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Kas Filmas Darys Nuolaidas 
Berlyno Ginče

Vakarų Valstybes Atsakė Rusams; Atmeta Rusų Siū
lymų Dėl Padarymo Berlyno “Laisvu Miestu“; 

Siūlo Kalbėtu Apie Vokietijos Sujungimų Ir 
Berlynu; Rusai Dar Neatsiliepė I Vakarų 

Atsakymų.

Pereitą savaitę Vakarų 
valstybės atsakė Sovietų 
Rusijai dėl Berlyno. Atsa
kymas buvo, kaip jau per
eitą savaitę minėjome, iš 
anksto visų keturių didžių
jų Vakarų valstybių sutar
tas ir NATO valstybių pa
tvirtintas.

Vakarų valstybės sutinka 
derėtis su rusais dėl Berly
no, bet tiktai, jei derybos 
eis apie visos Vokietijos su
jungimą, o ne dėl vieno 
miesto tvarkymo. Vakarai 
atmeta rusų siūlymą iš
traukti Vakarų kariuome
nę iš Berlyno miesto ir pa
silaiko visas teises, kokias 
jie turėjo Berlyno įnioate

Rusai jau iš anksto skel
bė, kad jie tokio atsakymo 
nepriims ir visvien. perduos 
kelių j Hertyną kontrolę ry
tinės' Vokietijos komun 
tams. Dabar laukiama, ar 
rasai Vakarų pasiūlymus 
griežtai atmes, ar gal ieškos 
būdų derėtis. Mikojano lan
kymasis Amerikoje gali bū
ti derybų pradžia ir tą klau
simą Amerikos vjriausybė, 
be abejonės, aptars su ne
kviestu svečiu iš Maskvos.

Krašto Ūkis
Žymiai Pagerėjo

Prekybos sekretorius Le
vais L. Strauss pereitą sa
vaitę pranešė, kad ūkio de
presija jau yra nugalėta, ti
kis vis gerėja ir paskutinia
me 1958 metų bertainyje 
gamyba pasiekė, skaitant 
metams laiko, 450 bilionų 
dolerių.

Bedarbių skaičius vis dar 
siekia 3,833,000, bet lap
kričio mėnesį bedarbių 
skaičius nepadidėjo, kaip 
tai paprastai atsitinka nor
maliais metais.

Iš valdžios pranešimo aiš
ku yra, kad 1958 metų pir
mojo pusmerio depresija y- 
ra pasibaigusi, bet visi dir
busieji seniau j darbą nebe
grįžo ir tik naujas ūkio pa
kilimas gali bedarbių skai
čių žymiai sumažinti.

AMER. AIRLINES
ATLEIDO 20,000

Miko jonas Mokosi, 
Gal Ko Išmoks

Chruščiovo bendradarbis 
Amerikoj pirmą dieną la
bai smalsiai apžiūrinėjo A- 
merikos restoranų įrengi
mus ir ypač jo akį patrau
kė valgių įpakavimas. Wa- 
shingtone Mikojanas buvo 
sustojęs prie vieno knygyno 
lango ir pamatė išstatyta 
daugybę “Dr. Živago” kny
gos kopijų, mat, knygynas 
kaip tik tuo metu plačiai 
garsino tą knygą. Bet Mi
kojanas nesusigundė knygą 
pirkti, jis bolševizmą pažįs
ta ir be Dr. Živairo narai. --— - ----
bos.

Daug kas spėlioja, kad 
Mikojanas bandys pavilioti 
Amerikos cheminės indusk 
tri jos kapitalistus duoti Ru
sijai mašinas ir technišką 
pagalbą plastikų ir dirbti
nių audeklų gamybai, nes 
toje srityje rusai labai daug 
ko gali pasimokyti iš Ame
rikos.

DE GAULLE PERIMA 
PREZIDENTO PAREIGAS

KAS ATSITIKO PO AŠTUONIOLIKOS METŲ

Sam Youree, 50 metu. iš Murfreesboro, femu 18 metą vairavo įvairius auto
mobilius ke jokios nelaimės, bet štai tekia nelaimė jam ištiko vairuojant Grey- 
hound autobusą prie Pulaski, Tena. ta vo jis pats ir dar 6 asmenys, o iš susi. 
dūrusių autobusą va kas beliko.

Alaska Valstija Kuboje Diktatorius Eurai Paleido
Vėliava Pakeista Batistą Nuvirto Dirbti^ Planetą

'SSausio 3 d. prezidentas D. i Kuix» Aktatonus Fui- Sausio 2 d. Sovietų moks- 
D. Eisenhower paskelbė A-K?"™ BaUata Naujų Metų hmnkai paleido Adelę n- 
Į.A. ąs-nia Amerikos vafe-ldlen» pabiro B savo knis- <-*»- ■
tija'k'kartu įsakė pakeisti “> ir » Dwn»ikonų
šalies vėliavą, kurioje da- "■snuhl'k» diktatorių
bar bus 49 žvaigždės—7 ei-
lėa «po 7 žvaigždes, vietoje 
buvusių 6 eifių po 8 žvaigž
des.

Nauja valstija įsijungia į 
uniją kaipo didžiausioji ir 
kaitų mažiausioji valstija.
Jos plotas 586,400 ketvir
tainių mylių yra daugiau 
negu dvigubai didesnis už 
Texas, bet savo gyventojų

respubliką pas diktatorių 
Trujillo. Išbėgdamas jis 
perdavė valdžią generolams, 
kurie valdžią bandė perduo
ti seniausiam aukščiausio 

! teismo nariui, bet sukilėlių 
vadas Fidel Castro pareika
lavo, kad jo paskirtas lai
kinas prezidentas <Urrutia 
perimtų valdžią ir generolai 
su tuo sutiko.

ketą į mėnulį, bet raketa 
nepataikė į mėnulį, o nu
skrido 4,500 mylių pro mė
nulį link saulės. Paskutinis 
pranešimas sako, kad rake
ta nulėke nuo žemės jau 
343,750 mylių ir jau atsito
lino nuo mėnulio 146,875 
mylias.

Naujausioji rusų raketa 
sveria 3,245.2 svarus (pus
antros tonos) ir jai iškelti 
nuo žemės reikėjo milžiniš-

____pabėgo po to, kai jęOS jėgos (pradžioje raketa
skaičiumi Alaska nepasie-1 į°. P*®1!8*8 kariuomenė pra-Į su Ruru jr indais jam laiky
kis nė Nevados gyventojų ' . mūsr pne Santo jtį turėjo sverti apie 250 to-

. . skaičiaus. Clara Kanuomene j nų). Raketoje yra 796 su
. . * e lYancūzi- i ggyg gemgS paviršiaus ir £are P’je* sukilėlius taip puse svarų įvairių instru-
,n. n.„». --------žemės gelmių turtais Alas- >>?™ k»d mentų, kurie perduoda že-

ka yra iteities valstija, ku- "le?as.lž nebenorejo mėn įvairius duomenis a-
ri gal jau greitu laiku pra-! nie ^e35
lenks daug kitų valstijų sa- i P J® . paga| 11Bų pranešimą,
vo gerbūviu. i naujausioji raketa iškils a-

joj naujai išrinktas prezi
dentas gen. de Gaulle per
ima prezidento pareigas. 
Naujuoju ministerių pirmi
ninku bus paskirtas iki šio- 
liai buvęs teisingumo mini- 
steris Michel Debrė. Iki per
imant prezidentūrą, gen. 
de Gaulle vyriausybė dar iš
leido visą eilę dekretų, pa
kėlė mokesčius, sumažino 
visą eilę išlaidų ir padarė 
kitokių pakeitimų krašte. 

“SUGAVO” AMERIKĄ

Pirmą kartą Alaska pra
šė valstijos teisių 1916 me
tais, bet virš 40 metų kon
gresas delsė jai tokias tei
ses suteikti.

šį pirmadienį American 
Airlines bendrovė atleido 
20,000 tarnautojų dėl lėk
tuvų pilotų streiko. Pilotai 
jau streikuoja antrą savai
tę, bet kitiems tarnauto
jams bendrovė algas dar 
mokėjo.

Pilotų ir mašinistų kova 
dėl geresnių darbo sąlygų 
eina ir kitose civilės avia
cijos bendrovėse ir prie 
susitarimo vis neprieina- j 
ma.

Aktorius Gareth M. Car- 
mody, koris dabar tarnau
ja kariuomenėje, paskelbė 
susituoksiąs su “1957 me
tą Amerikos karaliene“ 
Mariau Ann McKnight. At
likęs karo tarnybą, Carmo- 
<b žada vėl būti aktorių.

Šią Savaitę 86-asis Kongresas 
Renkasi Posėdžių

Sį Trečiadienį Pradeda Posėdžiauti 86-asis Kongresas; 
Demokratai Vyrauja Atstovu Rūmuose Ir Senate, 

®et Kas Vadovaus? Kova Tarp Liberalų Ir 
Konservatorių Abejose Partijose Dar 

Neišspręsta.

Mikojanas Sostinėje Nauj^ifi^resas ren. 
I atlOSl Su Uullet iasi posėdžių šį trečiadienį.

Naujasis kongresas, tiek 
atstovų rūmuose, tiek ir se
nate, turi aiškią demokra
tų daugumą, o administra
cijai esant republikonų ran
kose dėl to gali kilti įvairių 
konfliktų tarp kongreso ir 
adminisrtacijos.

Abejose partijose libera
lai ir konservatoriai varžosi 
dėl vadovybės. Republiko
nų partijoj liberalai senato
riai buvo iškėlę reikalavi
mą, kad jiems būtų užleis
tas vadovavimas, bet kon
servatoriai republikonai tam 
griežtai pasipriešino ir pre
zidentas parėmė konserva
torius. Todėl laukiama, kad 
šen. Dirksen bus išrinktas 
repuMikonų vadu senate (tą 
vietą senajame senate turė
jo šen. Knowland iš Kali
fornijos, o prieš tai miręs 
šen. Taft).

Abejojama, ar senate pra
eis liberalų siūlomas pakei
timas senato statuto dėl 
“filibusterio“ panaikinimo.

Atstovų rūmuose demo
kratu daugumoje vyraujan
čią vietą dabar turi libera
liški kongresmonai iš šiau
rinių ir vakarinių valstijų, 
bet pagal nusistovėjusi^

! tvarką vadovavimas komi
sijoms visvien atiteks kon- 
servatyviams atstovams iš 
pietinių valstijų dėl jų il
gesnio būrimo atstovų rū
muose. Todėl dar neaišku, 
kiek liberališkesnė kongre
so sudėtis atsilieps į įstaty
mų leidimo darbą.

Sį penktadienį preziden
tas Eisenhower patieks kon
gresui savo pranešimą apie 
“unijos padėtį“ ir nuties įs
tatymų leidimo programą, 
o vėliau, dar šį mėnesį, pre
zidentas patieks kongresui 
ateinančių metų biudžetą ir 
pranešimą apie ekonominę 
padėtį krašte.

Sovietų Rusijos užsienių 
prekybos bosas ir Chruščio
vo artimas bendradarbis A- 
nastos Mikojan sekmadienį 
sausio 4 d. atvyko į Wa- 
shingtoną ir jau šį pirma
dienį turi pirmą pasimaty
mą su valstybės sekretorių 
John Foster Dulles, o vė
liau turės pasimatymą ir su 
prezidentu D. D. Eisenho- 
weriu.

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais A. Mikojanas link
sniavo įvairiausiais būdais 
žodį “taiką“ ir vis įtikinėjo 
amerikiečius, kad rusai no
ri tik taikos, kad jie sutin
ka kalbėtis apie visus gin
čijamus klausimus ir nori 
gyventi taikoje su Ameri
ka. Mikojanas žada kalbė
tis apie viską, apie ką tik 
amerikiečiai norės su juo 
kalbėtis.

Vengriai Piketavo
Svečią Mikojanu

Vengrų politiniai emig
rantai sekmadienį išstatė pi- 
kietus prie aerodromo, ku
riame nusileido lėktuvas su 
A. Mikojanu, “svečiu” iš 
Sovietijos. Vengrai sako, 
kad Mikojanas yra vienas 
iš vengrų tautos budelių, sa- 

jko, jis davęs įsakymą ap
gauti vengrus — pirma su 

i jais derėtis, o kai rusų ar- 
imija jau buvo sutraukta 
prie Budapešto, tada Mikor 
janas davė įsakymą beside- 
rinčius vengrus suimti ir 
pulti tankais Vengrijos sos
tinę.

Tokį atsišaukimą su fak
tų aiškinimu vengrai nori 
dalinti svečiams, kurie vyks 
į vaišes Mikojano garbei 
sostinėje.

1 Diktatorius Batisto pui- o ... .. .
kiai pasipelnė bedikteto- P'5 2.> m! h,°nų ,r P?
liaudamas. Jo iš Kubos B-Į*» ^ot' 3Phnk. 'su
gabentas turtas vertinamas ^P1bc£?Jak,kltos„P]tn,?^ 
200 - milionų dolerių. Tiek
jis prisivogė būdamas “tau
tos vadu“.

Su diktatorių pabėgo ke
li šimtai visokių aukštų val
dininkų ir kitokių diktatū
ros šalininkų.

GILIAUSIA JŪRA

todėl tai bus pirmutinė 
dirbtinė planeta, kuri galės 
l>egioti aplink saulę ilgus 
metus. Rusai spėja, kad 
naujausioji žmogaus ranka 
padalyto planeta bėgios ap
link saulę elipsu (pailgu ra
tu) atsitolindama daugiau
siai nuo saulės 214 milionų 
mylių ir arčiausiai prisiar
tindama prie saulės 91 mi
lionų mylių. Aplink saulę 
ji apibėgs per 15 mėnesių.

Rusai naujausiąjį savo 
dirbtinį dangaus kūną va
dina pirmąja kelione į erd
vę. Surinkti duomenys a- 
pie sąlygas erdvėje pra
skins kelią žmogaus kelio
nei į erdvę.

Rusai savo paskutiniu žy
giu vėl parodė, kad jie pir
mauja raketų gamyboje

tyrinėjimų daviniai jau
negu Amerika. Amerikos 
paskutinieji du bandymai 

j siekti mėnulio nepasisekė. 
DĖKOJAME VISIEMS MŪSŲ BENDRADARBIAMS . Vieną kartą paleisto raketa
IR SKAITYTOJAMS, KURIE SVEIKINO KALEDVį įškiI° 73^2? ° kit*

' kartą 63,000 mylių.
IR NAJŲ METŲ PROGA. I Kongrese jau girdisi ska-

“KELEIVIO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA tinimų vyriausybei pagrei
tinti erdvės tyrinėjimų pro- •

ŽENEVOS DERYBOS
EINA PALENGVA

Derybos Ženevoje dėl ato- 
minių ginklų bandymų su
stabdymo atnaujinamos šį 
pirmadienį. Pertrauka buvo 
padaryta porai savaičių. 
Deiybose dar nieko esminio 
nesutarta, nors sutarties 
projektas jau ruošiamas. 
Svarbiausia kliūtis yra ru
sų nenoras įrašyti į sutartį 
aiškios inspekcijos nuosta
tus.

