pagal savo pada- 
benstvą, kad ilgai gyventų 
ir gyvendamas jį garbintų. 
O jei tave kokia bomba su- 
sprogdys, tai kaip tu galės: 
savo sutvėrėją garbint?

—Bet tikėkime, tėve, kad 
bombų niekas nemėtys.

—Olrait, Maiki, jeigu tu 
taip tiki, tai pasakyk, kaip 
bus su Berlynu? Dabar te
nai stovi amerikonai. Ko 
munistai sako: geriaut iš 
Berlyno. O amerik°nai sa
ko: nosar, neisim. Nu, tai 
kaip tu rokuoji, kuo tas pa 
sibaigs, jeigu nei vieni, ne- 
kiti nenusileis? Juk be vai 
nos neapsieis.

—Bet karo visi biiosi, tė
ve. Taigi yra vilties, kac 
tas ginčas bus išspręstas su
sitarimu. Štai, Maskva išsi
reiškė, kad Amerikon norė
tų atvažiuoti jos aukštas vy
ras Mikojanas. VVashingto- 
nas atsakė: gerai, teatva
žiuoja, pasikalbėsime. Ir 
Mikojanas jau pakuoja sa
vo čemodaną kelionei į A- 
meriką. Taigi gali būt, kacl 
jis čia norės pasitarti, kaip 
išspręsti Berlyno klausimą 
be karo.

—Tai tu rokuoji, kad Ma
skva bijosi vainos?

—Aš taip manau. tėve.
—O kodėl ji turėtų bijo

ti? Juk ji turi daugiau vai-’ 
sko, negu Amerika, b 
bombų turi pasidariusi vi
sokių. Paleido net tris sput- 
nikus aplink žemę. į vieną 
įdėjo net ir šunį su būda. 
O mūsų Amerika to dar ne
padarė. Anądien mėgino iš
leisti oran monkutę, kaip 
voverį, bet ir ta nukrito į

supranta, todėl ne be reika
lo atsiunčia Washingtonan

marias. O jeigu Rusija gali *savo Mikojaną pasitarti. Ji egiptiečių valdžios ir nu- 
paleisti šunį aplink žemę,
tai gali paleisti ir bombą,
kad nukristų į Ameriką. ' ’kaV' sukalbėsiu rožančių,' kananiečiai ir kitos taute-

—Tėvas, matyt, dar ne
girdėjai kad dabar, kai mu-

Iš Justino Duobos užrašų
Prieš dvejus metus Akro-, 
ne, Ohio, miręs Justinas ( 
Duoba paliko man pluoštą 
rankraščių, leisdamas juos 
panaudoti spaudai. I

V. Martinkus

NEUŽMUŠK, NEVOK

ir padarytą su Abraomu su-i 
švystyta pramonė ginklams tartį. Atrodo, Dievas nevis-; 
-aminti? Juk ir per pasku- ką mato, ųeviską žino, kas' 
ini kaią Sovietų Rusija iš- dedasi žemėje. Ar Dievas 
iko gyva tik Amerikos pa-'gali užmiršti? Ar jo atmin-i 
amos dėka. Jeigu ne A- tis nėra tobula?Kitąsyk 
nerika, Maskvoje šiandien 1 Dievas vedė derybas su į 
ėdėtų Hitleris. : žmonėm ir darė sutartis.

—O kur būtų Stalinas? Kažkas panašu į mūsų laikų 
—Stalinas veikiausia šian- * biznį. ^ydai Egipte turėjo

stovėtų kur nors mu- smklal dlrbtl- Ir 2yd'J.tau;
tai ir tos tautos Dievui: 
sunkus darbas buvo kaž kas:

nen
dejų j e iškimštas, kaip iš-
įaikintu sutvėrimų pavyz- , . _ , . . , .
dys būsimoms kartoms pasi- baisaus. Juk jų nei šaudė, i 
žiūrėti nei degino, nei kankino,

—Tai tu rokuoji, kad A- ! kmp naciai. Arba, kaip tai 
menka supliektų Sovietus,, da™ komumstoi kalėjimuos į 
eigų kiltu vaina? Ir koncentracijos aovyklo-

se. Tiesa, Sovietų Sąjungoj 
—Aš dėl to neabejoju, nukentėjusių žydu labai 

-ėve. Aš manau, kad tą ge- mažas skaičius. Tiek Sovie- i 
ai supranta ir Sovietų vai- tijoj, tiek visam pasauly tik 
ižia. Juk ji gerai žino, kad maža dalis žydų tautos dir- 
vakai-ų Europoje Amerika ba juodą sunkų darbą. Die- 
.uri apie 300 įrengtų oriai- vas nenori, kad žydų tautos 
;ijos stovyklų, kur stovi a- žmonės sunkiai dirbtu. I 
.ominėmis bombomis pri- šauksmus kitų tautų, kurios 
krauti Amerikos karo lėktų- pavergtos sunkiems dar
bai, ir jie gali greičiau pa- bams ir skriaudoms, Dievas 
siekti Rusiją negu rusų or- nekreipia dėmesio. Naciu 
•aiviai Ameriką. Gavę žen- laikais Vokietijoj Dievas 
Mą, tie orlaiviai per kelias jau negirdėjo žydų šauks- 
minutes gali pakilti oran ir mų ir nesii-ūpino jais. 
smogti atominėmis bombo- Ką toliau sako šv. Ras
inis Sovietų Rusijos mies- tas:
tus, geležinkelių centrus, Viešpats pasirodė Mošei 
altus ir kitus karinius punk- (Maižiui, Maižiešiui) ug- į 
tus. Kas tada liktų iš So- nies liepsnoje iš krūmo vi-! 
vietijos? Maskva šitą gerai dūrio. Dievas tarė Mošei:

Aš esu, kuris esu. Aš nužen
giau išgelbėti žydų tautą

bijosi karo su Amerika. vesti ją į žemę • plūstančią 
—Olrait,’'Maiki, aš šįva- pienu ir medum, kur gyvena

kad tavo žodžiai išsipildy- lės. 
tų. ’ Vėl Dievas tai ė Mf&d'į

iškeliaudami iš Egipto nei
šeikite tuščiomis rankomis, 
bet kiekviena moteriškė te
prašo iš savo kaimynės ir 
šeimininkės sidabrinių indų 
ir rūbų (paskolinti J.D.); 
tuos jūs užkrausite ant savo 
sūnų ir dukterų ir taip im
site iš Egipto grobį. (Žiur. 
išėjimo kn. 3 skyrius).

Ši kalba Dievo su Moše 
įvyko 430 metų po to, kai 
Jokūbas su 12 sūnų išsikėlė 
gyventi iš Palestinos į Egip
tą. Palestina buvo apgyven
dinta tiek prieš atsikėlimą 
į ją Abraomo, tiek Jokūbui 
išėjus (emigravus) į Egiptą. 
Ir štai Dievas sako Mošei, 
kad Palestinoje įsikūrusias 
tauteles rūšiuosiąs ir jų že
mes bei tuitą atiduosiąs 
žydams.

Bet “gražiausia” yra tai, 
kad teisingas ir šventas Die
vas moko per Mošę žydų 
tautą, kuriuo būdu pasigro
bti svetimo turto ir jį išsi
nešti, kaip grobį. Taip mokė 
tas pats Dievas, kuris po 
metų kitų ant Sinajaus kal
no įrašė į akmens lenteles 
dešimts savo įsakymų. Jų 
vienas skelbė: NEVOK, ne
apgaudinėk, nesisavink, ne
geisk svetimo, neskriausk 
kito žmogaus.

Ką pasakytų mūsų tėvai, 
jei mokytojas palieptų mo
kiniams; apgaudinėkite kai
mynus ir šeimininkus, sa- 
vinkitės jų brangius daiktus 
ir ypač, jei tie kaimynai ir 
šeimininkai yra kitataučiai, 
iei iu rankose vra valdžia.•z— V ~iC ----------------- — - V--- --------------
Gal iš čia pareina nuomonė, 
kad nėra nuodėmės grobti 
iš valdžios, vengti valdžiai 
pareigų.

Arba. Ką pasakytų pado
rus žmogus, jei valdovas, 
sušaukęs savo karius, jiems 
tartų: einam, vyrai, į sveti
mą žemę, išžudom ar paver- 
giam jos gyventojus ir pri- 
sigrobiam turto.

Perskaičius šią vietą šv. 
Rašto tenka susimastyti: iš 
kur, ar iš ko mes, vargo 
žmonės, turim imti dorovės 
principus? Ar Dievo įsaky
mai paremti pavyzdžiais jų 
ieidėjo? Ką sakytų daugu
mai mūsų sąžinė, jei mes 
pabandytume įsigyti turto 
tuo būdu, kaip pasaulio 
Kūrėjas nurodė Mošei? 
Dievas neturėtų teisti ir 
bausti mirusių už vagystę, 
nes jis kurstė žydus tai da
ryti.

Taigi matom, kad dalis 
apreiškimo rymo ant prie
šingo dorovei pagrindo. 
Rašto gi žinovai vis vien 
aiškina šią nedviprasmiškai 
pasakytą pamoką grobti, 
kaip apraišką jo tobulo tei
singumo, nieko nepakenku
sio jo šventumui.

(Bus daugiau)

DARBO” ADRESAS

Naujas “Darbo” žurnalo 
administracijos adresas yra 
toks: “Darbas”, c/o V. Ger
vickas, 86-03 76th St., 
Woodhaven 21, N. Y.