Pacifike, į rytus nuo Ma- 
rianne salų, yra giliausia 
užtikto vandenynų vieta.1 
Ten tarp okeano dugno ir 
vandens paviršiaus yra 36,- 
056 pėdos, arba beveik 7 
mylios. Ten vandenyno dug-

. ... .... ,ne neužtikta jokis gyvy-
Del inspekcijos užkliuvo

jai* r.”.;; ą

jiems kas pasitikėtų ant žo- Z * kesnes raketas į aukštybes,
džio. ,oiami.

t gramą.

VATIKANO ATSTOV AS

Popiežius Jonas XXIU 
vo atstovu Jungt. Ameri
kos Valstybėse paskyrė ar. 
kiv. Egidio Vagnozzi. kuris 
iki šiol buvo popiežiaus at* 
stovu Filipinuose.

Kuboje Nusistovi 
Naujoji Tvarka

Kubos naujoji revoliucinė 
valdžia jau pradeda atsta
tyti krašte tvarką. Vyriau
sybė dar nėra persikėlusi į 
sostinę Havaną, bet ir sos
tinėje partizanai savanoriai 
jau sudeda ginklus, visuo
tinas streikas atšauktos ir 
gyvenimas grįžta į normales 
vėžes. Aukštas vietos nau
joje valdžioje užima politi
niai kaliniai, kurie paleisti 
iš diktatoriaus Batistas ka
lėjimų.

Fidel Castro visą laiką 
J skelbė, kad jis nori Kubo
je istiprinti demokratinę 
santvarką ir užkirsti kelią 
naujoms diktatūroms.
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Pereitą savaitę “Keleivyje” pranešėme, kad Lie
tuvos ir Lenkijos atstovybės prie Vatikano išbrauktos 
iš atstovybių skaičiaus. Taip pranešė Amerikos AP , 
žinių agentūra gruodžio 26 d. Ta žinia pasitvirtino,: 
nors iš lietuviškų, ypač taip vadinamų diplomatinių šal- * 
tinių jokio atviro paaiškinimo dar nėra. Vienas Lietuvos 
pasiuntinybės prie Vatikano valdininkas, matomai, jau-i 
nasis Lozoraitis, aiškino Amerikos spaudos atstovui, 
kad “pasiuntinybė veikia”, bet tas reiškia tiek, kad •
Vatikano policija neatėjo ir neuždarė tos pasiuntinybės, į 
ko, beje, ta policija ir negali padaryti. Pasiuntinybės į 
durys atdaros, tarnautojai ten dar sėdi, bet pasiuntinybės 
pripažinimas, kaip Lietuvos atstovybės, pasibaigė.

Toks yra faktas. Dabar Amerikos lietuviai pradeda 
protestuoti, nori ką tai daugiau daryti, bet tai, atrodo, 
šaukštas po pietų. Su įvykusiu faktu teks skaitytis ir! 
popiežiaus kalėdinę dovaną lietuvių tautai ir “Marijos t 
žemei” teks nuryti, nors ji būtų ir nelabai maloni.

Vatikano nuosprendis nutraukti “diplomatinius san
tykius” su Lietuva yra įdomus visais atvejais. Lietuvos 
pasiuntinybės panaikinimas. kaž kodėl susietas su Len
kijos ekzilinės vyriausybės Londone atstovybės panai-’ 
kinimu. Kadangi Lenkijoj katalikai turi tam tikras teises 
ir ten katalikų bažnyčios ierarchija turi net sudariusi su 
Gomulkos vyriausybe sutartį, tai Lenkijos ekzilinės vy
riausybės pasiuntinybės panaikinimas yra suprantamas
ir. galimas daiktas, kardinolo Wyszinskio inspiruotas. Charles Bulcaveckaa, Cliff-, “Darbas” turi finansinių 
ar bent su juo sutartas. Gal tas žygis ir palengvins šiek side, N. J., rašo: Bepigu sunkumų, nuolatos reik 
tiek lenku kataliku bažnvčios padėtį, bet kodėl kartu ir Jums ten Havajuose po gė-į remti ir pasižada tą daryti,
Lietuvos pasiuntinybė “išbraukto"? Ar tai sampuolis, ar'1?nus braidžioti ir po ma- kol turės tam išteklių, tik 
T. nas plaukioti, kuomet vi- nusiskundžia, kad žurnalasLiublino unijos atruga? ................................... ! suon£t ten O mus perkietas, kalba persunki ir

Reikia manyti, kad su unijos pnsimimmais tas ne- i jau ir kar. skaitant kartais negalima
turi nieko bendra, bet reiškia posūkį Vatikano politikoj! teip suspaudžia, kad susigaudyt. 
i “realizmą”. Faktas yra, kad apie 50 milijonų katalikų; nežinai nei kur dėtis, bet Su atviruku ir kalėdiniais

DE PRANCŪZIJOS PREZIDENTAI

Dešinėj dabartinis prezidentas Rene Coty, u kairėj 
gen. Charles de Gaulle. kuris prezidento pareigas per
ims sausio 8 dieną.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
A. JENKINS

METINIŲ ŠVENČIŲ PROGA

spintoje drabužiai gali 
j augti”. O retkarčiais, ka*
ir užsivelki, tai čia siuvėjų 
nėra, tai niekas to nesu- 

• pranta ir nieko nesako, kad 
: drabužiai nepritinka.

Bet mano senas bičiulis, 
j iš specialybės siuvėjas, Juo- 
į zas Kilmonis, kai tik pama
tė lyg tėvo švarku apsivil
kusį, tuoj pradėjo juoktis ir 
sakyti, kad senam siuvėjų 
organizatoriui visai nepri
tinka toki švarką vilktis, nes 
tas daro gėdą visiems siu
vėjams. Bandžiau atsikirsti: 
Jei jums nepatinka, tai ži
nai kas reik daryti, pats esi 
geras siuvėjas.

To jam ir užteko. Jis 
nieko nelaukęs nuvilko 
man švarką, pasiėmė aštrų 
peiliuką, visas siūles išardė, 
kreida sužymėjo, segutėmis 
susegiojo, susidėjo į savo 
čemodaną ir išsigabeno į 
Kaliforniją. Kai jis peiliuku 
darė tą operaciją mano 
švarkui, aš prisiminiau, kad 
turiu dar ir medžiagos atsi
vežęs. Tai parodyk, sako 
jis, ir kai pamatė, tai ir tą i 
savo lagaminą įsidėjo.

Jam išvažiavus galvojau, 
kaip čia dabar būtų, jeigu 
dabar tektų vykti į Honolo- 
lu, arba į seną “tėviškę” 
Ameriką. Nors gyvas žmo
gus lįsk žemėn, nėr kuom 
vilktis. Savo trampam am- 
želyj niekad pertekliuj ne
gyvenau, bet visuomet tin
kamą drabuži ant pečių tu
rėjau ir tokioj padėty kaip 
dabar nebuvau.

Po poros savaičių gavau

‘ 1S- Kas savaite
tas “valdovas” pasirodė tiek 
kruvinas, kad visus savo 
priešininkus arba išnaikino, 

orijon. Kokie buvo svar-i arba taip užbaidė, kad nie- 
ii ausie j i tų metų įvykiai?•kas nedrįsta prieš jį ir ran- 
Kol kas nelengva parinkti ką kejti ‘ bet ateis laikas ir 
svarbiausius iš daugybės tų jam> kaįp atėjo daugeliui 
metų Įvairių įvykių. Pemai,kitų panašių valdovu, 
vasarą atrodė, kad maišatis į Kariškos diktatūros da- 
Viduriniuose Rytuose yra.bar -suklestėjo” Azijoje ir 
oana svarbi, bet gyvenimas, pradeda veistis Afrikoje, 
parodė, kad jos svarba bu-' kuf vjga eįj^ naujaį atgavu- 

gana ribota. Metų gale. ncprikĮauSomybę kraštų 
aklio “Berlyno klausimas JJ. ka,.iškus vaidovus, o 
ir kas gali dabar pasakyti, j demokratijO8 jėgos yra su- 
kaip tas klauamas bus is-: šluota. Tai Bul..
spręstas. Bi Viduriniųjų Ry-, ’ faktiškai Indonezija, 
ų Įvykių iko pasikeitęs re- p kjsta Sudanas, Ira.
amas Irake, kur atrodo, R Jordanija ir
visai galimas yra bolševikų , 1
įsigalėjimas. Jei taip įvyk-1 • laukti. kad ir
tų ta. Irako perveramas; Afrikoj”, kur
19o8 m. vasalą butų vienas į J . „ -L,’ „u
svarhiuiu ivvkiu dabar dygsta naujos nepn-

UJU .vy M* įklausomos valstybės, kanš-
Neabejojamai svarbus į- diktatūrų liga ga, jau 

vykis pernai metais buvo L, dės lfeti& Kad 
Kinijos pasimojimas staiga i®. nj,.a abejo_
supramoninti savo klastą ir nės;nes žmonėms normalu 
tam tikslui suvaiymas visų' no,.8ti laisvės> o turint 
valstiečių i ‘ liaudies komu- • do karišk dikta.
nasi,kurios is valstiečių is- apic laisvę netenka
čiulpia daugiau prakaito/, ,7-.- r 
negu net bolševikiški kol-;
chozai Sovietijoje. i Mikojanas atkeliauja

Prie svarbiųjų įvykių gali Sovietų Rusijos užsienių 
kada nors bus priskirtas ir prekybos ekspertas atvyks- 
gen. de Gaulle įsigalėjimas pasiSvečiuot4 i Ameriką. 
Prancūzijoj, gal ir neseniai,Atvyksta jis kaįp privatus 
įvykę Amerikoje rinkimai,; jr neVa tai aplanky-
kune žymiai pakeitė kong-j Sovietų ambasadorių 
reso^sąstatą n- parodė kitė- Menšilcovą. Paprastai aukš- 
janvią nrasto nuotaiKą. j įj ponai pasišaukia ambasa-

Įvykiai yra svarbūs savo, dorius namo ir ten juos 
pasėkomis. Ne visų “svar- Į “lanko”, bet Mikojanas da- 
bių įvykių padariniai yra ro kitaip>
svarbūs, todėl daugelis Kokiu tikslu Mikojanas 
svarbių įvykių, praėjus il-,čia atkeliauja? Amerikos

Svarbieji įvykiai

1958 metai nukeliavo iš

gyvena Maskvos šešėlyje, anapus geležinės uždangos.. mes jį vis vien atlaikysime, sveikinimais tas geraširdis 
Taip yra visus pokarinius metus ir esamoji padėtis vargu j prisiminę seną posakį—ne cliffsidietis mums prisiuntė 
greit pasikeis. O jei taip, tai su faktais reikia skaitytis ir! tas didis, kuris puola, bet ir kuklią dovanėlę — Ang- 
prieš vėją nėra prasmės pūsti. Prie katalikų anapus gele- į tas, kuris atlaiko. «liakasių Atsiminimai ir A-
žinės uždangos galima prieiti tik per Maskvą, tai Mas-' . Dabar pas mus po didžio- menkos Lietuvių Laikraš- „.faicvtiic'

• ;«• u:___--j-______i—-j_____ : io šturmo jau ramu, Buvo ciai — abi Prano Lavinsko abu savo sutaisytus siutus
v wii« Ltmių nuoiauių i didelis trūkimas, tai tas knygas. Užtai drg. Buka-

Lietuvos pasiuntinybės pne Vatikano panaikinimas. Jei' rinkiminis jomįrkas, veckui mes labai dėkingi, 
uz tą ir panašias nuolaidas Vatikanas galėtų skirti vys- • republikonai gavo smar- nes jis mums davė progos :
kupus ir atstatyti savo autoritetą geležinės uždangos “ty- kiaj ]upti, tai ir nutilo, lyg Kalėdų šventėmis dar kar-‘siuntė ir naujutėlę eilutę tik
liojoj bažnyčioj”, kaina, Vatikano akyse, vargu atrodytu vandens į burną paėmę. | tą pagyventi jaunystės die-, ne man, bet mano sūnui Ir-
brangi. Prieš porą metų jie gavo nų gyvenimu. ving, kuri irgi tinka kuo^i gesniam laikui, virsta tik ’ v^ausybės^šaltiniai^sako5

Lietuviams tok? popiežiaus politikos posūkis gali tik biskį aplaužyti ragus, Jonas Urbonas, Lavvrence, puikiausia,sūnus sako, kad nereikšmingais nuotykiais1 njekas Amerikoj to nežino’
nepatikti, bet jau ne pirmą kartą lietuviams popiežių po- t užtai kaltino Chruščiovo • Mass., sake: Pergreit laikas dį^J^kad savo gyveni- žmonių istorijoj. ' qhj jįs norėtų gauti porą

ir broleli, “kriaučiškai” ta- 
tariant — “fit likę a glove”. 
O dar po poros savaičių at

litika nepatinka ir visvien mūsų pažiūros nedaro didelės I sputnikus, gi šiemet ir mū- bėga, rodos, dar tik vakar m® puikios edutės
itakos Romoje. Juk nuo kryžiuočių laikų, kai popiežius j sputnikai jau skraido po keitėmėsi kalėdiniais atvi- ne ureJ°-
visą mūsų žemę ir visos mūsų bočius “padovanojo” kry- i an&aus au sty es> et tas
v • • V • « • . 1 * • e • 1 • e
ziokams, popiežių politika vargu galėjo patikti lietu-, nicko nepadėj0 ir dar šiuo 
viams. Nelabai dar senas atsitikimas ir su Kražių skerdy- - Sykįu jįe buvo tiek pritrenk- 
nėmis, kada kultūringasis pasaulis protestavo dėl žiauru-1 ti, kad niekaip negali atsi- 
mų Kražiuose, bet popiežius dėl tų “skerdynių”, kurios i kvošėti ir suprasti, kaip čia 
tiems laikams buvo žiaurios, o dabar atrodo tik rusiški už- * tas viskas atsitiko? 
kandžiai, taigi dėl Kražių įvykių popiežius neprasitarė nė
žodžio. Nenorėjo erzinti nišų caro, nes popiežių politiko
je caristinė Rusija buvo nužiūrėta kaip pravoslavijos 
nešėja, kuii gal kada nora susigundys grįžti į vienybę su braukta . 
romiškąja bažnyčios dalimi . . . Juk ir Fatimos “stebuk-!^au^e”os/ lsP®ja’ kad 
las” sako, — kad “atsivers Rusija”, atsivers nuo provos- *atlkano žygis via tik sim 
lavijos ir grįš į bendrą avinyčią . . .

Popiežiaus tokia ai* kitokia politika didelės įtakos 
i mūsų kovą dėl Lietuvos laisvės negali turėti, jei jos 
nepaseks Amerika ir Anglija. Jei “Vakarai” apsispręstų 
ekzilinius vyriausybių ir atstovybių likučius likviduoti, 
tada Lietuvos reikalas gautų nepalyginamai skaudesnį 
smūgi. Tikėsime, kad to nebus, nes “nurašymas į nuosto
lius” visos Rytų Europos būtų didelė revoliucija Vakarų 
politikoje.

Toliau drg. Bukaveckas 
teigia, kad mūsų žurnalas

ptonas. Jos sako:

“Turėkime galvoje, kad tai. 
kas paskutinėmis dienomis Va
tikane Įvyko, tėra tik simpto
mai (paviršiaus reiškiniai) 
daug gilesnio ir rimtesnio pro
ceso, pavojingo Lietuvos reika
lui. Jei norime tęsti kovą dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, turime 
pirma susivokti, kur stovime, 
ir tada* galvoti, kuriuo keliu 
reikia eiti toliau. Nepakanka 
vadovautis tik jausmais.’’

keitėmėsi kalėdiniais atvi- neiureJ°- »~*«.i® miegojo kU
Keitemesi kalėdiniais atvi i J nuikiai mnJ nuos kadaise Chrusciovasrūkais linkėdami vieni ki- Juozas taip puikiai mus. Trumpas AP spaudos a-'taip plepiai užsiminė? Galtiems sveikatos ir visokiau- ' gentūros pranešimas tuoj' jam pavesto išsiaiškinti, ką
siu laimių, o štai ir vei į ™eKO ,pn^ipo Kalėdų painformavo daiyti dėl Berlyno, kad ten

nekiltų didesnio gaisro, ne
gu Maskvos valdovui reika
linga? O gal Chruščiovas 
vis dar nori “didžiųjų pa-

ffalionn «avn hipiu f.ificn sitarimo” ir norėtų susitik-
medaus. Tai ir vėl jaučiuosi Į v* ?anaikin0 k?d^1? Ko- ti prezidentą Eisenhowerį ir 

, kiais sumetimais? Kokią -»—•-♦ ------- —jam skolingas, ir kaip cia na„d tikisi g
teks tas skolas išlyginti, ne Gulėti?
pats nežinau. žinia apie pasiuntinybės

Gal, kiek ir perdaug nu- išb,.aukim, g diplOmatinių
tolau asmenines smulkme- atst bi 
na, bet manau, kad yra ver-11.„i..; i„

siu laimių, o svai ir vei ;------ --------
Kalėdos. Gi tų žadėtų lai-idus» sagas ir kt, kiek jis, nustebusius lietuvius Ame- 
mių niekaip negali sulaukti sumokėjo. Norėdamas nors irioje ir visame laisvajame 
ir be to, dar pereitais me- ‘kiek atsilyginti pasiunčiau pasaulyje> kad popiežius 
tais Jonas turėjo nesmagu-! jam kuklią aovaneię, o Jis aikino Lietuvos pasiun 
mo dėl sveikatos - kojos tyčia man atsiuntė visą Įinvb • VatikaI£

* • 1 — a ’ a* • • 4 <TQ llAVlO OGV/1 Ki/nn I * A _atsisakė tarnauti ir apie 4apie
mėnesius reikėjo kankytis. 
Dar džiugu, kad pagerėjo 
?r vėl jau po biskį darbuo
jasi. O mūs senoji karta, 
tai lyg rudeny medžių lapai

Apz v a 1 g

VATIKANO ŽYGIS
“Dirva” ar jos korespon

dentai žinojo, gandus gir
dėjo, bet lietuviams nepra
nešė. Gal, kad didesnė

Turime faktą, kad Vati
kanas pakeitė savo politiką 
ir tikisi bendradarbiavimu 
su bolševizmu šį tą laimėti 
katalikų bažnyčiai anoj pu
sėj geležinės uždangos. Lai
mės ar ne, bet šiuo tarpu

kabama'apie8 V^kanoaU- ;Staigmena lietuviams batM? bandymas daromas, 
iu oama apie v atiKano Ka- “Darbininkas” visa reika- Ar lietuviams protestuoti
ledinę dovaną lietuviams « aiškini “techniškai” pHeš Vatikano politikos 
— Lietuvos atstovybės prie[gtecnnisKai . r h-
Vatikano uždarymą. Iš dau-
gybės pasisakymų įdomu
tautininkų pasigyrimas, kad “Naujasis valstybės (Vatika-

; pasukimą? Katalikiškoji 
spauda siūlo maldauti, bet 
jokiu būdu ne protestus kel
ti, bent iš “Draugo” mari-

jie jau nuo pereitos vasa-' J”’, i jonų ateina toks tėviškas
ros apie tą Įvyki žinoję ar, pn.utyti naujus kredencialus? patarimas. Maldauti ir ke- 
apie jį girdėję. “Dina sa- Terminą.* — iki sausio 1 d.- liaklupščiauti? Ir prasyti
ko.

.. I- liaklupščiauti
Lietuvos atstovui min. St. Gird- „olJVt,,

neįmanoma pristatvti k° ’ K«d Girdvainį paliktų 
Kad

j vamiui neįmanoma pristatyti; . ............. .. _
' reguliarius Lietuvos vyriausy- pasiuntimo titulu? 

“Gandai, apie ketinimą uždą-; bės išduotus kredencialus.” viskas paliktų, kaip iki Š1O- 
ryti Vatikane Lietuvos ir Len- ’ liai hnvn?
kijos pasiuntinybes, tikrumoje # 5
jau plinta nuo praėjusios vasa- Žinoma, toks aiškinimas!---------------------------------
r«.s kai Vatikane lankėsi neišlaiko jokios kritikos. Į Pakalbinkim draugus ir 

Lenkijos atstovybė kreden-1Chruščiovo specialus “emisa
ras” dėl glaudesnių santykių 
užmezgimo tarp Sovietų Sąiun- 
g«e. ir Vatikano.’’

cialų galėjo pristatyti tiek •1»wpw uisisakyti “Kelei- 
ir tiek, bet atstovybė iš-'rT Kaina metams S4.

vienas po kito krinta, drau
gijos nyksta, ir lietuvių klu
be nebėra to gyvumo, ku
ris buvo visai nepertolimoj 
praeity.

Juozas Kilmonis, Holly- 
wood, Calif., pereitą vasa
lą, kai jis su savo šeima 
pas mus lankėsi, pastebėjo, 
kad mano drabužiai “išau
go”, nes, kai atvykau iš 
Amerikos, tai perdaug laši
nių atsivežiau, svėriau 257, 
b kadangi Havajuose nuo
latos šilta, tai tiek svorio 
čia nevalia nešioti ir buvau 
priverstas numesti virš 70 
svarų, ir tuoj pajutau, kad 
lengviau vaikščioti pajū
riais.

Vykdamas atsivežiau ne
vien tuos nelemtus lašinius, 
bet ir dvi naujutėles eilu
tes. Tačiau, kadangi šio 
kiašto gamta nereikalauja 
iš viso švarko dėvėti, tai 
jis taip ir kabojo virš pen- 
kerių metų spintoje. Tiesa, 
reik jau geriau pasipuošti ir 
švarką užsivilkti, kai eini į 
pažmonę, kur dalyvauja žy
mios asmenybės, arba kai 
vyksti Į Honolulu. Bet, ka
dangi mes neturim palinki
mo su dignatoriais alkūnė
mis trintis ir į didmiestį ne
dažnai vykstame, tai ir vi
sai į galvą neatėjo, kad

, j .. , . ,. , lietuvius visai netikėtai. Jo-
ta iodj1i, kaipo pavyzdi, j ĮdospėKojime dėl tos pa- 
kokių yra geraširdžiu musą rfuntinybės ljkjmo neteko 
eenos pažinties lietuvių Ir ne. „iekas net ir nes^_
be reikalo sakome, kad mes ! lioj kad „ atgi(£
senosios kartos jaučiamės ti ir stai , perkūnas 
lyg artimiausi gimines. ’ •

Nelie Katiliūtė, New
York, N. Y., be kalėdinių 
sveikinimų, rašo: — “Aš 
stoju už tai, kad Hauajai 
gautų valstijos teises ir tap
tų 50-toji Amerikos valsti-

giedroje, tokia žinia.
Įdomu, ar ir Lietuvos pa

siuntinys prie Vatikano, p. 
Girdvainis, irgi nieko iš 
anksto nežinojo, iki vieną
rytą atsibudo nebe pasiun-

• „ riAb * tirdo r°lėje, bet kaip eilinis
H UZ !,'.kai i Politinis emigrantas? Gal ir 

atvyks' Kamajuose viesna- diplomatijos “ėefą” S. Lo-
t'kiai gausi kava- zol-aitj ta žinia užtiko štai- 

jietiską gyvu gelių vainiką. ga*i 
Gi tokis jos nusistatymas vienas katalikas žmogus 
mums rodo, kad jinai dar:dėl Vatikano žygio rašan
tis tampriai seka sakes poli- ^am eilutes pasakė ši- 
tJką. Savu laiku Nebe buvo taip- “Jei jau ir Vatikanu 
musų dešinioji ranka kovo- nebegalime pasitikėti, tai 
Je . su bimbimu vaisku ,ikam dar pasitikėti?” 
kai Kremliaus burliokų če- 
batlaižiai buvo pasimoję Kuboje 
atimti iš sklokininku “Nau
jąją Gadynę’’ ir Lietuvių 
Darbininkų Draugiją, šian
dien drg. Katiliūtė labiau 
reikalinga lietuvių darbi-

Viskas rodo, kad Kuba 
greit apsivalys nuo kariškos 
diktatūros. Po Argentinos, 
Kolumbijos, Venecuelos a-

ninku socialdemokratiniam teJ° .C,le ‘.r ^ub?s •‘"P™“" 
judėjime negu kada norai^! **
pirmiau. Nelie turi sveiko jproto, energijos ir moka7>anf.k,.,<,lktatonal= Į™!1'° 
veikti. Brooklvniškiai, pasi- ^mnikonų respublikoje ir 

’ 1 Stoessneris Paragvajuje.
Trujillo gal būt bus sun

kiausiai nuverčiamas, nes

dviejų galiūnų? Mikojanas 
gali aptarti tokią galimybę.

Ką Mikojanas nori pa
siekti savo kelione, tą gal 
sužinosime tik daug vėliau, 
kada Mikojanas jau bus 
apleidęs šią varganą kapita
lizmo šalį ir bus grįžęs į So
vietų rojų.
Sovietu “Lunikas”

Rusai vėl pasirodė su nau
jausiu dangaus kūnu kur 
tai tolybėse tarp mėnulio ir 
saulės. Jie paleido raketą į 
mėnulį, bet dėl įsibėgėjimo 
raketa į mėnulį nepataikė 
ir nulėkė toliau. Laukiama, 
kad ji pradės bėgioti aplink 
saulę kaip mažytė planeta. 
Pagaliau, kur ji nusidauš, 
ne taip ir svarbu. Svarbu, 
kad rasai sugebėjo paleisti 
pusantros tonos metalo ga
balą su visokiais instrumen
tais į. plačiąją erdvę ir tai 
yra pirmoji kelionė į erdvę, 
nora žmogus toje kelionėje 
dar pats ir nedalyvauja. 
Bet tai tik nebetolimo laiko 
klausimas.

Raketinėse varžytinėse ru
sai vis dar pirmauja. Ame
rika dėl kieno tai neapsi
žiūrėjimo yra atsilikusi bent 
metus laiko.

proto, energijos ir 
Broo

tarkit su ja.
(Bus daugiau)

J. D.
Jei tavo draugas ar kaimv- 

nas neskaito ‘Keleivio”, 
tink tibirašvti.
U«a Uk S4.

s
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS GIRDCTI CHICAGOJE

S. Girdvainis pramiegojo žistąs diplomatų šefo S. Lo- 
Lietuvos pasiuntinybę « . zoraičio. Naujiems metams 

on j - .X turi būti atnaujinami minis-
K .Jezu;tų terių paskyrimo raštai, gir

iamuose buvo sukviestas i di kam tuos 
Chicagos lietuvių organiza-' - -
cijų vadovybių, jų atstovų
ir narių susirinkimas. Galė
jo dalyvauti kas tik norėjo.
Susirinko apie 200 žmonių, 
kaip spaudoje buvo skelb
ta, pasitarti svarbiu Lietu
vos atstovybės prie Vatika
no klausimu.

si rašyti.
Toliau kalbėtojų mintys 

lvg kartojosi. Tautininkų 
žmonės siūlė protestuoti, o 
krikščionių demokratų 
(pav. K. Šidlauskas) rezer
vuotumą.

Daug kam dejuojant, kad 
nėra tikrų žinių ii pačio* 
Lietuvių pasiuntinybė*, at
sirado veiklių vyrų, kurio 
susirinkimo metu telefonu 
susisiekė su Lietuvos pa
siuntinybe ..Vatikane. .Jų 
vardu pranešimų padarė V. 
Adamkavičius. Jis sakė tik 
kų kalbėjęs ir atsiliepę* “še
fas” Lozoraitis, kur* sakęs, 
kad kalėdiniame priėmime 
Vatikane ministerjts .Gird
vaini* nedalyvavęs, nebuvęs 
pakviestas. Taip pat nesu* 
kviečiama* per Nauju* Me
tus, nor* kiti diplomatai pa
kviesti. Lozoraiti* dėl to tei
ravusis Vatikane, buvę pa
aiškinta, kad toks esu* pa
tvarkymas .“iš ..aukščiau**, 
bet asmuo neišduotas, kurs 
tai patvarkė. Amerikos lie
tuvių visuomenė, Lozoraičio 
patarimu ir prašymu, turin
ti nedelsti; siųsti laiškus, 
telegrama* ir rimtai bei ra

tu vos atstovas (taipgi ir Į miai, bet stipriai atsiliepti, 
prieškarinės Lenkijos am-' gal būsiu pasiekta kokio 
basadorius) nebuvo pakvie- į kompromiso.