Metinė Darbo prenumera
ta $3. Atskiro numerio kai
na $1, galima gauti ir Ke
leivio adpiiniatracijoje.

' DAR NĖRA VĖLU

Gerą knygą dovanoti nie
kada nėra vėlu. Tokia kny
ga yra Stepono Kairio at
siminimai “Lietuva budo”, 
kuri, anot “Naujienų”, vi
siems reikalinga. Jos kaina 
$5.50. Gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

JOS ILGŲ METŲ DARBO VAISIAI

Rašytoja Bernie Babeock iš Petit Jean Mountain, Ak„ 

sulaukė 90 metu amžiaus. Ta proga ji rodo 23 iš 

viso labo jos parašytu 25 knygų. Ji dar tikisi para

šyti naujų knygų.

MOKSLININKAI STEBISI MŪSIŠKE KALBA

“Boston Glebe” pastebi, 
kad mokslininkai laiko lie
tuvių kalbą švelniausia ir 
poetiškiausia iš visų Euro
pos kalbų — “the most sub- 
tle and poetic European 
tongue”. Pavyzdžiui, sako 
Bostono dienraštis, veiks
mažodis “eiti” (“to come”) 
lietuvių kalboje turi 10 pa
sikeitimų, kuriais kalbėto
jas gali nurodyti einančio
jo ryžtumą, atsargumą, ne
vikrumą ir t.t.

Angliškai kalbantiems iš
rodo stebėtina, kad veiks
mažodis “eiti” gali turėti 10 
formų, kuomet anglų kal
boje yra tik 6: “come”, 
“coming” ir “came”; “go”, 
“going” ir “gone”.

Bet iš tikrųj'ų tas veiks
mažodis mūsų kalboje turi 
daugiau pasikeitimų, negu 
10. Pavyzdžiui, šaknis yra 
“eiti”.

Pirmam asmeniui:
Eičiau
Eisiu
Einu
Ėjau.
Antram asmeniui:
Eitum
Eisi
Eini
Ėjai.
Daugiskaitai:
Eitumėt
Eisite
Einate
Ėjote.
Be to, yra keletas eisenos 

būdų: Kuomet žmogus ju
da pirmyn normaliai, tai 
sakoma: eina.

Kuomet jis eina sunkiai, 
svyruodamas ir linguoda
mas, tai sakoma: maklena.

Kuomet einant kojos 
klimpsta į purvyną ar snie
gą, tai sakoma: klampoja.

Kuomet eina apsileidęs, 
vos pajuda, tai sakoma: 
velkasi. O kuomet eina prie 
tikslo energingai ir drąsiai, 
tai sakoma: grūdasi ar bru
kasi. Bet kuomet eina at
sargiai ir nedrąsiai, tada 
sakom: šliejasi.

Anglų kalba tokiais švel
niais atspalviais negali pa
sigirti. Todėl labai gaila, 
kad ne tiktai paprasti mū
sų žmonės, bet ir laikraš
čiai nesinaudoja savo kal
bos lankstumu, bet pamėg
džioja sustingusį angliciz- 
mą. Pavyzdžiui, ar kur at
važiavo jugosldvų Titas, al
kas pasveikino Titą. ar kas 
pasakė komplimentą Titui, 
ar kas nepasimalė su Titu, 
visaki lokiaii atvejais mū

sų laikraščiai rašo vis: Ti
to, Tito ir Tito.

Turiu pasakyti, kad ši
tas linksniuotės nerangu
mas mane labai erzina. Jei
gu mes galim linksniuoti 
tokius daiktavardžius kaip 
bureau, esąuimau, Don Qu- 
ixote, Mexico, tai kodėl ne
linksniuoti Titą, kurį ir pa
tys jugoslavai linksniuoja? 
Aš esu matęs jų vėliavoje 
įrašytą kovos šūkį: “S Ti- 
tom u borby za svobodu

T ra ivy£>UGJL<Xli£.<XIU .
kad jie sako ne “s Tito”, 
bet “s Titom”. Jei išversime 
šitą linksnį lietuvių kalbon 
tai bus mūsų gramatikos 
Įnagininkas “su Titu”, one 
jovalas — “su Tito”.

“Lietuvių Kalbos Vado
vas” irgi pataria svetimas 
pavardes rašyti su lietuviš
komis galūnėmis, nes ki
taip kartais nesuprantama 
prasmė. Parašykim, pavyz
džiui, tokį sakinį: Tito ba
lą Franco”. Ar suprasite iš 
to. kuris kuri bara? Bet pa 
rašykim tuos vardus su lie 
tuviškomis galūnėmis, vis 
kas bus aišku.

Todėl ir svetimtaučia 
kalbininkai gėrisi mūsų 
kalbos lankstumu ir aišku 
mu.

Dr. Yla

AUKOS BALFUI

Seimo proga skyriai i: 
pavieniai asmenys aukojo:

Amsterdam. N. Y.—$204 
Baltimore, Md. — $1,000 
Boston, Mass.—$1,000, Ba 
y°nne, N. J.—$50, Chicagc 
Balfo Apskritis — $2,550 
Chicagos .Moterų Klubas— 
$160, Cleveland, Ohio— 
$2.205, Detroit, Mich.—$4, 
100, Elizabeth, N. J.—$237 
Great Neck. N. Y.—$234. 
50, Holiyv.ood, Fla.—$100 
M. Kasevičienė —$5, Kear 
ny - Harrison, N. .J.—$500 
J. Kralikauskas—$50, Law 
rence, Mass. — $25, Lot 
Angeles, Calif. — $1,000 
Liet. Darbininkų S-ga—$15 
Linden, N. J.—$180, Nevv 
ark, N. J. — $1,000, Nev 
York, N. Y.—$5,025, N°r 
vvood, .Mass.—$350, Patter 
son, N. J.—$240, Philadel 
phia, Pa. — $1,000, Pitts- 
burgh, Pa. — $50, Provi
dence, R. I.—$15, Roches
ter, N. Y.—$100, Rockford 
Ilk- $251, VVashington, D. 
C.—$200, Yonker, N. Y.— 
$176.

Viso labo $22,026.50.
Kas trečias amerikietis turi

.. įtoluobili.

VINCAS KUDIRKA

Žymus Lietuvos teisinin
kas, profesorius, taurus 
žmogus, tikras patriotas Pe
tras Leonas (mirė J938 m.) 
1908 m. Kaune leistoje 
“Draugijoje” šitaip rašė a- 
pie tada prieš devynerius 
metus mirusį Vincą Kudir
ką:

“Kokiu jis išrodo savo li
teratūriškuose darbuose, to
kiu ir kasdieniniame gyve
nime. Tvirto būdo, didelės 
energijos, geros širdies, pra
kilnių minčių, aukštos do
ros, didelio išsilavinimo ir 
apsišvietimo, jis buvo tik
ras žmonijos draugas, silp
nųjų, nuskriaustųjų užtary
tojas, savo tėvynės karštas 
mylėtojas. Savo santykiuo
se su žmonėmis visuomet 
mandagus, malonus ir ko
rektiškas. Jautrios ir gry
nos sąžinės žmogus, jisai 
skaudžiai atjausdavo nedo
riškus žmonių pasielgimus.

“Man teko atlankyti na- 
bašninką kelis syk 1898 me- 
tų vasarą. Didžiai- graudin
gą ir paveikslingą reginį 
?avau pamatyti: angštam 
kambarėlyje, lovoje guli 
žmogaus šešėlis, vieni kau- 
ai, aptraukti oda; kaktoje 
lega, kaip žvaigždės akys. 
Palei lovą pastatytas staliu
kas su rašymo prietaisais. 
Jgonis arba gulėdamas, at
sirėmęs ant kairės rankos, 
dešine rašo (taip stalelis 
pritaikintas), arba atsisėdęs 
ir nuleidęs nuo lovos kojas 
r apsisupęs užklote, dirba. 
Tokiose sąlygose dirbo ir 
dirbo tasai mūsų nepailstąs 
Ivasios didvyris. Iš mažo 
cambarėlio, silpname ligos 
įuvargintame kūne ne tik 
gynėsi nuo mirties stipri 
nilžiniška dvasia, bet ji dar 
šaukė savo brolius prie gra
žesnės ateities, prie gerų 
darbų, meilės, teisybės ir 
laisvės, šaukė tokiais Varpo 
garsiais balsais, kad jie bu
vo girdimi visoje plačioje 
Lietuvoje. Bet lapkričio 16 
d. 1899 m. tasai balsas am
žinai nutilo”.

MARGIS IR MARGUTIS

Mano dėdė turėjo gudrų mar
žą šunį. kuris vadinosi Margis, 
keras ir gudrus šuo buvo Mar
gis: geras sargas, nieko sveti, 
no sodybon neįleido, bet šeimi- 
inkui sudraudus daugiau ne

idavo. Gyvulius pridabodavo ir 
aviškius gindavo.
Margis buvo šeimininkams ti

trą paguoda. Tačiau aštuntus 
netus eidamas sunegalavo. Ta- 

; ia dėdė gavo tokioš pat išvaiz- 
ios šuniuką, kurį pavadino 
Margutis. Su iaiku Margis pa
sveiko ir tada dėdė turėjo Mar
ei ir Margutį. Atrodė jie labai 
>anašus, tačiau savo protu, bū- 
Ju ir elgesiu Margutis niekada 
įeprilvgo Margiui. Margutis vis 
odavo su reikalu ir be reikalo, 
yg labiau pasirodyti norėda
mas. Saviškį kartais neapsižiū- 
ėjęs puldavo, o svetimą pra. 

miegodavo. Bėgantį gyvulį kąs- 
davo, o nuo drąsesnio bėgdavo.