Susirinkimo iniciatoriai, 
atrodė, buvo tautininkai. 
Pirmasis kalbėtojas, inž. J. 
Jurkūnas, tautininkų veikė
jas, pareiškė, kad norima, 
jog šis pasitarimas vyktų 
“Alto kepurėj, ar po Alto 
kepure”, todėl pakviesti Al
to veikėjai. Iš Alto Vykd. 
Komiteto dalyvavo pirm. L. 
Šimutis ir vicepirmininkas 
E. Bartkus. Pinnininkavo 
Chicagos Alto skyriaus vi
cepirmininkas, tautininkas 
T. Blinstrubas.

Pirmas po atidarymo ce
remonijų kalbėjo konsulas 
P. Daužvardis. Jis paminė
jo, jog jau antrą savaitę pa
saulio spaudoj linksniuoja
mas Lietuvos atstovo prie 
Vatikano Girdvainio var
das. Pavojus gresiąs Lietu
vos atstovybei prie Vatika
no. Į Kalėdų priėmimą Lie

PAVOJINGAS UGNIAGESIŲ DARBAS

UgnįageKianis dažnai tenka nukentėti gaisrų gesinant, čia matome du tokius 

nukentėjcsits, kai jie gesino gaisrą B ownfiek», Tex. Jis kilo benziną vežu

siam tankui susidūrus su kitu automobiliu, žuvo 4, sužeista net IBS asmenys, 

iš didelio vėpsotojų būrio.

KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAiO

KAS NAUJO BROOKLYNE

6tas. Atšaukimo rašto, kad 
nekiltų triukšmas, gal ir ne
būsią. Sausio mėnesi išei
siąs Vatikano išleistas dip
lomatų sąrašas, būsią maty
ti, ar įrašys ten Lietuvos 
ministerį. Vėliau, pakarto
tinai kalbėdamas, konsulas 
Daužvardis pasisakė esąs 
gavęs iš diplomatų šefo St. 
Lozoraičio oficialų praneši
mą, kad Lietuvos pasiunti-

Susirinkime buvo sudary
ta kelių žmonių komisija, 

į kuri toliau darys reikalin
gų žingsnių ir palaikys ryšį 
su visuomene. Ragintos or
ganizacijos, jų atstovai bei 
šiaip nariai siųsti telegra
mas į Vatikaną, reaguojant 
į susidarančią padėtį.

Pabaigoje neapseita ir be 
“linksmosios” dalies, kurios 
vyliausia veikėju buvo tau

tybei gresiąs pavojus. Pi a- j cininkas, buvęs liaudies mo- 
se reikšti savo susirūpinimą,, kytojas> Aleksas Siiįtoas. Į 
siunčiant telegramas, lais- šimučio siūlymą pasiųsti
kus į Vatikaną, prašant pa
siuntinybės nepanaikint.

Alto pirm. L. šimutis ap
gailestavo ir priekaištavo, 
kad ministeris Girdvainis 
neinformuojąs apie padėtį 
visuomenės. Nieko daugiau 
pirmininkas nežinąs, kas 
jau buvę “Drauge” tuo rei
kalu rašvta. Reiškė nuomo-

min. Girdvainiui telegramą, 
kad tas painformuotų vi
suomenę, A. Siliunas tiesiog 

■‘užsidegė”. Girdi, kam Gir
dvaini prievartauti, jei jis 
dvainį prievartauti, jei jis 
veikia per šefą Lozoraitį. 
Kam čia tuos nešvarius da
lykus esą vėl keliama; nėsa 
ko jaudintis, • girdi, šefystė

nę, kad reikia siųsti Vati- pati išnyksianti 
kanui padėkos laiškus, jog Pirmą kartą teko viešai
•iki šiol pripažino Nepri
klausomą Lietuvą ir prašyti, 
kad ir toliau to nusistatymo

iš tautininkų girdėti, jog ta 
šefystė tokia nešvari ir ny
kstanti. Būtų buvę įdomu

laikytųsi. Siūlė susilaikyti J daugiau ką girdėti iš to 
prakai bininko, bet matyt A. 
Siliunas pats susiprato kaip 
Pilyps išsišokęs, užsidėjo 
paltą ir iš salės smarkiai iš- 
žingsniavo

K.

nuo betkurios fonuos prote
stų prieš Vatikaną, kol pa
aiškės. Padėtis esanti nbe- 
viltiška, protestai gali pa
kenkti.

Alto vicepirmininkas E. 
Bartkus kalbėjo, kad Vati
kanas jau ignoruoja Lietu
vos ministerį ir tuo būdu 
tikisi bė triukšmo prie tos 
padėties kitus diplomate^ 
ir visuomenę pripratini f. 
laikotarpyje buvusį pripa
žinimą, bet nevengti dabar 
protestų Vatikanui.

Toliau iš publikos kalbė
jęs L. Šmulkštys paminėjo, 
kad Vatikanas nėra panei-

PHILADELPHIA, PA.

Tarp dviejų auklių 
vaikas be galvos

Metai ar daugiau laiko 
atgal iš Bostono į Filadel
fiją atsikėlė gyventi žymu
sis muzikas ir komp. Juo
zas Strolia. Moterys, suži
nojusios, kad žymųjį muzi 

gęs tų žinių, kurios kartoja- ką privertosios į Filadelfiją 
si pasaulio spaudoj. Siūlo keltis tikros ar jų pačių iš*
šaukti didelį visuomenės "'**—-------
mitingą.

L. Prapuolenis sakėsi tu
rįs žinių, kad Vatikano se
kretorius kardinolas Tardi- 
ni esąs didelis Lietuvos

galvotos kažkokios priežas
tys, kurioms yra jautrios 
visos moterys, tuoj jį atpa
žino ir pradėjo jį skalbti 
savo liežuviais, lyg kultu
vėmis. Su Srolios atvykimu

draugas, tačiau jis nepripa- taip ir prasidėjo Filadelfi*

jos lietuvių meno ansam
blio vargai. Choristai “suki
lo” prieš ilgametį choro 
vedėją Leoną Kaulinį, ap
kaltindami jį, kad jis cho
ristus negerai mokinąs dai
nuoti, pats nepažįstąs gai
dų, esąs savamokslis ir, 
svarbiausia, — be diplomo. 
Leonas Kaulinis, nors ir la
bai mylėdamas lietuvių 
dainas ir tui*ėdamas neabe
jotinų muziko gabumų, 
niekam nesiskųsdamas pa
sitraukė iš chorvedžio vie
tos, ją užleisdamas Stroliai.

Bet ir J. Stroliai perėmus 
Filadelfijos lietuvių choro 
vadovayimą, tas choras 
koks buvo, toks ir paliko. 
Kaip ir visur kitur dažnai 
atrasime, seneliai, kuriems 
nereikia jau gaidų, nes ir 
per akuliorius neprimato, 
dainuoja iš atminties, kaip 
gaidžiai pasižiūrėję į lubas. 
O jaunimas — jo mažai ir 
tebuvo chore — žiūrėk, ar
čiau tarpusavyje susipažino, 
kiek padraugavo, ir jau ap
sivedė — daugiau choristų 
tarpe nepamatysi. Taip ir 
nyksta choras. Tenka pasa
kyti tiesą, jog dauguma 

. naujųjų ateivių jaunimo lie
tuvybei jau yra žuvę nesu- 
' gražinamai. Bet kokia lietu- 
• viską veikla tas jaunimas 
jau nesidomi, taigi ir į cho
rą jo nepriprašysi.

Vertėsi Filadelfijoje mu
zikas J. Strolia kuo galėda
mas: buvo išlaikęs meistro 
egzaminus fortepijonams 
pataisyti, duodavo muzikos 
pamokas, rašinėjo straips
nius į Draugą. Bet pama
tęs neįmanomu Filadelfijos 
lietuvių choią išugdyti į 
stipru dainos vienetą, o, be 
to, vis neatlaidžiai plaka
mas motetų piktų liežuvių, 
J. Strolia jautėsi gerokai 
Filadelfija apsivylęs. Tad 
gavęs pakvietimą į Roches- 
terį (N. Y.) vargonininkau
ti, J. Strolia paliko Filadel
fiją.

Tai dabar Filadefijos lie
tuviai choro ir nebeturi. 
Diplomuoto muziko nete
kus, chorvedžio šmaikščia 
lazdele jiamosikuoti dabar 
jau būtų tinkamas ir Leo
nas Kaulinis, jokių muzikos 
mokslų nebaigęs. Dar taip 
neseniai choristai, ypač tie, 
kurie visai nemoka gaidų 
skaityti, buvo prieš jį “su
kilę” ir iš garbingų chor
vedžio pareigų pavarę; da
bar tie patys kalbina Leoną 
Kaulinį visa tai pamiršti) 
Bet kartą pravarytas ir dėl 
to įžeistas Leonas Kaulinis 
griežtai atsisako sugrįžti 
chorui vadovauti.

Kipras Tautkus

Mirė B. Martišius MANCHESTER, CONN.

Milė Benys Martišius, 68 Kooperativižkos bendrovės 
metų amž., kilęs nuo Radvi- 4U«irinkimas 
liškio, atvykęs 1911 m.,1 .
pensininkas. Buvo nevedęs,! Manchesterio Lietu vių 
gyveno savo namely vargin- Kooperativiškos Bendrovės 
•gai, bent taip atrodė iš ša- šėrininkų metinis susirinki- 
lies žiūrint. Apsiigo, kaimy-mas *)US sausio 19 d. 7 vai. 
nų pasauktas A. L. Reikow v^k. Lietuvių svetainėj, 24 
nuvežė jį į Frankford ligo- Golway St.
ninę, kame 3 savaites pasir
gęs ir mirė

Visi šėrininkai prašomi 
atsilankyti, nes yra labai

Vėliau paaiškėjo, kad ve-'svar^ll reikalų aptarti — 
lionis paliko banke $36,000. valdybos rinkimai ir kt. 
Kadangi testamento nepali- Sekr. Bruno Lemežis
ko ir giminių nežinoma, pa-:----------------------------
likimas atiteks valdžiai. To.i NEPILIEČIAI, 
dėl ir šis faktas prikišamai į REGISTRUOKITĖS! 
rodo, kaip svarbu visiems iš
anksto pasirūpinti testa
mentu.

Martišiaus palikimo ad

Visi, kurie neturi šio kraš
to pilietybės, per sausio mė
nesį turi užpildyti Address

ministratoriu yra A. k Rei-^P0^ Card Form 1-53. Ta 
kow kortelė gaunama pašte, ją

Keleivio narvs' užpildžius nereikia niekur 
siųsti, bet atiduoti pašte

DETROIT, MICH.
bet atiduoti 

tarnautojui.
Kas neišpildys šio įsaky- 

i mo, bus griežtai baudžia- 
mas.

Vakarienė Darbo naudai
Vakarienės rengėjai krei

piasi į visus šitokiu kvie
timu:

M’elas lietuvi,
Žinodami Jūsų susido

mėjimą visuomeniniais ir 
! kultūriniais klausimais, krei
piamės į Jus kviesdami pa- 

; remti “Darbo” žurnalą sa
vo atsilankymu į tam tiks
lui ruošiamą vakarienę.

“Darbo” žurnalas padarė 
didelę pažangą savo išvaiz
da ir turiniu, bet visakam 
pabrangus, žurnalas yra 
susidūręs su rimtomis fi
nansinėmis problemomis. 
“Darbas” negali išsilaikyti 
vien tik iš prenumeratų. To
limesnei “Darbo” pažangai 
ir gyvavimui yra reikalinga 
lietuvio nuoširdi parama.

Tikime, kad neatsisakysi
te prisiimti dalį nuopelnų, 
leidžiant įdomiausi ir reikš
mingiausi lietuvišką žurna
lą. Todėl pi-ašom atsilanky
ti į rengiamą vakarienę 
1959 metų sausio 17 dieną, 
Piliečių Klube, 280 Union 
Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Dėkojame ir laukiame. 
Redakcija:

Dr. J. Repečka, J. 
Kiznis, K. Balkus

Rengimo komisija ir TDD 
septintos kuopos valdyba:
V. Gervickas, pirm.; J. Bui
vydas, sekr.; nariai — O. 
Aukštuoliene, A. Styrienė, 
T. Buivydienė, B. Spūdie
nė, A. Swingle, J. Rimavi- 
čius, S. Briedis, J. V. Stil
sonas

BROOKLYN, N.Y.

MASPETH, N.Y.

Lietuvių Piliečių Klubas 
progresuoja

U a. j »l.x. r •

LSS 116 kp. nauja 
valdyba

Paskutiniajame Lietuvių
Socialdemokratų S-gos 116 lietuvių enciklopedijos
kuopos susirinkime į valdy- E™iJ£Sdijo, uidyki.

J bą išrinkti: Pirm. J. Pilka, skelbia paskutinę Lietuvių Enciklo-
<sekr M I. Ralrhlinas fin Prijos Talką nuo 1958 m. spalio 15 SeKI. M. K,, oaicnunas, Iin. d iki 1959 m baiandžio 15 Talkos
sekr. Pr. Bronskis, org. J. metu naujai l. e. užsisakiusieji gaus 

" dovanų knygomis.
KUUZIUS. j Užsisakę L. E. nuo 1958 m. pruo-
. I kuopą įstojo dl’-gai B. džio 15 d- iki 1959 m. vasario 15 d.

1 gaus pilnų V. Krėvės raštu rinki-ll’ E. Umbresos, atvykę iŠ „j tt). Ir visi tie, kurie užsisakys 
I nuo 1959 m. vasario 15 d. iki 1959 m. 
i balandžio 15 d., gaus Lietuvos žemė
lapi >r Jono Balio Lietuvių Dainos 
Amerikoje.

Išėjusius L. E. 15 tomų naujieji 
prenumeratoriai gaus išsimokėjimui 

už

vių Tarybai $25, Darbo žur- 12-13 tt. moka už kiekviena išeinan-
nalui $25, Štutgarto (Vo- ?7.g"tb„vS'r JAV
kietijoje) lietuviams $20 ir Lietuvių Enciklopedijos leidimas 
Rolfui nėra kieno nors asmeninis reikalas
rSUirUl I^t visų lietuvių sutelktinių pastang"

Susirinkimas buvo drau* vaisins, nors, deja. tik laisvajam'
» . • • »_  , pasaulyje gyvenančiu Hetnviu "s*

gų Antano 11 JO žmonos) tanro« už savo kultūrų ir lietuvišku
Kudžių namuose. Po susi- m? «l>ikyma. šiandien tapęs ir be- 

. sąlygines laisvinimo kovos dalimi
rinRimo seimininkai Visus šiandien jau jokia paslaptis, kad 
dalyvius pavaišno gardžia ’*•*«. ^barsčius ic™ pa
vakariene ir alučiu. Ačiū susirūpino, jų puolė ir iškoneveikė, r 
lipins, vnač dru Kudžipnoi norėdama nuraminti okunuola LieJiems, ypac <•«¥♦ Juozienei. suteik- jai u.isę kleisti suso

Kitas SUSinnkimaS bus vietint# enciklopedijų lietuviškai. Tr
kovo 7 d div .T KiidžioiK i*“*1* tik lietuviams. betkovo < «. org. d. įtutiziaus Uip jprasta, pradas nka pažadu i- 
namuose, 14912 Lesure I Lietuvoje turėjusi pasirodyti sovie- 
Avo rUtrnif 97 | tiška enciklopedija jau numarinta
zive., išeitini £<• j Maskvos okupacinėje cenzūroje. ii*'

į Maskvos rūpestis ir nuolatinis L E. 
puolimas rodo. kokj milžiniškai lietu
viškų darbų šiandien mes išeiviai at
liekame. Ir tikrai, mes ia galime di
džiuotis, nes tik vieni lietuviai, išsi-

Brooklyno.
Drg. B. Keblaitienė pra

nešė apie Alto susirinkimą 
Čikagoje, iš kuopos kasos 
paskirta: Amerikos Lietu- weidautomis sulytomis. o

t-. - nau>ai išeinančius tomus, kurių

Sveikinimai Keleiviui
Kuopas nariai sveikina .. ........................................

Keleivio redakcijos ir ad- 1 blaškę po visa laisva pasaulį, leidžia
mini<traiiins norius visais bendrąja enciklopedijų su gausia li- mmisuaujos narius, visus, tuanistika. Kito tokio .tetikimo dar 
jo bendradarbius ir linki; n*™ pasaulyje. Mes darlių dauginu 
laimingų 195 metų. kaip ir iki

M. L.
štesėti.

Mielas lietuvi, mes kviečiame Ta
ve įsijungti j I- E. prenumeratorių 
eiles ir tuo pačiu būti mūsų pradėto
jo darbo dalininku. L. E. leidžiame 

i visi sutelktinėmis pastangomis, ių 
j leidžiame visi bendra talka. Todėl ir 

jų baigus, visas mūsų pastdidžiavi- 
_ _ _ . ___ mas ir būsimų kartu įvertinimas

kada n irs T siu. Toloa kuru priklausys visiems: leidėjams, redak- 
_ . toriams, talkininkams ir prenumerata yra Stepono Kaino at- toriams.

įraukiame atsiliepiant.

DAR NĖRA VĖLU

»1
anot “Naujiami**, vi-! 
reikalinga. Joe kaina: 

>530. Gaunama ir Kelei
vio adaunietracijoje.

I.ietavių fineiktopedij*
2B5 C Street
Sa. Boston 27, Mass.

(Skelb.)

Serga Ona Mitchell
Brooklyniedto biznierio 

Charles Mitchell žmona O- 
na nesveikuoja ir gruodžio 

[30 d. atsigulė į Wyckoff 
Heights ligoninę operacijai. 
Linkiu Onai sėkmingos ope
racijos greitai pasveikti ir 
grįžti į namus pas vyrą ir 
ir sūnu.
Mirė Juozas 
Dobrovolskis

Vėlinis Juozas buvo a- 
pie ar vrs 70 metų, vertėsi 
namu pa davinėjimu ir ap
draudimu.

Kalėdų dienoje Juozas 
dar matėsi ir sveikinosi, bet 
akare atsigulė ir užmigo 

imžinu miegu. Laidotuvė
mis rūpinosi grab'irius Bie- 
iauskas.

Kazy* 2e*naitis
Man ir rojus nebus rojumi, 

eigų ten nebus moterų.

Ariostasi

Maspethas, nedidelis 
miestelis, upe atskiltas nuo 
Brooklyno ir valdosi savi
stoviai, nepriklausomai nuo 
Didžiojo New Yorko. New 
Yorko požeminių geležinke
lių tinklas nepasiekia Mas- 
petho, tik upės tiltais su
jungtas su Brookiynu auto
mobiliais, sunkvežimiais ir 
busais susisiekti. Daugelis 
Maspetho gyventojų, jų ei
lėje ir lietuviai turi pasto
vias kasdieninius darbus ir 
biznius Brooklyne ir New 
Yorke.

Maspetho lietuviai skai- 
tliumi gal sudalys tik penk
tą dalį gyvenančių Brook
lyne, bet jie, sutartinai ir e- 
nergingai veikdami, pralen
kia brooklyniečius. Nema
žas skaitlius ir Brooklyne 
gyvenančių lietuvių priklau
so Maspetho lietuvių orga
nizacijoms ir dalyvauja jų 
veikloje.

Maspetho Lietuvių Pilie- 
či Klubas palyginti dar jau
nas, bet jau žymiai yra pra
lenkęs Brooklyno Lietuvių 
Piliečių Klubą, turi nuosavą 
gražų namą su “Bowling 
aileys”; barą, o pastaru lai
ku antrame namo aukšte į- 
rengė ir gražią salę, talpi
nančią apie 400 žmonių.

Sekantiems metams klu
bas savo prezidentu išrinko 
plačiai žinomą Brooklyno 
biznierių dviejų maisto pro
duktų krautuvių savininką 
Charles Mitchell (Kazį Mi
kšį). Jam pagelbininku iš
rinktas irgi e n e r gingas 
Charles Sabol ir kiti gabūs 
valdybos nariai.

Naujoji valdyba pareigas 
perims sausio 16 d. Linkiu 
naujai valdybai ir klubuį 
geriausios sėkmės! Maspe- 
thiečiai visoje veikloje bū
kite vieningi ir visuomet 
brooklyniečiams būsite .pa
vyzdžiu.

Mirė Antanas OsteikaI
Maspethe vienatinis lie

tuvis avalynės krautuvės 
savininkas Antanas Osteika 
mirė gruodžio 21 d., palai
doti išvežtas į New Britain, 
Conn.

Velionis Antanas buvo 
62 metų amžiaus, kilęs iš 
Girkalnio miestelio, Rasei
nių apskr. Prieš pirmąjį pa
saulinį karą atvykęs gyveno 
Waterbury, Conn. ir New 
Britain, Conn., o pastaru 
laiku virš 20 metų Maspe
the. Liko našlė žmona ir 
trys sūnūs. K. Žemaitis

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje
Anie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto :ki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra"; 
įspūdžiai iŠ Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties kkmis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais baltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iž Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus; jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tezas valstijos turtai:
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemiu urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Jr daug. daug kitų įdomybių!. Sn graMak parrikslafe. 

Knyga jau išėja UMsakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 76 centai.

“KELEIVIS**
So. Boston 27, Mas*.
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Pagal įsakymą nei javai 
deri, nei gyvuliai auga

Žmogų bolševikai gal’ 
priversti dirbti tiek, kiek ji 
nori, bet įsakyti žemei duo
ti ju nustatytą derlių, arb« 
kiaulei augti jų norimi 
greičiu ir tt. nė Chruščiovą 
negali. O kadangi žemės ū 
kis nemoksliškai tvarkomas 
lai ir jo našumas yra men 
kas.

štai pačių bolševiku 
“Tiesa” Nr 289 rašo apit 
Salantų rajono komunisti 
organizacijos ataskaitini su
sirinkimą. Iš jo sužinome 
kad rajono komunistiniai 
vadovai buvo davę vieši 
Įsipareigojimą 1958 metais 
iš kiekvieno hektaro prikul
ti 8 centnerius grūdų, o te- 
prikūlė tik po 6 centnerius.

Buvo numatyta pagamin 
li pieno po 100 centneriu 
nuo 100 hektarų naudoja
mos žemės, bet lietuviškos 
karvutės neklausė to įsipa
reigojimo ir tegauta tik 
apie C6 centneriai.

Kiauliencs buvo numaty
ta ir- Įsipareigota gauti po 
22 centnerius 100 hektarų, 
o tegauta tik apie 10 cent
nerių.

Aiškumo dėliai galima 
priminti, kad nepriklauso
mos Lietuvos laikais net 
blogiausiais metais grūdinių 
pasėlių deriius nenukrisda
vo iki 6 centnerių lygio. C 
1958 metai nebuvo blogiau 
si.

Štai paskutiniojo Lietu
vos nepriklausomo gyveni
mo penkmečio grūdinių pa
sėlių vidurkis buvo toks 
rug’ų 12 centnerių, kviečiu 
12.4, avižų 11.1, miežių 12.3 
centnerių.
Žmonės kenčia dėl 
Įskundimų .

Mūsų skaitytojas S. J. ro
dė mums laišką, kurį jis ga
vo iš asmens praeitų metų 
rugpjūčio mėnesi iš Lietu
vos atvykusio Į Vakarų Vo
kietiją.

Jis aprašo, kaip kaimynas 
Įskundė S. J. broli rusams, 
! c pagrindo ji apkaltinda
mas turint ryšių su partiza- 
i.a s. Komunistai S. J. bro
li suėmė, kankino ir išvežė 
i Sibirą. Neseniai jis grižo, 
i et su “atitrankytais plau

kiais nuo mušimo.
Apie kolchozus tas 13 

įetų tarybinėje tvarkoje iš- 
vvenęs asmuo rašo:
“Visus suvarė į kolcho- 

us. Vargingas juose gyve- 
mas. Niekas neauga taip, 

aip seniau. Kas uždera, 
’rma reikia atiduoti vai
šiai, palikti sėklai, gyvu- 
ams ir tik kas lieka išdaii- 
a kclchozininkams pagal 
ubadier ius”.
“Viskas brangu. Svies- 

» kilogramas krautuvė; 
ainuoja 28 rbl., dešros 3c 
ubliai. Kostiumas 1,600. 
•įtai 120 rublių, kurie pa

nešiojus dvi savaiti jau rei- 
ia taisyti. Dviračio kaina 
00 rbl., bet pavažinėjus 
erą vasaių reikia mesti

ialyn.
•‘Komunistai skelbia, kad 

eresnio gyvenimo nė nebe- 
eikia, darbininkai viskuo 
įprūpinti, o iš tikrųjų til 
>artiniams valdininkams 
urie gauna dideles algas 
ėi a geras gyvenimas, g 
laprasti darbininkai yra 
paudžiami, kaip beima- 

i ant ir iie nieko gero netu
• i”

ergą M. Nemeikšaitė

■ Praeitame numery prane- 
’ ėmė apie dr. J. Nemeikšos 
nirti. Dabar sužinojome, 

i ad susirgo ir jo sesuo Ma- 
! ytė Nemeikšaitė. Mylimo 

rolio mirtis ją taip pavei- 
.ė, kad ji susirgo ir pagul-

i yta į ligoninę.
M. Nemeikšaitė nepri-

iausomoj Lietuvoj vadova- 
o Lietuvos Vaiko Dr-jai ii

' .aug veikė kitose kultūros 
’ r labdarybės draugijose.

astatė V. Kapsukui 
aminklą

Kaune Karo muziejaus 
odely gruodžio 19 d. ati- 
engtas paminklas Vincui 
.apsukui.
eniausia vaistinė
Gruodžio mėn. Kėdainiuo- 
e minėta vietos vaistinės 
00 metų sukaktis.

Toj vaistinėj beveik 50 
.etų išdirbusi provizorė 
.aėenauskaitė apdovanota 
.ietuvos sveikatos apšau
ks ministerijos garbės raš-

,u.

Supirkinėjimui sudėjome 
savo paskutines kapeikas. 
Pinigus taupėme jau kelis 
mėnesius prieš tai h* surin
kome to meto sąlygomis 
gan nemažą sumą. Stovyk
los krautuvėje menkai ką 
tegalėjome gauti, buvome 
priversti jieškoti kitų kelių.

Šį opų klausimą mums 
padėjo laisvieji darbininkai 
išspręsti, t. y. vietiniai gy
ventojai, su kuriais kaitų 
dirbome. Nupirktus pro
duktus jie mums atnešė į 
darbovietes, o mes juos ma
žučiais kiekiais pernešėme 
į stovyklą. Tai ilgi buvo 
susieta su visa eile pavojų, 
nes prieš įvedant j zoną 
prižiūrėtojai mus iškrėsda
vo ir vargas tam, pas kurį 
rasdavo daugiau maisto nei 
vienam kartui pavalgyti, 
lokiu atveju kalinys būda
vo apkaltintas pabėgimo 
ruošimu ar panašiai.

Vargais negalais sugabe
nome viską į stovyklą ir 
pradėjome Kalėdas įuosti, 
/isi turimi produktai su
tarė mūsų sąlygose tam ti- 
ną prabangą.

Kiekvienam kaliniui teko 
.o vieną silkę, truputį džio-

TINKA VISKAM

Naujas helikopteris, kuris gali vežti 5 asmenis ir 

1,708 starus krovinių, gali nusileisti ant žemės, nors 

ir j purvą ar sniegą, ir ant vandens.

Skurdas ir vargas neišnyko
BALFO SVEIKINIMAS

KaLdas Sibire
Kaip šventėme Kalėdas 
Karagandos stovykloje

<E) Prieš kuri laiką grį
žus iš Sibiro ir neseniai į 
Vakarus atvykęs lietuvis, 
“Eltos Informacijoms” pra
šant, čia pasakoja, kaip 
tremtiniai - kaliniai šventė 
Kalėdas 1955 metais toli
moje Karagandoje.

“Kalėdos artėjo. Jau ne 
pirmos už spygliuotų vielų, 
greičiausia ir ne paskutinės, 
galvojame. Su tuo mes jau 
buvome apsipratę. Laukė 
me laisvės, tikėjome ja, ta 
čiau pati laisvė mums at
rodė nepasiekiama, per toli. 
Nežiūrint to, Kalėdos atneš
davo mums kiekvieną kartą 
ką nors naujo, švento, ne
liečiamo.

Tad ir į-uošėmės Kalė
doms. Pirmą kartą toje sto
vykloje buvo nutarta Kūčių 
vakarą atšvęsti organizuo
tai. Tai buvo susieta su vi
sa eile pavojų, nes pana
šūs sambūriai čekistų žody
ne buvo vadinami “kontre-

oliuciniai”.
Po Stalino mirties, o ypač 

po Berijos sušaudymo, če
kistai jautėsi lyg nesavame 
kailyje. Saugumo pareigū
nai ėdė vienas kitą, kaip 
vorai, ir ne vienas iš jų pra
dingo nakčia, niekad nebe- 
sugrįždamas. šis padėties 
netikrumas sumažino dau
gumos čekistų budrumą. 
Mūsų stovyklos viršininkas 
buvo tikras žvėris, tačiau ir 
jo pasitikėjimas vyriausybe 
ušlubavo. Kas vakar dar 

už kurį nors “darbą” buvo 
..agyrimo veitas, šiandien 
už tą pati darbą galėjo bū
ti sušaudytas. Reikia ma
nyti, kad dėl tokių prieža
sčių jis ir nepastebėjo mū
sų kalėdinių pasiruošimų.