Kartą toli nuo namų vieške
li, vijosi lodamas dviračiu va
duojantį karį ir tas jį nušovė, 
dargis vėl vienas pasiliko ir iš 
iso išgyveno 18 metų. O Mar

gutis kvailiukas gimė, kvailas 
Jžaugo ir kvailas žuvo. Ir gy
vuliu. kaip ir žmonių,’’yra to
jų. kurie niekada nesubręsta.

Juozas Bartkus

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

SUDUŽĘS VAIZDAS, 13 
lumpu apsakymų, parašė 

Balys Gražulis. 243 psl., Ni
dos Klubo leidinys Nr. 25.
Lc idyklos adresas: 1 Land- 
broke Gardens, London W 
11, Givut Grifelio.
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MARIUS KATILIŠKIS

KAITRA
(Iš Terros išleistos knygos “Užuovėja)

(Tęsinys)
Pakišę rankas po nugara, šiaip taip ją Įkėlė i ve

žimą. Sale Įmetė ir jos ryšuli, rastą rugiuose. Vaitiškis 
paėmė vadžias, o Miklošienė mažąjį. Įsukus Į kelią ir ar
tėjant prie sodžiaus, ji pasakė:

—Guldysim pas mane. Paties marti pradės niurz
gėti ... Visiems kol išdėsi, kol išpasakosi. O mes, kaip 
nebūt — išsiteksim.

—Tavo širdies neužmiršiu, — gėrėjosi Vaitiškis.— 
Juk ne mano bėda... Ką aš pasakojau? O taip, sa
kytum, didžiausi sunkumą nuėmei.

Jau žmonės rankiojosi iš bažnyčios. Mikiošienės 
kiemelį apstojo ir jauni ir seni. Moterys brukosi i kie
mą, nors duok per galvas. Visko prikukavo, prisikuš- 
tėjo, o, kad kuri atpažintų — ne. Iš kur? Kas tokia? 
Vaitiškį varėsi visos būriu, lipo ant pakinklių ir gvelbė 
žodį iš burnos. Jis jau buvo atsigavęs po visų išgąsčių 
ii- narsiai sausviediniu kandikliu skyrė ūsus i šonus.

—Katmilžy sužvejojom. Žio, jos dar klausia? Pat
sai nerštas dabartės. Žuvies — kokios nori. Tik ne
tingėk su bradiniu patraukti per žoles.

Ligonė sparčiai gavosi. Gal nė dvidešimties metų 
ji neturėjo. Greičiausiai ne. Visai jauna — ne kiek 
iš piemenės bėgusi. Tokia liauna, smulkaus sudėjimo. 
Kad graži — iš karto matėsi. Tik jau suvargusi bai
siausiai. Bet kas ji tokia, kas per viena?

Miklošienė ir jos duktė, siuvėja Jieva, kad ir la
bai Į akis nelindo, bet vis jau moterišku papročiu mė
gino ką nors išgvelbti. Ji nesileido Į kalbas. Taip, ji 
buvusi netoliese. Nė kaimo, hė valsčiaus nepasakė. Sku
bėjusi namo. Maniusi, jog spėsianti. Bet pabijojusi sės
ti traukinin, kad neišvarytų tokios. Ne, ne — ji ne šio 
krašto gyventoja. Iš kalbos tai numanu. Jos pusėje 
žemės kalnuotos ir smėlėtos. Ežerų daug ir gražu. Nuo 
Utenos — maždaug.

Ak, nuo Utenos? Iš tenai suplaukdavo jaunimo ir 
pasklisdavo pas ūkininkus. Bet šitai vargšelei, pama
tykite, kaip išėjo. Tokia jauna, o jau mat...

—Liaukitės jūs! Visur tas pats. Pataiko ir mūsų 
mergos, nereikia pamokyti, — riejosi Vaitiškis, nesi- 
kęsdamas moterų tratėjimų.

Trim dienom praėjus, ji pakilo iš lovos. Svyravo, 
ramstėsi dar pasieniais. Kraupiai ir su nerimu spaudė 
kūdikį prie kiūtinės. Ir kai jis miegojo, užsikvempusi 
ant lovos žiūrėjo į jį, klausėsi jo alsavimo, gūsčiojo 
jam verkiant. Rodos norėdama jo akyse atpažinti save 
pačią. Nustebusi, išsigandusi, neperprantanti gerai kas 
dedasi. Ji tikinosi, jog tikrai jos kraujo dalis. O ji 
tenorėjo atsižiūrėti iki sočiai. Nes kitą rytą po to pa
kilusi šeimininkė jos neberado. Vaikas liko ir drobės 
keletas mastų, kurią matyt nešėsi ryšulyje.

Paliko savo vaiką ir pabėgo. Kad nors žodį būtų 
parašiusi. O gal ji sugrįš iš tos smėlėtos žemės? Ka
da tu matęs! Taip mėnuo, kitas. Ir trečias. Abu seniai 
nuvežė ir pakrikštijo. Vaikas pasiliko pas našlę. Vai
tiškis nešė iš savo išimtinės kas tik reikalinga. Jų tro
bos rėmėsi šonais.

Tegul našliai susimeta į krūvą. Vaikas jau auga 
—gvoravo kalvėje kaimynai. Nesuklausysi kas ką. Bet 
vaikelis buinus ir sveikas. Akyse kyla, kaip dobilo ato
las. Tai argi nenusidėtumel Dievui, jam pieno lašo 
skūsdamas? Taip, matyt buvo žadėta. Ir Miklošienė 
parūgojusi sutiko, jog ne kitaip. Ant jos rankų augo 
vargdienis našlaitis — karštos vasaros radinys.

O tikra motina — tai nelaboji. Kaip į verpetą 
panėrė. Kalė ir ta šunuičius žindo, bent kol atanka...

—Seneli, kelkis! Nemiegok, seneli,—pešė Petriu
kas Vaitiškį už marškinių rankovės.

—Ar aš miegu, Petriuk?.. Aš tik guliu ir klau
sausi, kaip vanduo šnera per šaknis ir akmenėlius. Kaip 
vėjo blūškis lapus pašnekina. Ve, kaip ragių laukas 
vilnija. Ir taip viskas rodos, kaip aną dieną. Kai ta
ve namo vežėme iš lauko. Tiys metai — žiūrėk —

Ir prabuvęs tarė:
—Jau tu treigys. Trejus metelius sukorei. Ajai, 

kaip nepajunti...
—Valgyti noliu. Namo, seneli, — tampė lūpas Pe

triukas.
—Jau einame, einame. Išalkai ir prisilakstei. O 

geras kumelys tu — treigys, tik pamislyk. Ką besaky
ti? Ir kaip viskas nepajuntaht Užtat, kad lenkė tave 
ligus ir nelaimės. Kas do našumėlis tavo — kaip at
vaša iš kelmo. Oi, tu kreželi, motinos pamestas. O kas 
bent girdėjo apie tėvą? Jam nė motais, niekadėjui. Tu 
taip ir nežinosi, nebeatseksi savo tėvų pėdsakų. Acha... 
Bet yra teisybė sviete, ir žio, kaip tu lapote lapoji.

JIE STOVI SARGYBOJE

Du pingvinai Pietų ašigalio srityje nekreipia dėmesio 
į sniegą ir akiliai seka Amerikos - Naujosios Zelan
dijos tyrinėtoju stovyklą Cape HaHet.

LABOKA

Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio glūdus 
Ir dirvos neapleisk! Tuomet, kada jausi, 
Kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus, 
Vėlu juk prie darbo: nė sėsi, nė piaūsi.

Kol dega krūtinėj ugnis šventa toji,
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko, 
Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji,
O dirbk, idant neitų ugnis ta ant nieko!

Kol dar idealais, brol, besigėrėsi,
Siek idealo, tik doro ir aukšto,
O skubink! Paskui tu... jų išsižadėsi 
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.

Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą, 
Nestodams, kad kartais į tinginius kliuvęs, 
Tu nesupelytum ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo: kad žmogumi buvęs.

O jeigu sunkiam darbe savo
Ir, nykstant jėgoms jau, nuliūsi, nerimsi,
Tai žvilgterk į darbą jaunų draugų tavo— 
Vienoj akimirkoj iš naujo atgimsi.

Vincas Kudirka

cooooooeooooooooeoooeoseeooooeoesoseoeoe!

Ona Kairienė
Birželio 13 d. Kaune mi

rė Ona Leonaitė - Kairie
nė, socialdemokratų veikė
ja. Pasinaudodami gražiu 
M. Karoso straipsniu, kuris 
yra išspausdintas “Darbo” 
paskutiniajame numery, no
rime supažindinti su velio
ne ir Keleivio skaitytojus.

Ona gimė 1898 m. gruo
džio 14 d. Turkestane, Azi
joje. Ten jos tėvai Celina 
ir Petras Leonai ano meto 
sąlygomis buvo priversti 
laikinai apleisti Lietuvą.