130 lietuvių paslapčia 
ruošiasi Kalėdas švęsti

Stovykloje buvo apie 130 
lietuvių. Bendram Kūčių 
stalui visi pritarė, tačiau 
tai buvo tik pradžia? Di
džiausia kliūtis buvo su
rinkti tam tikslui produktu.' JO KAINA $1.00

Tautų kalėjimą;
Vliko Vykdomosios Tarybos žodis tautiečiams laisvajame 

pasaulyje Naujųjų Metų proga

Sunkios, atkaklios grum- jungos vidinė netvirta, ne- 
tynės vyksta už mūsų žemės nusistovėjusi ir niekad, tur

sintų vaisių, po keletą py- jr tautos laisvę. Vieni po būt, nenusistovėsianti pa- 
^ga.čių — ir tai buvo vis- kitų ejna nietai Į amžinybę, dėtis. Nei rusai, nei kitos

-ca*« ' . .. ^pratęsdami Lietuvos okupa- Sovietų Sąjungos kalėjime
i/augiau duoti Rusija 'ciją. Ir pavergtoje tėvynė- uždarytes nerusų tautos ne- 

.iums negalėjo, tai yra, ne- je įr laisvajame pasaulyje siduos amžinai išnaudoja- 
Oaltjome iš jos paimti. Ga-, vjenO(jai visus kankina ii- mos ir laikomos skurdžia- 
.a sunkų klausimą sudarė gesys — kada gi pagaliau me, beteisiame gyvenimo 
eglutės gavimas ir jos įga-; išauš mums laisvės rytojus? lygyje. Šitas tautų kalėjimas 
uer.imas į zoną. Tai pavy- , Mūsų pavergėjai nesigai- anksčiau ar vėliau sugrius. 
.kO, keliems tautiečiams tie- y jokio triūso ir nesivaržo Ateityje gali tekti Gar vi- 
,-ug aukojantis. , jokiomis priemonėmis suda- sa ko pergyventi. Mokėki-

ragaliau atėjo ilgai Jauk- įspūdžiui; tartum istori- me būti tvirti, jei kurie nors
as tuičių vakaras. Už sto- ratag lemtinai būtų pa. įvykiai mus i nevilti vestų
nykios valgyklos stalų sė- vvktų lūžis pa- —ir. dar ryžtingiau sustip-
aejome apie 130 lietuvių ir ganliniii tnast.ii Sovietu Der- rinkime savo pastangas. 
20 įvairių tautybių svečių. gajės linkme. SovietųSą- Kantriai laukime, kol Lie- 
Nors ir skurdžios buvo mū- jungos karinis sustiprėji- tuvos reikalui susidarys 
sų vaišės, bet širdingos, ii nias jj. ą»silyginimas su A- šviesesnės viltys, istorija 
✓įsi svetimtaučiai gėrėjosi merį]<a atominių ir raketi- mums ro<1°> kad pavergta 
lietuvių atkakiumu ir pasi- jyų gjnk|ų srityje, nuolati- tauta, atKakiiai siekdama 
įyzimu net ii tokiose sąly- nės agresingos Maskvos laisves, ją tikrai pasiekia, 
gose išlaikyti savo tradici-provokacįjos, atkaklus So- Kodėlmums likti vergais, 
-as- r>uvo ir pagrindo tuo: vietų užsimojimas paskuti- salime vei laisvi būti ir 
ryžtu stebėtis, nes lietuviai■ mu vergų jėgos iščiulpimu ®avo tautai sudaryti laimiu-,
tuo pirmieji sulaužė stovy
klos įstatymą, draudžiantį 
panašius parengimus.

t. autos himnas Karangan- 
-os stovykloje

Gilų įspūdį į visus pada- 
ė lietuvių giedamas Lietu

vos himnas ir giesmė “Ma- 
įja, Marija”. Galima įsi
vaizduoti, su kokiu pakili
au ir susijaudinimu buvo 
uliktos tos dvi lietuviams
aip brangios giesmės.

Lietuviškų Kūčių vakaras 
—pirmas toks Karagandos 
stovykloje—praėjo be truk- 

ymų. Stovyklos adminis- 
racija nesiėmė jokių sku
jų represinių priemonių.

Kalėdų pirmąją dieną pir
kęs patalpose buvo laiko
mos mišios, kuriose daly
vavo visi katalikai. Mišias 
a.kė lietuvis kunigas.

Mes tikėjome, kad Kū
čių stalo organizavimas 
praeis be administracinių 
pasekmių. Tačiau jau pir
mosios dienos po Kalėdų 
parodė, kad apsirikome. Vi
si ruošime aktyviai dalyva
vę vyrai buvo surinkti ir 
patalpinti režiminėse stovy
klose, ar net uždaruose ka
lėjimuose. Tačiau tai ne
menkino mūsų vardo. Prie
šingai, visiems buvo aišku, 
kad lietuviai sugeba net 
sunkiausiose sąlygose ne-? 
lenkti galvos prieš tironą”.

KĄ TIK I$£J£S GRA- 
ŽUS ĮDOMUS DARBO 
ŽURNALO NUMERIS

••pavyti ir pralenkti” pažan- gyvenimą, paremtą
giąsias Vakarų valstybes, laisve, . socialiniu teisingu- 
pabrėžtinai kartojamas pa- mu *r visuotiniu gerbūviu! 
šaulio užkariavimo siekis— Dur žodelis ir visai konk- 
visa tai turi mažinti laisvo- klausimu. Kiekvienas
jo pasaulio atsparumą ir mūsų turėtų laikyti tauti- 
didinti viltį, kad pavergto- nės garbės pareiga aukoti 
sioms tautoms sektųs greit tautos gyvybės išlaikymo ir 
išsilaisvinti * laisvinimo roiltalams—Tau*
’ Tačiau 'kiekvieno mūsų tOS?°nd,Ui ~us.a\° 

sveikas protas ir blaivas >ls ^auĘesa.tinių usa te- 
r gu suplaukia į bendrą sro-mūsų tautos nujautimas y 

ra stipresni, negu visi So-.'f* . a
vietų propagandiniai įtaigo- J^jr L,etuva vel ateaul« 
jimai.

Lietuvos meilė gimtajame 
krašte pasilikusiųjų tarpe 
ne tik negęsta, bet dar au-

Kad lietuviu tauta iš-

laisvę.
Tad ryžtingai naujomis 

viltimis į Naujuosius Metus 1
V liko Vykdomoji Taryba 

1959 N. M. Vokietijaga, vis ryškiau žėrėti ima
ir šilao visų širdis. Tokių,
v'kn"1' y?aetikėjama£ BENDRU0MEN£S SEIMO

saujelė pačiose virsunese. 
Visos tautos sąmonėje vieš
patauja gilus įsitikinimas, 
kad okupantas yra mūsų

PADĖKA IR APYSKAITA

Praeitais metais New 
Yorke sušaukto Pasaulio

priešas, kad prieš svetimų. Lietuvių Bendruomenės... :__ j_ _Seimo organizacinis komi-organizacinis 
tetas atsiuntė raštą, kuriuo 
dėkoja visiems tuo ar kit
kuo prisidėjusiems prie sei
mo sušaukimo ir jo pasise-

jų priespaudą visi sutartinai 
turi veikti ir susidarančius 
pavojus atremti.

Nesugundė ir nesugundys 
pasaulio įvykiai ir tremty-
jeatsii adusius mūsų tau- Kaitų atsiuntė ir apvs- 
tiecras pasiduoti soviete- fcaiUį kuli ,.o(io kad paįa.

Praėjusieji metai lietuvių 
tautai yra užpildyti kietu 
darbu, pasiaukojimu, kova, 
skaudžiais kentėjimais, iš
trėmimais, priespauda ir. 
i ūpeščiais.

Mūsų teikiama broliams- 
oesėms pagalba per Balfą 
pasiekė tūkstančius į vargą 
patekusių lietuvių; paleng
vinome kančias, sustiprino
me jų viltis, nors ir nepajė- 
ėm jiems suteikti švieses

nės ateities.
Centre gaunam šimtus 

padėkos laiškų. Štai, vieno 
tekio padėkos laiško ištrau
ka:

“. . . Pirmuose šio laiško 
žodžiuose širdingai sveiki
nu, brangūs broliai, linkė
damas jums sveikatos ir 
sėkmės. Dabar norėčiau 
jum labai širdingai padė
koti už jūsų gerą širdį, ka- 
c angi jūsų dovanos suteikė 
mums didelę paramą. Vi
siškai nesitikę jom, kad ko
kia parama pasieks ir mū
sų nameli. Vis ne kartą per- 
sigaivodavom senovės prily
ginimą : ypatingai gauna 
tas, kuris turi, o nelaimė 
pasiekia tą, kuris neturtin
gas. laip ir mes pagalvoda
vom, kad greičiau mus ne
laimė pasieks, nei ką gali
me gauti. Brangūs tautie
čiai, atsitiko visai kitaip. 
Jūsų parama pasiekė ne tik 
musų šeimą, bet tenka ma
tyti mums, kad didesnė da- 
iis mūsų žmonių yra gavusi 
tą jūsų paramą, ypatingai 
sekmadieniais, kada keliau
na žmonės-į bažnyčią, visi 
pasirėdę drabužiais ameri
koniškais. Tenka išgirsti ne 
vieną kalbą apie jūsų para
mą. Daugelis duoda sau 
klausimą, iš kur ima siųsti 
tiek žmonės . . .

Brangūs tautiečiai, su
prantame, kad dovanai 
jums niekas neduoda, turite 
labai sunkiai dirbti kad ką 
turėtumėte, bet jūsų gera 
širdis trokšta paremti tuos, 
kurie blogai gyvena. Nepa- 
sigirsim mūsų gyvenimu, 
nors tiek kalbama mums, 
Kad kiekvieną dieną gerėja 
gyvenimas. Tų pažadų tie
sioginiai nematome ...”

Ateinančiais metais ne
numatoma, kad lietuvių 
tautos skurdas ir vargai su
mažėtų, nes prašančiųjų pa
galbos skaičiai vis auga. 
Mes vėl turėsime daryti vis
tą, kad galėtume daugiau 
pagelbėti nelaimingiesiems, 
/ėl prašysime kiekvieno 
ietuvio tiesti savo duosnią 
u timo meilės ranką.

Tad Naujųjų Metų pro- 
a Balfo organizacijos var- 
u reiškiu nuoširdžiausią 

užuojautą kenčiantiems bei 
vargą patekusiems ir kvie

siu visus į bendrą artimo 
meilės darbą.

Lai kiekvienas lietuvis, ar

kiems norams. Lietuvių 
tauta yra ir lieka vieninga 
ir anapus geležinės uždan
gos, ir čia, laisvajame pa
saulyje. Vienintelis mūsų 
kelias, tai laisvės kelias. 
Ne su Maskva ir ne su bol
ševizmu, o su laisvuoju, de
mokratiniu

mų turėta $24,624.56, o iš
laidų $24,366.35, taigi liko 
$258.21, kurie atiduoti PLB 
Centro Valdvbai.

‘ DARBO ’ ADRESAS

Naujas “Darbo” žurnalo 
pasauliu mes administracijos adresas yra

einame išvien ir norime sa- toks: “Darbas”, c o V. Ger- 
vo ateitį kurti. viekas, S6-C3 76th St.,

Niekas negali pasakyti, Woodhaven 21, N. Y._ A _ •   ? -A  C'l _ •   P* -  — —   -GAUNAMAS IR KELEl- ikas ’Ttoj Sovietų Sąjungo- Metine t. arbo prenumera- 
je Kal* įvykti. Tikras viso- *• $3. Atskiro numciio kai-

VIO ADMINISTRACIJOJ, ateities galimumų a- ”* galima gauti ir Ke- 
niodns tai Sovietų Sų. leivio administracijoje.

čia gimęs, ar į šį kraštą 
anksčiau ar vėliau atvykęs, 
suteikia didesnę ar mažes
nę auką savo broliui padėti.

Balfo Centro vaidu
Kan. Dr. J. B. Končius

Piimininkas

PASVEIKINO
DRG. S. KAIRĮ

LSS Centro Komitetas 
r 19-ji kuopa drg. Steponą 
vairį pasveikino šitokia te
legrama:

Mūsų Mielas Profesoriau,
Didžiuodamiesi Jūsų vai

dmeniu Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo istorijoj 
ir Lietuvos socialdemokra
tiniame judėjime, prašome 
priimti mūsų nuoširdžius 
sveikinimuus Jūsų 80 metų 
vmžiaus sukakties proga ir 
linkėjimus ateičiai — dsur 
draug stiprios sveikatos ir 
sėkmės visuose Jūsų dar-

Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos 
Centro Komiteto ir 19 
kuopos vardu:

Steponas Bredes
Jonas Pakalka 
Bronė Spudienė 
Aleksandras Šulaitis 

Antanas Žilinskas
New Yorkas
i959 m. Sausio 2 d.

SKAITYTOJAI RAŠO
Jonas Andružis iš Glenwootl, 

Iowa, dr. Vinco Kudirkos gimi
naitis, Keleivio skaitytojas be
veik nuo jo išėjimo, Naujųjų 
metų proga šitaip sveikina:

Naujieji metąi ateina

Naujų Metų visi laukę 
Ir į balių skuba traukę. 
Vienas kitam laimę skyrė 
Naujais metais pasigyrė. 
Griežia muzika, visi šoka,
Kaip išmano ir moka.
Dainos linksmos suaidėjo 

Triukšmas šokių sudundėjo. 

Visi geria, valgo, rūko, 

šaukia laimės kaip padūkę. 

Vyrai mergas tik bučiuoja, 

Džiaugias, karštai pamyluoja: 

Moters senos nudžiugauja. 

Kad dukrelės dalyvauja.

Vyrai, merginas šokinę, 
Džiaugias meilės patyrę.

! SAFETY HINTS
from the Red Cross

Whetber It’e ImM er e«t, 
thh liK-rtččtfr h aot for ttttle 

Flreanm ahonM M
•et et Uw mcU «<

JAU ATSPAUSDINTAS! UŽSISAKYKITE

.ELEIVIO KALENDORIŲ 1959 melams
“Keleivio” ka'endorius 1959 metams jau atspausdin

ąs ir siunčiamas. Jame yra 96 puslapiai visokiausių pa
skaitymų, eilių, informacijų, naudingu patarimų, juokų, 
laipsnių įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis.

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių tuoj pat, nie
žo nelaukiant. Jis bus pasiųstas, kaip tik gausime nž-gaky. 

mą. Anksčiau užsisakiusiems jis jau siunčiamas.
Nors viskas brangsta, bet “Keleivio” kalendorius 

aina vis ta pati, tik 50 centų. Prašom jį užsisakyti. Už- 
akvmus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

i afcžiaįaraararMMi
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Ir vėl užpuolė
V. RIMANTAS

Praeitų metų gruodžio 
mėn. 4 dieną “išvirto” Suo
mių vyriausybė. Išvirto dėl 
Maskvos jai pakištos laz
dos. Pastaroji suomių vy
riausybė — jau 17-toji nuo 
paskutinio pasaulinio karo 
pradžios — buvo sudaryta 
po vasaros pabaigoje vyku
sių seimo rinkimų, per ku
riuos komunistai laimėjo 50 
vietų iš visų 200 seime. So
cialdemokratai, nors laimė
jo iš viso 51 vietą, į seimą 
įėjo susilpninti, nes jų tarpe 
įvyko skilimas, ir 13 “kai
riųjų” atsiskyrė nuo pagrin
dinės frakcijos. Joje beliko 
38 atstovai.

Sudarant vyriausybę ir 
vykdant įsisenėjusi Suomi
joje įprotį, vyriausybę suda
lyti prezidentas turėjo pir
miesiems pasiūlyti komu
nistams, kaip stipriausiai 
seime frakcijai. Suomijoje 
gerai žinoma, ką reiškia įsi
leisti valdžion komunistus, 
turint pašonėje Sovietus, ir 
dėl to sudaryti vyriausybę 
buvo pavesta ūkininkų par-

—Sveikas, tėve! Kaip jau-! —Tėve, aš dabar studi- atstovui, Augustui Pa
tiesi? Po švenčių gal links- juoju filosofiją, kuri sako, gerholm. Į jo kabinetą įėjo 
mau pasidarė? kad pasauly veikia dualiz- Į V1&11 antikomunistinių parti-

—Maiki, Amerikoje po mo arba dvilypio įstatymas, i JS atstovai, kartu ir *’desi- 
švenčių tik graboriams link- —O ką tas reiškia? meji” socialdemokratai,
smiau pasidaro, ba daugiau —Tai reiškia, tėye, kad Tas ir davė progos Maskvai
būna šermenų. Ve, gazietos kiekvienas dalykas turi dvi; putotis.
rašo, kad armcbilais besi- puses: vieną gerą, antrą' lš pirmosios lagerholmo 
trankant per Kalėdas užsi- į dogą. Tą patį galima paša-! piimininkavimo dienos pra-
muse daugiau kaip 600 kyti ir apie automobilius, 
žmonių, ir visi dar nesuskai- • Kada automobilis sulaužo 
tyti, dar daug sukoliečytų • žmogui kaulus, tai yra jo 
numirs. Taigi per šventes blogoji pusė; bet kada fab- 
čia tik giltinė šienauja ir rikantas automobilį parduo- 
graboriai daro gerą biznį, da ir gauna krūvą dolerių, 
Bet koks man iš to pažit- tai jam automobilis yra ge- 
kas? ras dalykas.

sidėjo Maskvos keršto ak-į 
tai, ir tas Maskvai nebuvo! 
sunku daryti. 1939 metais! 
Sovietai, puolę suomius Į 
ginklu, sutiko iš jų pusės to- • 
xį pasipriešinimą, kokio ne
laukė ir iš karo išėjo, kad 
ir nugalėdami, su krvi- 
nu snukiu. Taiką sndaryda-

Tik dabar lr suomiams pa
aiškėjo, kiek galima būti 
tikriems ateities, kai turima 
reikalo su Kremliaus vadei
vomis.

Yra iš seno žinomos dvi 
Kremliaus savybės: jis vyk
do tik tol sudarytas sutartis, 
kol yra jėgos verčiamas ar
ba kol sutartis jam naudin
ga. Visa Sovietų prekyba 
visuomet tarnauja Maskvos 
politiniams tikslams. Sovie
tai moka vesti prekybą su 
betkuriuo kraštu, dėl to kel
dama ir nuostolių, jei iš to 
jiems gali būti politinės 
naudos. Maskva gali nu
traukti jai naudingą bei 
pelningą prekybą, jei tuo 
būdu gali paspausti savo 
sėbrą, laip padaryti Sovie
tams nėra sunku dėl to, kad 
savo prekybą ir savo gamy
bą diktatūriška Maskva ga
li tvarkyti kaip jai patinka. 
Už materialinius nuostolius 
kur kitur jai sumoka darbi
ninko ir ūkininko prakaitas, 
o iš politinių laimėjimų vi
suomet pasidžiaugia tarybi
nio režimo vairininkai.

Šį kartą Sovietų politikos 
vartojamą rimbą gavo pa
tirti ir Suomija. Norėdama 
paspausti Suomius, kad įsi
leistų komunistus valdžion, 
Maskva bė jokios priežas
ties ir neįspėdama, nutrau
kė kelias sutartis su stam
biomis suomių firmomis ir 
sustabdė jų gaminių įveži
mą Rusijon. Sustabdė sutar
tų žaliavų gabenimą iš So-

SAL'GI KANADOS šIALRfi

Šiais laikais iš šiaurės gresia didžiausias pavojus, nes 
tai yra artimiausias kelias Į Sovietu Sąjungą, kuria vi
sas pasaulis nepasitiki. Todėl ir Kanados šiaurės ru-

• bežiai yra atidžiai saugomi. Dešinėj apačioje radaro 
stotys dieną naktį seka ir gaudo ore skraidančius lėk. 

i tuvus. Jei tik radaro veidrody pasirodo kas nors “sve
timas**, tuoj pakyla greitieji lėktuvai (kairėj apačioj) 
ir lekia įsibrovėlio pasitikti. Kairėj viršuje Komare ra
keta, skirta užpuolikui. Dešinėj viršuje Argus, kuris 
skirtas povandeniniams laivams naikinti. Dešinėj vi
dury Kanados lakūnai su šiaurės Atlanto Gynimosi 
Sąjungos vėliavomis, baigę mokymosi kursą Winnipeg
oro pajėgu stovykloje.

Iš Justino Duobos užrašu
(Tęsinys) Į tarp gyvulių. Ir Mošė su

2. NEUŽMUŠK, NEVOK i Dievo pagalba padarė taip, 
' kad vieną naktį numirė vi-

2 O- JL. XI..*.Vieujus į ouunują. nuuau- 
kė ilgokai užsitraukusias 
derybas dėl žvejybos, ir pa
galiau Maskvos pasiuntinys,

Dievas paliepė Mošei: sų egiptiečių pirmgimiai 
(Maižiui) nueiti pas fara- į vaikai, pradėjus faraono 
oną (Egipto karalių) ir žy-: sūnumi.
dų Dievo vardu pareikalau-1 nežuvo.
Ai 1--- 1 l-i-A.- __ „ i.. Iztizlio ža---------lei5VU VK5ICIIIS Z. j- -----------------

Bet žydų niekas 
Tada Egipte kilo

VI, lutu
dams išsikelti iš Egipto. Bet 
kartu Dievas pareiškė Mo- 
šei: aš sukietinsiu faraono

canlrcmac noc nahnvnviivtic caunciimtj. Iivv iivvzmtv

—Džiūsta minut, Maik.
Tu čia turi misteiką. Sakai, ir keršydami už savo ne- 

............... pasisekimą Suomiją paverg
ti, Sovietai išreikalavo iš jos 
milžinišką kontribuciją, ku-

—Tėvas žiūri į gyvenimą 
perdaug siaurai ir todėl ma-
Ui tik blogąsias jo vietas. : kad tas dvilypis jsUtymas 

—Maiki, jeigu svietas ei-!veik“ ™a>»e pasaulyje, ar
fabrikan^is^yr^ p^vaMa ne_^®ve* >ri beveik visa turėjo būti
darvti mašinas ką lekia po' —visame pasauly ar- Maskvai išmokėta Suomijos
100 myliu per valandą ir mobilų nėra, Maiki. Vot, pramonės gaminiais. Be to, bekeSms X™ikm* ’ kur tavo misteikas. užgrobė iš Suomijos Kareli-
valdzia pazvalija tom ma- —Dualizmo principas, tė- ^uomii^terit^
šinom vieškeliais dūkti ir ve, veikia ne vien tikui au- nuomenei Suomijos tento- 
žmones užmušinėti, tai kur tomobilių srity. Jis reiškia-
tu čia gali rasti gerumą? si ir gamtoje Pavyzdžiui,; ^ad »utatiX
Juk tai didžiausias ištvirki- salia dienos tunme naktį. į Kasykla^ Kad gautų tiesio- 

tikra Sodoma ir Go- Jeigu turim giedrių dienų,'^1 susisiekimą- su Norve- 
• tai turim ir audringų. Net ■

-Tas tiesa, tėve; fabri-i" gyvenime turim
ht kXe“ dHinti au-itas turi ir gerą ir blogą kraut, konU-ibucųą Suomi- 

pusę. Pavyzdžiui, kai vii- Ja tuiejo pasistatydinti 
kas paplauna ožka, tai ož- naujų fabrikų, padidinti jau 
kai mirtis, o vilkui‘balius. turėtus ir visą tautos ūkį iš-

—Tai lyg ir išeina, Maiki, imušti Jį nusistovėjusios va- 
kad vilkas yra fabrikantas, Tik dar„ ^uv? vilties,

uvvenara kapitalistinėj ga- gi ožka nekaltas žmogus, įad *eru°Ju .susitaikę su gyvenam Kapiuuisunejga * 6 ’ kaimynu, suomiai gal galės
dynej, kur gamybos tokj palyginimą ir ?? n?

padaryti, tėve, bet jis ne ” ** "
būtinai reikalingas.

—Bet yra tokių prajovų, 
vaike, kur geros pusės visai 
nėra, yra tik bloga. Tai y

mas, 
mora!

sta kasmet vis didinti au
tomobilių greitį, o nesu- 
brendūsiems vaikėzams ne
turėtų būt leidžiama auto
mobiliais trankytis. Tačiau 
reikia atsiminti, kad mes

yra pelnas. Dėl pelno yra 
gaminami net ir žalingi 
žmonių sveikatai produktai, 
kaip tabakas, alkoholis ir 
kiti. Dėl pelno yra statomi 
ir automobiliai. Jeigu kuri 
kompanija negali pelno pa
daryti, ji miršta. O kad pa
daryti daugiausia, pelno, 
fabrikantai gamina tokius 
dalykus, kurie geriausia 
vartotojams patinka. Jau
niems žmonėms geriausia 
patinka sparta, greitumas. 
Todėl fabrikantai stato vis 
greitesnius autimobiliūs. 
Valdžia negali šito uždrau
sti, nes jos pareiga yra ne 
trukdyti, bet padėti fabri
kantams pelną daryti. Ir 
ji jiems padeda, nes ji yra 
jų valdžia. Todėl Amerikoj 
kasmet pastatoma vis dau
giau automobilių, kasmet 
jie daromi vis greitesni ir 
kasmet užmuša vis daugiau 
žmonių

prekybą tais gaminiais, ku 
rie buvo iš jų išreikalauti 
taikos sutartim. Pradžioje 
atrodė, kad taip gali būti, 
nes po karo Maskva sudarė

nepasakęs šeitaininkams nė širdį ir jis neišleis žydų 
>‘sudie”, išvyko iš Helsinki 
į Maskvą nežinia kuriam 
laikui.

Lengva suprasti, kokią 
padėtį sudarė Suomijoje 
tas Maskvos pasispardy
mas. Ir ankščiau jaustas 
nedarbas dabar turėjo dar 
padidėti. Padidėjo darbi
ninkuose komunistų pakurs- 
tomas neramumas. Suomi
ja ir ankščiau turėjo sun
kumų su savo eksportu; da
bar tie sunkumai pasidaro 
dvigubi. Sunku suvesti vals
tybės pajamas su išlaicjo- 
mis ir tas viskas darosi 
krašte, kuris ir per tiek jau 
metų dar nespėjo pilnai už
gydyti karo jam paliktų 
žaizdų. Suomių nerimą pa
kursto ir tas, kad nieks nė
ra tikras, ar Sovietų spau
dimas tesibaigs ekonominė
mis priemonėmis.

Kai dabartinė tarptautinė 
padėtis yra tiek įtempta, 
sunku būtų manyt, kad So
vietai vėl griebtųsi prieš

namų, kuriuose nebūtų gu
lėjęs numirėlis.

Tik po šių Dievo siųstų 
bausmių - kančių egiptie-' 

tautos. į čiams, faraonas sutiko iš-
Kada Mošė ir jo brolis leisti žydus iš Egipto, kad 

Arenas žydų Dievo vardu eitų, kur jie nori. Ir sukilo 
paprašė faraoną duoti Iais- ir išėjo 600,000 pėstininkų 
vę žydams palikti Egiptą, vyrų, neskaitant vaikų. O 
tai faraonas atsakė: Aš ne- prieš 430 metus buvo atke- 
pažįstu jūsų Dievo ir neiš- liavę, kaip emigrantai į E- 
leisiu Izraelio. giptą, tik Jokūbas su 12 sū-

Tada Dievo liepiamas, nų.
Mošė ėmė vykdyti vieną po Prieš išeidami žydai pa-! 
kitos eilę stebuklingų baus- prašė sau iš egiptiečių sida- 
mių — kančių egiptiečiams1 brinių ir auksinių indų ir 
Viešpats tarė Mošei: Dabar daug apdarų. O Viešpats 
matysi, ką padalysiu farao- palankiai žydams nuteikė 
nui; nes stiprios rankos pri-! egiptiečius, kad duotų; taip 
slėgtas, jis paleis žydus. Ir: žydai paėmė sau egiptiečių 

1) pavertė Nilo upės van- ?io2d- (Žiur. Išėjimo kn. 
denį krauju. Žuvys nutroš- z‘12 skyrius), 
ko ir upė pąsmirdo. Ir egip- Atrodo, Egipte vyko tau
tiečiai negalėjo gelti to tinė kova tarp egiptiečių ir
vandens;

2) užleido varlėmis Egip
to žemę ir gyvenamus na-

žydų. Toj kovoj žydams 
vadovavo pats Dievas. Die
vas laimėjo pergalę ir žy-

mus, išskyras žydų gyvena-: dai išėjo į laisvę, paimda
mas vietas; ‘ imi dar nemenką grobį. šv.1

3) pavertė dulkes maša- Raštas čionai vaizduoja 
Iais. Jie apnyko egiptiečius' Dievą, kaip žydų tautos vy- • 
ir jų gyvulius. liausią vadą, panašų į anų

meldžius egiptiečius į mo
noteizmą (išpažinimą vie
no Dievo). Tada Dievo 
pagalba nuteikti egiptie
čiai būtų davę žydams lais
vę. Arba, patys žydai ne
būtų norėję eiti iš Egipto. 
Būdami labai vislūs ir su
gebėdami įsigyti turto bei 
mokslo, žydai po 400 metų 
tikriausiai būtų tapę viso 
Egipto valdovais.