1906 m., i>o audringų re
voliucinių įvykių, visa Leo
nų šeima galėjo grįžti Lie
tuvon ir apsigyveno Kau
ne. Prasidėjus pirmajam pa
sauliniam karai Leonai tu
rėjo apleisti Kauną, pirma 
apsigyveno Vilniuje, o vė
liau Maskvoje.

Ona dar tik būdama gim
naziste Kaune jau priklau
sė slaptam lietuvių moks
leivių būreliui, o Vilniuje 
jau buvo ir .io vadovybėje.

1918 m. Leonai grįžo Lie
tuvon, Ona kurį laiką tar
navo, o 1920 m. išvyko mo
kytis teisės mokslų į Švei
cariją, iš ten persikėlė į

Berlyną. 1927 ra. ji baigė 
teisių skyrių Kauno univer
sitete, vėliau gavo teisę 
verstis advokatės praktika.

1923 m. Ona ištekėjo už 
socialdemokratų vado Ste
pono Kario, ir per 21 metus 
jie abudu nesiskirdami ėjo 
jausmo ir idėjinių pažiūrų 
suvienytu žingsniu tiek šei- 
mos gyvenime, tiek visuo- 

į menės darbe.
Ona įsijungė į Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos 
darbą, kartu su kitais drau
gais kelis kartus atstovavo 
partijai tarptautiniuose so

cialdemokratų kongresuose, 
; rašė jos spaudai, tautininkų 
diktatūi*os laikais buvo so
cialdemokratų 1 e i džiamų 
žurnalų “Darbo Visuome
nės” ir “Minties” redaktorė, 
kaip advokatė teikė teisnę 
pagalbą jos reikalingiems. 
Ji ir partiniam darbe į žmo
nių santykius visuomet mo
kėjo įnešti tą šiltą nuoširdų 
draugiškumą, kuris šildė ir 
skatino patį darbą.

1944 metai buvo didelis 
lūžis ir Onos gyvenime. Ge
gužės pradžioje vokiečių 
gestapui išaiškinus Vyriau-

Suprantaraa, jog ir tavo daliai nužydi dobilo pradalgė 
viršaus ir subręsta ragių pėdas. Buinus esi ir gražus. 
Ir matai, jogei karštas jaunystės kraujas tave į svietą 
leido. Ir tos akys — tikras motinos paveikslas*

(Bus daugiau) -

nešė į aplinkos gyvenimą 
šilumą, teikė pagalbos rei
kalingiems, lygino nesuta
rimus kur jie bebūtų, save

siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto sudėtį, jos pirmi
ninkas S. Kairys turėjo eiti 
į visišką pogrindį. Neįsten
gęs jo suimti, gestapas suė-' atidavė kitiems pati to ne- 
mė Oną ir ją išlaikė savo žinodama. Nelaukė ji kitų 
įūsiuose 2 savaiti. Nieko iš • dėkingumo ir mokėjo patei-
jos neišgavę, gestapininkai 
ją paleido. Frontas artėjo, 
reikėjo vienai apsispręsti, 

'kas daryti — pasilikti ar 
pasitraukti, nes vyras iš 
Vliko buvo gavęs pavedimą 
vykti į Švediją ir ten orga
nizuoti Lietuvos vadovavi
mo veiklą, ir todėl 
nuo Onos buvo atskirtas.

Ji pasiliko, ir spėjama, 
kad taip nulėmė jos parei
gos jausmas broliui invali
dui. Ji jį globojo tėvams mi
rus, neturėjo širdies palikti 
jo vieno ir dabar.

Kurį laiką bolševikai jos 
nelietė, bet 1948 metais ji 
buvo ištremta į Sibirą ir ap-

sinti net tuos, kurie jos gy 
venimo galą padarė eili
niam žmogui nepakeliamu 
bandymu. Atlaidi kitiems 
buvo kieta sau savo parei
gose artimiesiems ir visuo
menei. Nežinojo nuolaidų 
savo įstikinimams. Nuosta
bus fizinio trapumo suderi
nimas su nepalaužiama Jė
ga viename asmenyje.

Dabar ji ilsisi Petrošiūnų 
kapinėse, kur ją palydėjo 
artimieji draugai ir tylomis

jau amžiams.
Ilsėkis, drauge Ona, sa

voj, žemėj, kurios Tu ir di
delio pavojaus metu nedry
žai apleisti. a

IR ASILAS GAU BOTI 
LIUDININKU

Jugoslavijoje buvo nutei
stas kalėti kaltinamasis pa
sirėmus tik asilo liudijimu.

Dingo vieno cirko asilo 
kelnės. Netrukus buvo pa
stebėtas valkata, kuris ne
šioja panašias kelnes. Po
licija jį suėmė ir atvedė 
prie asilo. Asilas tuoj šo
ko ant valkatos ir mėgino 
kelnes nuo jo nuplėšti.

Teisėjui nebeliko abejo- 
su ja atsisveikino. Tylėti, r p-ad įos kelnės buvo a- 
taura, kai reikalaujama me- [ silo ir todėl valkatą nutei- 
luoti. O juk būtų buvęs me
las, jei prie jos naujai supil
to kapo nebūtų buvę pasa-

se.

gyvendinta Jakutsko srity- kyta, kas yra didysis kalti-, Užsakė “Keleivį” dovanų
je. Vežama pasiėmė ir brolį į ninkas to> kad tokiais be Į t ----------
invalidą.. . : laiko supiltais kapais yra j John C. Smith iš Wor-

Ten ji .dirbo visokį dar- į nusėtas Sibiras, Lietuvos ' cester, Mass., užsakė “Ke
bą. Kankino ne.darbas, betj miškai ir vis gausėjanti mū-leivį” dovanų metams Char- 
vienuma, gyvenimas be tu- • kapinių brolija, nutilusi les A. Smithui, ten pat. 
nmo, savųjų ilgesys, veikei
materialinis skurdas ir la
biausia nežiną, kas bus to
liau. Taip praėjo 8 metai, i 
kol 1956 metais gavo leidi- i 
mą grįžti Lietuvon.

Tremtį ištvėrė, bet grįžo 
suvargusi, greitai pradėjo 
ir rimtai sirgti — kelis mė
nesius išgulėjo ligoninėj po 
vidurių operacijos, po jos 
atsigavusi gavo širdies prie
puolį, kuris pasikartojęs nu
traukė jos gyvybės siūlą.

Devynius mėnesius prieš 
mirtį Ona rašė saviesiems 
Amerikon:

“Gyvenau mažos skru-1 >«wtaitijos kaimo tipų gai^>.
,i. a > oj4 pusi., kieti virsai. Kaina >5.00zdytes gyvenimą. Nieko ge-va HT NEMUNO SCNCS, Andriaus Varo nesu padaliusi. Man gy

venimas buvo gražus ir lai
mėje ir kančioje; mirtis
man poilsis Saldus didybėje NEMUNO SCNCs, Andriaus Valuc- 

ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ (4.00

U.TOP.IŲ SESELY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pats bavęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vienų kny
gų, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na ............................................. (6.00

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Padam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio GINTARĖLE, J. Narūnės graži pa
la bai vaizdžiai ir įdomiai parašyti , saka apie įvejų dukrelę, iliustruota.
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais, iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... (5.50

PIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, kų jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai, Kama (5.00

.MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa

lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ........................ (3.00

savo galingoje. Neveidmai
niavau, mylėjau žmones, 
savo tėvynę . . . Pačiose 
mano gyvenimo sunkiausio
se sąlygose pajėgiau neuž- 
kietėti širdimi. Tai bus ir 
viskas, ką sugebėjau”.

Savęs nemačiusi ir savęs jetuvių liaudies menas, jo
nemokėjusi vertinti, Ona, 
savo amžių praleidusi kil
nios sielos tarnyboje ki- popieriuje. Kaina .................... $8.50
tiems, ramia sąžine suvedė ’algių gaminimas, paraše ka- 
gyvenimo sąskaitą su nuo- JSSuST S“’ £K5Z£! e.

Starkienė ir A. Šližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ (7.50

meniniu formų plėtojimosi pagrin 
dai, Paulius Galaunė, didelė kny 
ga su daugybe r*veikslų, gerame

širdžių įsitikinimu, kad bu
vo padaryta, kas reikėjo
padaryti; jos pajėgumo ri- vnglų-lietuvių kalbų žo- 
bose padaryta netgi su di- oynas. apie 20,000 žodžių, 368 pu: 
- — - slapiai, redagavo V. Baravykas

pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas, kieti viršai. Kaina .. (4.00

TAURUOJU TAKELIU, K. B 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. (2.00

.BNGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG.
IISKAI. Geriausias vadovėlis pra

šantiems angliškai mokytis: duoda
•tarimų, angliškus pasikalbėjimus
qn.ŽINO’ PAUNKSMĖ.* ’ Balio ’Šruo- 

gos trilogiška istorijos kronika, 
73 didelis formatas, gera

•opiera. Kaiaa ............................ (ŽA0

JETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta 

tmerikos lietuviams. 144 puslapių.
Kaina ...............................................(LM
PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
tpysaka, 176 psl. Kaina .... $2.20.

dėlių kaupu. Mažoji “skruz 
dytė” visa savo asmenyb

PRISIMINĖ TITANIKĄ

1912 m. pavasarį didžiulis 
Titanic laivas plaukė iš An* 
gliijos į Ameriką, vežda. 
mas 2,223 keleivius. Van
denyne jb susidūrė su le
dą kalnu ir balandžio 14 d. 
nuskendo, žuvo 832 kelei
viai ir 685 laivo įgulos na
rtą. Ta baisi nelaimė pa- 
vaizduota filme, į kurios 
pirmąjį parodymą atvyko 
Ir 0’Niell iš New Jersey 
City, N. J. Ji keliavo tuo 
laivu ir išliko gyva ir dar 
turi atminimui pasiėmusi 
H gelbėjimosi laivelio vė
liavėlę ir peiliuką.

LEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. 
parašytas istorinis romanas iš Že-

naitijos krikšto laikų. Su kietais 
tpdarais. Kaina ........................(SAO
VP1E LAIKĄ IR ŽMONES.

•L Aisčio atsiminimai apie Binki,
; Miškini. Tmnų. Savickį, Giras ir kt 

249 posl. Kaine........................

gera dovana vaikams. 24 pūsi. di
delio formato. Kaina ...............$0.95.

SUŽADĖTINĖ, J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ......................................... (2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio, 
premijų. Kaina ....................... (2.25

ŽEME DEGA. J. Savicko užrašai ii 
1933 - 1945 metų, kuries au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršal. Kaina (4.50

ŽEME DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 p«l. Kaina ....

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios r 
sų rašytojos pirmojo karo 
Amerikoje parašyti vaizdeliai au 
rašytojos paveikslu, 128 nuslapiat 
Kaina ................................ 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Kaina ................................(1.20

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po (2. 
Galima dalimis pirkti arba visas S 
knygas už (6.00.

NAUJA VALGTŲ KNYGA. M. M:. 
ebe1son!«nės narašvta: 250 įvairiu

-eceptu. 132 pusi- Kaina ....(LSI
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Rantau 

M Valadkos parašyta knyga. SM 
ousl. Kalne ............................ (2.M
k KISS IN THE DARK. J. Juzmt 

no angln kalba sodrūs ^afzdetial
150 posl. Kaina kietais viršeliai* (*» 
Minkštais viršeliais ....................(l.Of
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio m- 

manas iš žemaičiu Kalvariios pra-
Ilties. Kietais viršeliais. 467 punta- 
friai, įmina .........................................(•
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 

RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa holėevir- 
mo istorija ir valdymo uraktika. 1j-
kai daug medžiagos. 96 puslapi** 
įmina ...................................................
Mirusios steigs, m G©r>?« 

svarbiausias veikale* išvertė **,
Miškinis. 290 pusi. Kaina....tSJt
ŠOClAIGEMOKRoTUA IR BO’- 

9EVTZMA8. Pai-al K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tw
klausimu knygutė. Kaina ........... 25e
SOCIALIZMAS IR RE1JG1JA. Pa- 

rašė E. Vandervelde, vertė VardO- 
nas. Kaina .......................................lOe
TlPEUS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas. 246 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ............... (S.

TAVO KELIAS J 8OC1ĄLIZMA. 
Parašė Leonas Blumas.

Socializmo aiškinimas. Kaina

KODĖL Aš NETIKIU J DIEVĄ. 
Pilna argumentų, kuria

įdomūs.

SENAS KAREIVIS MATclUTIS, 
parašė Jurgis Jankus. Pasakoji

mas apie nepaprastų žemaitį, kurie 
daug nuostabių dalykų padarė, tik 
nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... SS.I
PABUČIAVIMAS, paraše J. Gro
tas, novelių rinkinys, 155 puslapių.
Raina |1JO.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
tr aiškiai parodo, kate keitėsi vi. 

suomenės santvarka ir kodėl ji dai
keisis. “

JUOZAS STALINAS,
Kankazo Tasbaininkas tarvo

rt|a Rusijos diktatorių. Kaina
dėl laisvos Lietuvos. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ........................................ Ke
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarba 

kiekvienam perskaityti. Kaina (14M
DEMOKRATINIO SOC I A LI Z M O 

PRADAI. Populiari ir
knyga šių dienų klausimam 
ti. Kaina ............................
VISUOTINAS TVANAS. Ar 

Mti ir kų

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: 
KELEIVIS

v 9a. Bmsm ST,

š
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Enciklopedija ir kumpis
Nelabai seniai skaičiau 

“Naujienų” priede tokį p. 
Juozui Kapočiui atestatą:

“ Enciklopediją leidžia 
J. Kapočius: jis yra enci
klopedijos širdis, įžiebusi 
enciklopediją ir palaikanti 
jos grvvybę. Jo drąsi, bet 
reali fantazija sužėrėjo en
ciklopedijos mintimi čia, i- 
šeivijoje, kur šis sumany
mas iš karto atrodė utopi
ja ... ”

Manau, kad niekas ne
ginčys, jog p. J. Kapočiui 
reikia pripažinti jo drąsą. 
Imtis tokio rizikingo darbo 
nedrįso dar nei vienas se
nesniųjų musų leidėjų Ame
rikoje. Tiesa, vienu laiku 
enciklopediją leisti buvo 
užsimanęs A. Olševskis 
“Lietuvos” leidėjas; jis bu
vo jau pasikvietęs ir redak
torius — Kl. Jurgelionį, A. 
Lalf ir kitus — vis dėlto 
niekas iš to sumanymo ne-• w * •
išėjo.

Todėl p. J. Kapočius 
tikrai girtinas, kad nepa- 
pabūgo imtis tokio milžiniš
ko darbo. Bet ką su tuo tu
ri kumpis?

Kumpio istoriją man pa
pasakojo velionis prof. V. 
Biržiška, kuomet jis gyveno 
dar pas Devenius Connec
ticut valstybėj. Man tenai 
kartą apsilankius, Biržiška 
pasakė: “Dienomis prižiū
riu Devenių vištas, o nakti
mis rašau — ir bijau, kad 
barškanti mano mašinėlė

netrukdytų šeimininkams 
miego.”

Paklaustas, ką jis rašo, 
atsakė, kad, ruošia enciklo
pedijai medžiagą ir turėjęs 
jau 1,000 kortelių parašytų. 
Paklaustas toliau, kas čia 
galėtu tokį veikalą išleisti, 
Biržiška atsakė: “Dar ne
žinau.”

Vėliau jisai pasiskolino 
“Keleivio” komplektus ir iš 
jų rinko medžiagą apie Ae- 
rikos lietuvius. Kartą aš 
pradėjau jį barti, kad nepa
sirūpino atsivežti Lietuvoje 
kleistų enciklopedijos to
mų, kurių jis' buvo vyriau
sias redaktorius, čia jis pa
sakė, kad bėgant iš Lietu
vos visų pirma rūpėjo iš
nešti gyvybę, todėl jis pasi
ėmęs kelionei ne enciklope
diją, bet didelį kumpį.

“Jeigu būčiau pasiėmęs 
7 tomus enciklopedijos”, 
aiškinosi jisai, ‘lai su tokia 
našta nebūčiau Amerikon 
atvykęs. Būtų žuvusi ir en
ciklopedija ir aš pats. Bet 
kai turėjau kumpį, tai išli
kau gyvas, atvykau Ameri
kon ir čia sukursiu naują 
enciklopediją”

Todėl, atrodo, kad Ame
rikos lietuvių enciklopedi
jos mintis išėjo iš velionies 
V. Biržiškos, nes jis pirmu
tinis ir medžiagą jai pradė
jo ruošti. Bet kaip jis šiuo 
reikalu suėjo į kontaktą su 
p. J. Kapočium, apie tai as 
niekad nesiteiravau. Žinau

tik tiek, kad pradėjus p. 
Kapočiui enciklopediją lei
sti, velionis Biržiška buvo 
vyriausiuoju jos redakto
rium.

Taigi, kalbant apie p. Ka
počiaus leidžiamą enciklo
pediją, nereikėtų užmiršti 
ir velionio Biržiškos.

S. Michelsonas

BROOKLYN, N. Y.

A. Babravičiaus dviejų 
metų mirtie* sukaktie

Prieš dvejus metus gruo
džio 29 d. mirė Antanas 
Babravičius, kilęs iš Zapal- 
kos kaimo, Prienų parapi
jos, gimęs 1890 m., į Ame- 

! riką atvykęs 1907 m., gyve
nęs Arkadia, Pa., vėliau ap
sigyvenęs Dės Moines, Io- 
wa, ir ten gyvenęs iki mir- 

: ties, palaidotas Brooklyne 
Greenwood kapinėse.

Paliko liūdinčių draugų 
ir giminių Brooklyne, New 
Yorke, pusbroliai, pussese
rės Bubeliai, Kapočiai ir 
Baniomai, pusbrolių ir pus

seserių Valašinų ir Barta- 
šiūnų vaikai Pennsylvanijo- 
je; brolio vaikai Pittsburgh, 
Pa., ir Athens, Wis., gimi
nės Karpauskai, Kirtikliai, 
Stankevičiai ir Alesynai; 
giminaitis Anthony Burths 
ir brolis Juozas Čikagoje; 
buvusi žmona, sūnus ir duk
tė Dės Moines, Iowa; sesuo* 
Ona Kapočienė, jos sūnus 
Petras su šeima Lietuvoje.

Užžėlė tie takeliai, kuriais 
Tu vaikštinėjai, bet mes Ta
vęs nepamiršome. Ilsėkis 
ramiai šios šalies žemelėj!

Chicago, Illinois

Vielines žinios
(Atkelta iš 8-to pusi.) ! 
Po paskaitos dr. M. Gim-Į 

butienė dar turėjo atsakyti 
į daug klausimų, kurie do
mino susirinkusius.

Prieš paskaitą Klubo pir
mininkas dr. J. Girnius pri
minė paskutiniųjų dienų 
Žymesnes sukaktis. Visų J 
pirma dr. Vinco Kudirkos

gimimo 100 metų sukaktis 
gruodžio 31 d. Bostone to 
įvykio didysis minėjimas 
rengiamas sausio 18 d., ra
gino jame dalyvauti.

(Ta proga šiame susirin
kime St. Santvaras padek
lamavo V. ,Kudirkos “Ma
niesiems”).

Gruodžo 20 pagal senąjį 
kalendorių prof. Steponui 
Kairiui sukanka 80 metų.

Gruodžio 26 d. 60 metų 
sukako prof. Juozui Rauk
omi, klubo nariui, kuris da
lyvavo susirinkime ir ku
riam įteikta Putino knyga 
“Sukilėliai” su visų daly
vių parašais.

Kavos metu pirmininkas 
priminė žymesnius įvykius 
Amerikos lietuvių kultūri
niame gyvenime (dailės ir 
Maželio foto nuotraukų pa
rodos Chicagoje, Liands- 
bergio Penkių stulpų tur
gaus aikštėje Clevefcande ir 
Sruogos “Milžino paunks- 
mės” Montrealyj vaidini
mai, naujos knygos—Kati
liškio, Gražulio, Vinco Krė
vės raštų V-sis, L. Enciklo
pedijos XVI-sis t. ir kt.).

OSlOl tl lfOttUBrlLr UvSBzI IilIYr*
me paskaitą skaitys istori
kas V. Trumpa iš Washing- 
tono, D. C. 2-i»

ii T

--i

Kalėdų proga dr. Justin 
J. Johnson iš San Antonio, 
Texas, atsiuntė šitokį svei
kinimą :

“Trys Texas lietuviai svei
kina Bostono lietuvius”.

ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 

į 100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.
46 metai aprūpname tVorcesterį ir apylinkę vaistais

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano tryk

šta iš šitos knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunys
tės poezija, bet drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas 
gyvenimas, džiaugsmas, meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per 
visą skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito 
ir mato, kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio 
padu. 316 psl. Kaina .......................................................... $2.00

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesu
laiko skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jau
čia, ir mato ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 pis. Kaina $2.

ŠLIUPTARNIAI. šita didelė knyga labai vaizdingai pa
rodo Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias 
svetimoje žemėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gim
tiniam kraštui ir jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik .... $2.00.

Visos 4 knygos sykiu tik už $5.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

ŽODY INAS. čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius 
svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruo
žus ir vartojamos ju kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $$.00.
Jau šimtai šitą knygą išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

daug nuoširdžių laišku, rodančių Lietuvos žmonių didelę 
'meilę Amerikos lietuvių knygoms, kurių jie dieną naktį 
laukia, o kai gauna, tai jos eina per rankų rankas . .. (Kny
gas siunčiame Lietuvon už tą pačią kainą; persiuntimo 
kaštus apmokame.)

Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halsted SU Chicago 8, IU.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, aukKja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko-

laisvos ateities.
SLĄ GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

Ir dvidešimčiai metą ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoa sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos ild $825 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienoa iki 
giUou senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbas ir apdraudas galite gau- 
ti SLA kuopuoue, kurion yra visose žymesnėse Hetuvių ko
lonijom ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

DR. M. L VINIKAStn W«t SM teMZ Nnr Tek 1, N. T.

SVARBUS PRANEŠI MAS SIUNTĖJAMS

DOVANŲ PAKETŲ Į 
U.S.S.R.

Mums malonu pranešti, kad nuo sausio 1, 1959, jūs turėsite galimybės 
siųsti dovanų siuntinius į U.S.S.R.

SUMAŽINTA PATARNAVIMO 
KAINA

Nauji siuntiniams siųsti tarifai ir kainos nustatytos, kad palengvintų ir 
suprastintų siuntinių sutvarkymą, iš siuntimą ir pristatymą gavėjui, o taip 
pat pagerinti bendrą patarnavimą.

Kad pasiektume reikiamos naudos pasinaudodami naujomis kainomis ir 
siuntimo tvarka, siųskite siuntinius per vieną iš žemiau išvardintų firmų, 
kurios yra

VIENINTELES FIRMOS OFICIALIAI PRIPAŽINTOS

siuntiniams siųsti

įkainavimai ir patarnavimas visur tie patys

Prašome kreipkitės į bet kurią šių firmų smulkesniai informacijai, gau
site skyrių sąrašą ir kitų informacijų

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC GLOBE PARCEL SERVICE, INC
220 So. State St., Chicago 4, III. 1991 Broadvvay, Nevv York 23, N. Y.

Tei. WAhask 2-9354 Tel. LYceum 5-0900
GENERAL PARCEL A TRAVEL POCKAGE EXPRESSCO. A TRAVEL 

CO., INC AGENCY
135 West 14 SL, New York 11, N. Y. 1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y. 

TeL CHeber 3-2583 Tel. INfersol 7-7272

UNION TOURS, INC 
1 East 36 Street, N ew York 16, N. Y.

MUrray H iR 6-1155

i SSSR, LMav% Ertfc, Latrife Ir Kilu SSSR Ddb
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0. INC
Licensed by USSk

135 W. 14th St, NEW YORK 11, N. Y., TaL CH 3-2363
Atidaryta kasdien 9—6, sekmadieniais 3—4 

MŪSŲ SKYRIAI
308 W. 4th Street 332 FiUmore Ava. 132 FraakHn Ave. 141 2-ad Ave
sa BOSTOU, MASS. BUFFALO 0, N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY
TeL AN 8-5040 TeL MObawk 2074 TaL CHapsI 4-4724 TeL YU 2-4383
944 Literary Rd. 1$ Rajmoad Ptaza W. 11333 Jos. Campuu 432 W. Girard Ava.
Clevehmd 13, OMe NBWARK, N. J. DETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa- 
Tei. TOwer 1-1441 TaL MArket 2-2877 TeL TOeusiud 9-3344 TaL WAkmt 5-8878 
Visais klainimais, ryšyje m persiuntimu siaatialų Jūsų giminėms ir draugams, kretpkitės į ariau pa
tyrusios, atydiim Ir amBdugtus akylių vidljaa, karia maloniai suteiks jean visas nurodymas.

__ MUU«tJen<«lTg ŠATO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU BAL400MS. _____
Mūsų dMthilė‘firma,*turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja~šiantfa5T^riat*- 

tymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laiko 48 valandų ir adresatą pasiekia par 8-7 
paštu laike 7-11 dbaų).
a^S^kSŠUTlrMSr SSSTpaSSuflSiSir  ̂ pramonės gaminių:

(aro

Svečias ii Kanados
Jonas Galminas, gyvenan

tis Cobalt, Ont., Kanadoje, 
atvyko į Bostoną atostogų 
praleisti. Ta proga jis lan
kėsi ir mūsų įstaigoje, pra
tęsė prenumeratą, paliko 
dovanų ir Maikio tėvui.

"kEMBARAS^OLĖ^” 

Kimbaras gerai 
Ori 8^ nuo inkstų ir pus- 
fp I 1 lės ligą, šlapinimosi 
ri -kanalo uždegime ir 

nuo odo» išbėrimo. 
Ramunės Žiedai te
rapiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti. 

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokią žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilą ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alės. Mizara 
414 W. Ui sada sy 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Alerander’s vietą.

Moters širdis ir rudens oras 
vienodai nepastovūs.

Japoną priežodis

PARDUODU
2 tinklus (trupnyčias) 3 palai po 32 
jardus ilgio, 6 pėdos platumo. Gali
ma žuvauti giliame ir negiliame van
denyje. Tikro lino tinklai. Kelia 300 
svarų žuvies iš karto. Kreiptis:

M. Masgialis, 46 Ellsworth St., 
Worcester, Mass.

NEW ERA SHAMPOO
To remove dandroff artificial- 
ly is dangerous to scalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA will prevent 
all hair troubles, it wiŪ make 
your hair nevv shiny as you 
never had before.

Mail $2.00 for 8 oz. bottle 
Krank Bitaetas 

527 E. EzpmitMm 
Denver, Coierade
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Jieškojimai

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglą ir

1254 
dvigubos špaltos

Kaba $14 

Pinigus

Dr. D. PILKA 
546 E. Broaduray

So. Boston 27, Mass.

Jonas Gataveskas ieško savo brolis 
Juozo ir Stasio Gataveckų.
Marė Lukoševičiutė ieško savo sesers 
Onos Lukoševičiutės. Ieškomieji pa
tys arba kas juos žino prašome at
siliepti šiuo adresu:

Alik Armin (1)
3444 Mass. Street 
Gary, Ind.

ŠIRDIS
Duok man, mano sūnau, savo širdj, 
Ir tepamėgsta tavo akis mano ke

liais.
Dievas tai sako? S. P. Z. 23;26.

A. A.

Apvalyk «avu odą
Stebėtinas Naujas Gydymas Darė

Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
auo visokiu negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nąu- 
ja TROPICANA OINTMENT (mes
tis) garantuotai pbgelbės jums nuo 
psoriasis simptomų, ekzemos, spuo
gu, juodgalvių, odos hffteėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių išlauktų odos 
dėmių. Re riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, kų jūs bandėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pteigų—Dienų Bandymas 

Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymų be rizikos.
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var- 
j- oAragą. Kai Tropicana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui $2 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grųžink ir atgausi 
sevo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 

{iš kalno.
TROPICANA Dept. S 

P. O. BOX 305 
CLINTON. INDIANA

C*alit Siųsti Tuos Bargeno 
Paketus Iki Sausio 10 d.

PARIETĄS XGI — $36.00
3 jardai vilnonės medžiagos vyrų apsiaustui, sunki, gerai 
nešiojasi, spalvos tamsiai pilka, kletkuota ir mėlyna.
3 su trečdaliu anglų worsted medžiagos kostiumams, mėly
nos, rudos ar pilkos su baltais dryžiais.
3 jardai gero pamušalo, pritaikintos spalvos pne medžiagų.

PAKIETAS XL3 — $37.00
3 jardai grynos vilnos Velour medžiagos moterų apsiaus
tams, juodos ar mėlynos spalvos.
3 jardai grynos Botany vilnos Serge moterų kostiumams 
mėlynos, tamsiai žalios ar vyno spalvos.
3 jardai dirbtinio šilko pamušalui, pritaikintos spalvos.

• 2 jardai rajono medžiagos šiltai bliuskai baltas raštas ant 
šviesiai rudo ar pilko dugno.

PAKIETAS XF15 — $18-50 
2 svarai 3 unc. cukraus l/t svaro arbatos
2 sv. šokolado plytelėse % svaro razinkų
1 sv. šokoladinių saldainių 1 gabalas muilo Lux
2 sv. Danijos kiaulienos 20 Kalėdų žvakelių

—4 ankščiau paduotas kainas įeina viskas — 
REIKALAUKITE specialinių sąrašų kitų standartinių

maisto pakietų Kalėdoms, ar sudarykite patys pakietus 
iki 44 svaru svorio.

Mes patariame naudotis misą greitu oro pašto patar
navimu vaistams su receptais ar be receptą siąsti.

Tazab of London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Maaa. Tel: KI 7-9765
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MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reilda—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ «r PLAKATŲ

"Keleivio” spaostuvi padarys tamstoms 
ir nusiųs greičiau ir Įiigiau, negu kuri 
kita spaustuve. įrašome kreiptis šiuo
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PoslapfeJOtunUfl KELEIVIS, SO. BOSTON No .53, Gruodžio 31, 1958

D.
Vietinės Žinios

VINCAS KUDIRKA SAUSIO 18 DIENĄ

Sausio 18 d. Thomas Park rioje jis gyveno—žandarus, 
mokyklos salėje bus iškil- knygnešius ir kt. 
mingas dr. Vinco Kudirkos Susitvarkykime iš anksto 
gimino 100 metu sukakties taip, kad visi galėtume toj 
minėjimas. šventėj būti. Biletai tik $2,

Jame bus vaidinamas 6 moksleiviams 50 centų. Jų 
veiksmų veikalas “Vincas galima gauti: Keleivio įs- 
Kudirka“, kuris vaizduoja taigoje, Minkų krautuvėje, 
mūsų tautos didžiojo ža- Lithuanian Furniture krau
ti intoj o Vinco Kudirkos gy- tuvėje, B. Kalvaičio ir V. 
venimą ir tų aplinkų, ku- Stelmoko įstaigoje.

T
CARO SARGAI. LIETUVOS PERSEKIOTOJAI

Tai Vinco Kudirkos laiku Marijampolės ir Kalvarijos apskri-

jų gausus būrys dalyvaus 
minėjime.

Pirm. J. Kapočiaus pa
vaišinti išėjome, o Minėji
mo komitetas pasiliko tar
tis įvairiais reikalais —kas 
ir kaip dekoracijas nuga
bens, sustatys, kur ir kaip 
platinti biletus (jų galima 
gauti Ivaškienės, Minkų 
krautuvėse, Keleivio, Kal
vaičio - Stelmoko įstaigose, 
kaina $2, moksleiviams 50 
centų) ir 1.1 Tų reikalų y- 
ra begalės. Sėkmės komi
teto darbams! Neabejosime, 
kad turėsime tokį minėji
mų, kuris bus vertas ilgus 
metus minėti ir koĮfio Vin

iš medžioklės ir žvejybos. 
Inž. J. Gimbutui padedant, 
paskaitininke ekrane parodė 
daug tų paveikslų, kurie vi
sus stebino. Kitas net išsita
rė, kad kaikurie jų yra ge
resni, negu šių dienų paro
dose matomi.

Nukelta į 7 psL

KĄ TIK IŠĖJĘS GRA
ŽUS ĮDOMUS DARBO 
ŽURNALO NUMERIS 
GAUNAMAS IR KELEI. 
VIO ADMINISTRACIJOJ. 
JO KAINA $1.00.

3C3g&na

ANTANAS GUSTAITIS

Rašytojas Antanas Gustaitis yra Bostono 
Dramos Lietuviu San-būrio vyriausia gal
va. nes jam tenka rūpintis ne tik admi
nistracijos. bet ir kitais reikalais. Jis at
kūrė ir Inčiuros veikalą “Vincas Kudirka”, 
kuris bus vaidinamas sausio 18 <L, kada 
Bostone bus minima Vinco Kudirkos gimi
mo 100 metu sukaktis.

Kalendorius jau rišykloje : Be pasigailėjimo

t

Keleivio 1959 metų ka- Gubernatorius ir Kelių 
lendorius jau išspausdintas saugumo komisija, sujau- 
ir atiduotas rišyklon. Tuoj dinti dideliu aukų skaičiumi 
po Naujųjų metų jis bus keliuose Kalėdų metu (N. 
pradėtas siųsti tiems, kūne Anglijoj jų buvo 23), įspė
ji iš anksto užsisakė. į ja visus vairuotojus, kad

Kas dar neužsisakėte, už
sisakykite. Kaina nepakel
ta, tik 50 centų.

Kur kas sutiks
Naujuosius Metus?

Vieni pasitiks namuose, 
svečiuose pas artimuosius 
ir panašiai. Bet labai daug 
kas dalyvaus dideliuose 
bendruose sutikimuose res
toranuose. viešose salėse, 
kuriuos rengia tų įstaigų sa
vininkai ar atskiros organi
zacijos. Iš tokių paminėti
ni :

Tautinės S-gos namuose, 
kurio programai vadovaus 
Stasys Santvaras:

Aperon Plaza salėj Rox- 
buryj. kurį rengia Sporto 
Klubas Dainava su studen
tais samariečiais:

Lietuvių Piliečių Draugi
ja savo patalpose, 368 West 
Broadway. So. Bostone.

Legionierių Stepono Da
liaus posto patalpose.

Naujųjų Metų savaitgaly 
bus atimti leidimai iš visų, 
kurie bus pagauti nusižengę 
eismo taisyklėms. Girti bus 
suimami.

Tam įsakymui vykdyti šį 
savaitgalį bus pasiųsta dau
giau kaip 5,000 pareigūnų 
prižiūrėti kelius.

Garniai dar neišlėkė

Minkus išt’ko nelaimė

Praeitą penktadienį ne
toli “Keleivio” įstaigos. 
Flood aikštėje. į Stepono 
Minkaus automobili ivažia-

čių žandarai. Sėdi jų viršininkai, ypač pasižymėję mūsų tau- f cas Kudirka savo . didžiais 
tinio atgimimo kovotoju persekiojimu. Sausio 18 d. vaidi-1 darbais musų tautai yra mi
nant “Vincą Kudirką” bus ir jie pavaizduoti. sipelnęs.

------------------------------------------------------------------------ I J. V—gaa

TAI PADARĖ VINCAS KUDIRKA

tono, Lavvrenco, Providenco 
ir kitų vietovių sąmoningie
ji lietuviai tą dienų atvyks į 
minėjimą So. Bostono Tho- 

bendro stalo ir painformuo- mas Park mokyklos salėje. 
;ti ne apie informuotojo biz- Bus didelė pagerbimo šven- 
inį, bet didelį visuomeninį tė, kokios yra nusipelnęs 
reikalų, paprašyti pagalbos Vincas Kudirka, kurio nuo- 

j ir ne papirkimui, bet iš ge- pelnus senieji ateiviai pir- 
ros širdies, kukliai pavai-, mieji įvertino, išleisdami 
šinti. dar prieš pirmąjį pasaulinį

į Paprastas, bet atžymėtinas karą jo visus raštus (6kny- 
įvykis. Spauda visiems rei- gas), todėl ir šiame minėji- 
kalinga, visos organizacijos me jų reikia ko daugiau 
nori, kad jų tokie ar kitokie laukti.
parengimai būtų atžymėti. prie minėjimo paruošia- 

i Nori, kad spaudos atstovai mųjų darbų traukiamos vi- 
visuose juose būtų, žinoma, gos organizacijos — jauni- 
nusipirkę biletą, ir aprašy- mo, moterų ir kt., nes V. 
tų. Bet to maža. Nekaltą Kudirka yra visiems bran- 
jie gauna prikaištų, kad pa- gus.
mii-šo parašyti, kokia leiaė • Pirmininkas prašė spau- 

I kepė kugeli, o koks misteris dos pa„alb(lį _ uo plačiau 
stovėjo už baro ir t.t. Žo- informuoti skaitytojus apie 

tą minėjimą. Visi pažadėjo 
_ ... ... , ta padaryti. Keleivio skai-
Enciklopedijos leidėjas tytojai dėl to negali skųstis

iozas Kanočnis nirmasis i____ t___

Gruodžio 27 d. Bostone 
buvo istorinis įvykis. Pirmų 
kartų čia buvo sukviesti lie
tuvių spaudos atstovai prie

džiu, reikalaujama daug, o 
dėmesio jiems maža

Žmonės gražiai piešė ir 
prieš tūkstančius metų

Geriausias namų dažytojos 
(Painter outside** inside and 
paperhanger) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra

Jonas Starinskas
22»- SAVIN HILL AVĖ.
DORCHESTER. MASS. 
Telefonas: CO 5-5834

BUTAS VIENAM
Svariam vyrui ar moteriai (suaugu- 
siems) yra botas su visais patogu
mais Oorchestore. Skambinti:
CO 6-8646. (1

ODOS PADAI
Stori, geriausios rOiies. tikri vy

riški grynos odos padai čia vartoti 
ar siųsti j uijfirius. Atsiųsk batuko 
dydį ir >1 (Amerikoj apmokam palto 
išlaidas) šiuo adresu:

JEBEMIAH BERMAN CO.
I

PAMALDOB LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas eekmadianį, 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJ E įvyltsU pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di 8v. Saitų i lietuvių kalbą.

Dr. K. Matulionis *

Gruodžio 27 d. mūsų žy
mioji priešistorinių laikų 
mokslininkė dr. Marija 
Gimbutienė Bostono Lietu
vių Kultūros Klubo susirin
kime papasakojo ir parodė 
tokių dalykų, kuriuos daug 
kas pirmą kartų girdėjo ir 
matė. Ji kalbėjo apie se
niausius meno paminklus. 
Pasirodo, kad buvo žmonių, 
kurie sugebėjo meistriškai 
piešti jau prieš kelias de
šimtis tūkstančių metų, va
dinamajame paleolito, le
dų amžiuje, kuris Europoje

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
{[Parduodu pirmos rūšies odą, au- « 

elius, padus, vitpadžius siunti- * 
liams į užjūrius nupiginta 
Atlieku visus batsiuvio 
[greit, sąžiningai ir duodu patari- ’ 
mus apie odas. Adresas:
173 Eighth SL, So. Boston » 
nuo 7 ryto iki 7 va), vak, išsky-E
[rus trečiadienius jr

Telefonas: AN 8-0055
AsaassaaaaaaaaaaaaaaaaaaJt

t 
i Charles J. Kay 

(KUČINSKAS) 
Lietuvis Plumberią

baigėsi maždaug 8,000 me- i 1,'^i 
tų prieš Kristaus gimimą, Į taisymo darbus. Kainos priei- 

Daugiausia Prancūzijoj ! ES& įSJUZ
ir Ispanijoj urvuose rasta is- | S Te'.efonas CO S-5839 
likusiu skulptūra raižiniu ir C12 Mt Vernon’ I»«hester. 

tapybos, kurių amžių mok-
slininkai nustatė apie 25- j 
30,000 metų, tai yra iš tų i 
laikų, kada žmonės dar ne-

RADIO PROGRAMA 
Lietuvių Radio programa

Juozas Kapočius pirmasis jie buvo ir bus plačiai in- mokėjo nei namų statyti, Į iš stoties WLYN, 1860 ki- 
kitaip pasielgė. Jis į Enci- formuojami ir be abejonės nei javų auginti ir gyveno j Iociklų, veikia sekmadie- 

; niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
j iieną. Perduodamos lietu- 
: viškos dainos, muziką ir 
Magdutės Pasaka.

Bižsiio reikalais kreiptis | 
įj j Baltic Florists gėlių ir dO-

ii j • .i • — rmuojaiklopedijos patalpas susi
kvietę visus čia esančius lai
kraščių atstovus (Keleivio,
Naujienų, Draugo, Darbi
ninko, Dirvos, Vienybės ir 
Tėvynės) ir papasakojo, 
kaip Bostonas rengiasi pa
gerbti mūsų tautos didįjį 
žadintojų dr. Vincų Kudir
kų. Mat, J. Kapočius yra # 
komiteto, kuris tuo rūpina
si, pirmininku.

Tas didysis minėjimas bus 
sausio 18 d. 3 vai. popiet -jį 
Thomas Park salėje. Apie

Dramos Sambūris vaidins 6 
veiksmų veikalų “Vincas 
Kudirka”. Jame Vincų Ku
dirkų ir Bevardį vaidins bu
vę Lietuvos dramos aktoriai 
Henrikas Kačinskas ir An-

LAISVES VAKrAa 
« * •

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WK0X, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
2 — 3 vai. popiet

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks SL 

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

™ ' ranų krautuvę, 502 East 
i? i Broadvay, So. Bostone. 

‘ Tel. AN 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkąs.

DR. D. PILKA
MM S M 4 

Jr mm 7 *1 •

848 BROADWAY 
aa BOSTON, KASA 
Telefonas AN 8-1890

Tek AV

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

8-4 ir 5-5
I

p«<al susitarimų

488 Cofombaų Road 
Arti Uptaųa’a

Tek AN 8-2712 irba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LAMM(R)

Crdytofaa Ir

Z-BAT 
Pritaiko

VALANDOS: no 2-4, auo 7-8 
884 BBOADWAT 

BOUTB BOSTON. MASS.
t

Nors jau ir šalta, bet dar 
nevisi garniai išlėkė į šiite- *ana* Škėma. Šį kaitą ge- 
snius kraštus, nes vienas jų lo^a dalis”
gruodžio 23 d. Irenai ir Bro
niui Baškiams (Dorcheste- 
ryje) atnešė mažą Juliuką- 
Edmuntuką. Jų šeimoje jau 
bus visas trejetas—du sūnų 
ir duktė. Sveikiname!

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

s Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki- 
\ ievos aktorių „5 tus ^^5*^ kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai

Enciklopedijos naujas to
mas jau išėjo

Išėjo Lietuvių Enciklope
dijos šešioliktasis tomas, ku
riame yra L raidės dalis. 
Penkioliktasis tomas yra 
pavestas Lietuvai, jis išeis 
vėliau.

Reikalauja panaikinti 
Pieno kontrolės komisijų

Gubernatorius Furcolo pa
reiškė siūlysiąs seimeliui

vo didelis lentų prikrautas į oanankinti Pieno kontrolės 
sunkvežimis, kuris labai su-! komisijų, kuri lapkričio 17 
žalojo Minkaus mašinų, j d. nutarimu pakėlė pieno 
Apdaužė ii” vairavusi St.
Minkų ii- kartu važiavusią 
Valentiną Minkienę. 

Linkime jionams
kam. _•

bus naujų ir bus įdomu juo 
scenoje pamatyti.

Šiam spektakliui gamina- j 
mos visai naujos dekoraci
jos. Spaudos atstovai jas g Nuo 9 rv)o jųj g va|. įkyrus šventadienius, ir sekmad. g
jau galėjo pamatyti, nes jos į ^se&sKs^f^sen--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ir gaminamos Enciklopedi
jos patalpose. Pats jos lei-' __ ______
Un?asV“dirtei^i!D,D2,AUS,A ’^!V£T,M0 1STA’GA

dailininko nurodymus du
ris, langus ir kitką, kas sce
nai reikalinga. Matėme jau

stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų. 
Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav- Emar.uel L. Rosengard. B. S., Reg. Pharm.,
382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

i

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

397 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

Saukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tel. GE 6-2887

tamgg

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVKE, INC.

TeL AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amdia E. RmU

OPTOMETRISTAI
VALANDO8:

Nuo 9 ryto flrf 6

447 BS0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

paruoštus baldus pokyliui 
dvarininkės Pševalskienės 
rūmuose. Jie karališki, tik
tų ir valstybiniam teatrui. 
Taigi, spektaklis bus nau
jas, įdomus visiems, net ir 
kada nors jį mačiusiems. 
Bet svarbiausia — jis ren
giamas didžiosios sukak
ties proga mūsų tautos žy
miajam sūnui Vincui Ku
dirkai pagerbti jo mirties

(NAUJAS ADRESAS)
390 West Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-87641
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naujų r ubu. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU' 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik-! 
tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiaMi greičiausiu laika.
Dabar g.-ffima siųsti iki 44 svarų paketus jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname naminį jį lanko 
ir vidaus: apkalame 
liais; sutaisome pij 
dengiam bei taisom 
Prašom kreiptis:

John Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Plaia,
TeL: JA4-4676

1

A. J. NAMAKST
BBAL EBTaTB A 1N8UBANCM

408 W. Brondway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948

TeL FA 8-5515
1

ir
KETVIRTIS A CO.

patar-

Min-jkyti žemės ūkio departa-i vauti? Bostone tokių nebus, i . 
o i» VVArevsterio. Brock-I♦ a

Siunčiame su Inturisto įgaliojimais.
^iuntiniii priimami kasdien nuo S iii vai. vak., kehirtadimiars ano 

, a iki 7 % ai vak. ir šcšttadieniais nuo » ryto iki 2 po pietų.

■MBMBBT
APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ

jS8BBOOOMOBBBBI

I

Draudžiame nuo pohc^ 
ldų kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kL). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
[Jastice of the Peace—Ceaete

598 E. Broadvray 
So. Boeton 27,

|TeL AN 8-1761 ir AN

279 W. HK>a5waY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4049

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

TeSefonuT1 AnUiS

9 »