Tačiau Dievas nesiuntė 
misijonierių. Jis sukietino 
faraono nusistatymą laikyti 
žydus vergijoje, tartum dėl 
to, kad susidarytų priežas
tis siųsti egiptiečiams bai
sias kančias. Kuo kalti egip
tiečiai vergai, amatininkai, 
ūkininkai, visa tauta, jei 
Dievas pats sukietino jų fa
raono širdį? Jų baudimas 
nepateisinamas. Tik žmo
nių tarptautiniais įpročiais, 
paremtais gaivaliniu polin
kiu grobti bei pavergti kai
myninę tautą, karą laimėju
sieji baudžia už karaliaus 
ar valdovo pralaimėjimą 
ar nuodėmes visus jo paval
dinius., Tokia tvarka yra 
žmonių, bet ne Dievo.

Tartum sekdami Dievo 
duotą Mošei pamoką visų 
laikų užkariautojai, iki Hit
lerio ir Chruščiovo, ' besi
braudami į kaimyno žemę, 
kartoja tą patį: padaryk tai, 
ką aš paliepsiu, nes aš tu
riu tiesą, o jei nepaklausy
si, tau bus blogai. Mūsų 
krikščioniškų laikų diktato
rius tokiam Mošei ir Aronui 
būtų čiupęs už barzdų, už 
peilio ir baigta. Bet kietos 
širdies stabmeldys farao
nas apdovanojo žydų tau
tos žmones sidabru ir auk
su už patirtas kančias ir 
vaikų mirtį, kurias Mošė 
užtraukė ant egiptiečių.

Taigi Biblijos atpasakok 
toje istorijoje viskas vyko 
kaip pasakoje, sukurtoje 
pačių žmonių, šiuo atveju 
žydų.

Rašto žinovų aiškinimu 
nei žydai, nei Dievas nėra 
padarę skriaudos egiptie
čiams. Jų kančios yra už
tarnautos, nes jie laikė il
gą laiką žydus vergais. 
Aukso duoklė yra tik men
kas atpildas už darbą ver
gijoje. Neklaidingas Dievas 
visada yra teisingas, nors 
šv. Rašte būtų parodyta 
priešingai. Nuleidę akis į 
senas knygas rašto žinovai 
teisina tai, kas nesuderina
ma su pagrindiniais dorovės 
principais. Skaitydami Die
vo posakį: užmušiu visus 
egiptiečių pirmgimius vai
kus, — jie nedrįsta pažiūrė
ti viens kitam į akis., kad 
paslėptų jaučiamą melą.

(Bus daugiau)

B1LIONA1 PRAŽUVUSIŲ 
DIENŲ

4) užtraukė ant egiptie
čių piktas kandžias muses;

laikų (apie 1450 m. prieš' 
Kristų) valdovus. Dievas

ra bedievybė, kuri plinta po su suomiais ir prekybos su-
visą svietą, kaip kokia pa- torc,'b kurlos 1,e,do J,ems! 
vietrė, pasiekė net Rymą, net 4O'/( ^vo eksporto nu-; 
Girdėjau, kad ir popiežius ^'P*1 1 Sovietijos rinkas, 
jau uždarytas džėloj.

—Niekas jo neuždarė, tė- —Prieš Dievą gal ir ly- 
ve. Jis pats buvo nuvažia- gūs, tėve, bet prieš popiežių 
vęs kaliniams pasirodyti, —ne! Jo vyskupai nepripa- 
kad lhikraščiai turėtų ką žįsta lygybės net ir geriau- 
apie jį lasyti. Ir jis mėgsta .siems katalikams, parapijie- 
reklamą. čiams, kurie stato bažny-

—O kas yra reklama? čias ir amžinai savo pini-
—Reklama yra pasigyri- gus jiems aukoja. Pop'e- 

mas, tėve. žiaus valdžia, tėve, yra
—Taip nekalbėk, Maiki. daug griežtesnė diktatūra, 

Gal jis buvo nuvažiavęs tik negu Maskvos komisarų, 
areštantus pabagaslovyt —Maiki, aš nežinau, ar
Juk ir katekizmuose yra pa- tu čia teisybę man sakai, 
sakyta, kad nuliūdusį rei- ar meluoji. Aš tau pasaky- 
kia patiešyt, o džėloj uždą-: siu, kad aš noriu apie tai.
lytus aplankyti. Prieš Die- daugiau pamislyt, o tu tuo 

—Tai kaip tu rokuoji, vą, Maiki, visi yra lygūs, tarpu gali sau eit.
Maiki. ar tas yra gerai? net ir tie. ką lnkupoj sėdi.' -Iki pasimatymo, tėve! !

suomius atviro smurto. Tas . ...........
jiems nebūtų ir naudinga. 5) užleido gyvulių marą. galvojo ir elgesį visai, kaip 
Sovietai jau iš seniau daro Tačiau nežuvo nei vienas; tų laikų žmogus, 
pastangų laimėti sau Skan- žydų galvijas; Jei Visagalis sukietino
dinavijos kraštų palankumą 6) pasiuntė ligą ant egip- Faraono širdį, L y. sukėlė 
ar bent kad jie liktųsi neu- tiečių ir jų gyvulių. Votys Į jame nusistatymą neišleisti 
tralus tarp Rytų ir Vakarų, ir pūslės apdengė jų kūnus;! žydų, arba jei jis nuteikė 
Kiek atviresnis smurtas 7) užleido audrą ir ledų i egiptiečius duoti žydams, 
prieš suomius parautų jų krušą, kuri išmušė viską, grobį, tai jam, Išmintinga-;

....... . ...................... ’ ’ ’ jam, buvo lengva pažadin
ti egiptiečius susidomėti žy- 

žemę; dų tikyba, pažinti vieną
8) užtraukė ant Egipto! Dievą (monoteizmą) ir jo 

žemės skėrius, kurie surijo valią. Siuntimas Mošės ir 
žolę ir vaisius, kurie buvo Arono su ultimatumais ir 
likę nuo krušos. Ir nebuvo paskui baudimas visos egip- 
nieko žaliuojančio Egipte; j tiečių tautos už faraono

9) užleido visišką tamsą,j kietą širdį, tai ne Dievo, bet 
kuri buvo tris dienas. O ten ' pasirengusio kariauti valdo- 
kur gyveno žydai buvo vo veiksmas.
šviesa; I Teisingasis Dievas butui

10) Viešpast buvo taręs pasiuntęs M ošę, Aroną ir 
Mošei: Aš-pereisiu Egipto kitus žydus kaip misijonie- 
žemę ir UŽMUŠIU visus rius skelbti tikrojo Dievo 
pirmgymius tarp žmonių ir religiją ir atversti stab-'

pastangas. Tačiau Maskvai Į kas buvo ir augo laukuose, 
užteks jos dabar taikomų i išskyras žydų sau dirbamą 
priemonių, kad priverstų
suomius nusileisti jos reika
lavimams. Būtų staigmena, 
jei suomiai ir dabartinėje 
savo padėtyje ryžtųsi neįsi
leisti valdžion komunistų 
bent laikinai. Mes turime 
daug pagrindo palinkėti 
suomiams naujųjų metų 
proga, kad jie būtų jiems 
galimai palankesni.

Kaip ilgai moteri* lieka jau
na’ K«»l j;) nors m,vli.

Amerikos Viešosios Svei
katos įstaiga surinko žinias 
apie nuostolius, kurių turi 
jos gyventojai nustodami 
darbingumo dėl ligos, nelai
mingų atsitikimų. Paskuti
niais metais dėl minėtų 
priežasčių nustota 3.4 bilio
nus dienų.

Daugiausia nustota dėl 
chroniškų ligų, vien dėl. 
kraujo apytakos susirgimų 
nustota 482.2 milionų die
nų, dėl sužeidimų 424.1 mi
lionų dienų. Apie 47 milio
nus žmonių buvo daugiau 
ar mažiau sužeistų, kurie 
kreipėsi medicinos pagal
bos.

Ligonys į gydytojus krei
pėsi 889.9 milionų kartų, į 
dantistus 269.2 milionų 
kartų.

Jei žmonės savo sveikatą 
labiau brangintų, jiems 
tiek daug sirgti maeikgtų.
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MOTERŲ SKYRIUS
MARIUS KATILIŠKIS

KAITRA
(Iš Terros išleistos knygos “Užuovėja)

(Tęsinys)
Vaikas cipeno įsikibęs į ranką. Šviesūs plaukai 

buvo pribirę žiedlapių, o kelnelės ir marskiniukai pri
sivėlę lakišių. Pasiekus pūdymą, aštrūs grumstai žei
dė jo kojas. Tada senelis ji nešė užsikėlęs ant kupros.

—Vyras užaugsi, kaip mūras. Jau numanu iš vis
ko, kad niekam neužsileisi. Tai gerai, labai gerai, kad 
būsi smarkus. Ne pyragai tave laukia, vargdienėli. Kol 
mes gyvi — tai ką gi, nieks tavęs neskriaus. O kas 
tavim besirūpins po mūsų? Ir turėsi susikibti su bėdom...

Namie, jiems tik susėdus už stalo, mergina pra
nešė, kad buvusi Miklošienė ir teiravusis vaiko.

—Ar seniai?
—Ką tik.
—Ko —jai nesakė?
—Ne.
—Pasigedo, mat. Juk žino, kad su manim išėjo, 

tai ir neprapuls. Tai užsrėbsime rūkštaus pieno kol 
kas. Ir tada eisime pokaičio nuvirsti. Ar ne, Petriuk?

—Eisim, — vaikas tryrtė kumščiais akis ir žiovavo.
Jiems dar neatsikėlus, palangėje šmėkštelėjo ska

relė. Tarpdury pasirodė Miklošienė.
—Va, tai judu valgote?
—Tai jau valgome. Ką darysi nevalgęs? Žio, ne

mažai ir sukorėm—užsidirbom, reiškiasi. Prašom sės
tis, kad ii* netoli ėjus.

Ji atsisėdo, įrėmė alkūnes ant stalo ir žiūrėjo pro 
valgančius i kampą. Troboje zirzė musės. Petriukas 
šaukštu žegnojo, gainiodamas jas nuo dubens.

—Tu ne tiek valgai, kiek taškaisi pienu, — subarė 
vaiką. Ir patylėjusi, veptelėjo puse burnos: — Vaiko 
atvažiavo.

—Ką? — nenugirdo Vaitiškis.
—Atvažiavo, sakau. Vaiko.
Kas atvažiavo? — šaukštas jo rankoje sustojo 

pusiaukelėje ir drebėjo taip, jog pienas laistėsi iš jo.
—Kas daugiau? Tėvai...
—Ar tu nežebelioji kartais?
—Prasitrink akis ir patsai pamatysi išėjęs.
—Iš kur? čia tu, moterėl, kažinką giedi — —se

nis kreipė ausį — pirštu ją prasikrapštė. Prieš tris me
tus jis jokiu būdu negalėjo įtikinti jos. Jų vietos buvo 
pasikeitusios.

—Jei giedu, tai musėt žinau. Pagiedosiu aš tau ... 
—ji dilbčiojo nedraugiškai į jį ir į vaiką. Ir merginai, 
besiklausančiai pas duris, pasidarė nejauku nuo jos 
piktų dilpčiojimų. Dešimčia metų paseno Miklošienė 
iš karto. Surūkusi visa, pajuodavusi nuo saulės ir kie
tai sučiaupus jau ir taip įkritusią bumą, kad būtų vie
toje tiktai pamėlęs griovelis liko. Ims ir nelaukus 
griebs kas po ranka. Matyt žino žmonės, jei šneka, kad 
Miklošienė — beveik ragana. Žoles visokias rankioja. 
Nuo gyvatės užkalba. Rožę nuo vėjo atsodina. Ir kar
vėms pieną nutraukia užsimanius. Arba jas bergždžias 
padaro, sugaišindama apsibėgti. Tokias akis turint— 
ką jai reiškia, baimingai galvojo samdinė mergina, pir
mą vasarą Gružiškėse leidžianti, vieną koją užkėlusi 
ant slenksčio. Bet ją domino pokalbis.

—Klausyk... Prisnūdusi buvau su rožančiumi— 
toks saldumas suėmė... Girdžiu, kaip ir pro miegus 
—sustabdė kažinkas arklį prie vartelių, šnekasi dviese, 
trinasi prie ratų ir paskui eina į priemenę. Bar-bar-bar 
į duris. Beldžiasi. Nu, kas čia, sakau? Pradarysiu... 
Tai, kad puls, matytum, ant manęs tokia jauna, kad 
pagaus rankas bučiuoti!... Nespėjau nė ištraukti, kur 
tu, kaip pablūdus. “Tamsta — sako, būsi ta geroji mo
teriškė, kur man anais metais bėdoje priglobei”? Aš 
atbula, žinai gi, kad nesiduodu. Kas, kaip, sakau? Ši
toji neatleidžia — kaip su dantim įsikibus. Gražiai 
pasirėdžiusi, raudonveidė. Nepažintum, kad ta pati. O 
aš iš karto supratau, kas do biesas. Užpakaly jos, 
vyras linkčioja galvą, kepurę glamžo ir švypso, kaip 
katinui uodegą primynęs. “Tai mano žmona — sako 
jis — ir atvažiavome sūnaus jieškoti”. Tai atvažiavote, 
—hm. matau, jog atvažiavote, kaipgi nematysiu ir aš 
taipogi. O kur jūs buvote visi tada, tokie mandrūs, to
kie gražūs? Man tik užsidegė jakna. Ir dėti visą tei
sybę, kaip ant balto. O ko čia man, kas tu man tokia? 
Kur tu tada. begėde, pasidėjai? Kas matė taip, sakau, 
kaip apsivogus, iš nakties pabėgti? Karve tu! Karvė 
ir tai savo veršį nulaižo... Ir visaip aš jai. Kas man, 
juk savo .gličioj? Negausi vaiko. Nė jokio tavo vai
ko mes nežinom. Ar girdi, kas do mandrumėlis! Kada 
iškuopėm, prakutinom, kai jau kojose—atsirado gera- 
dėjai. Pasakiau taip aš jiems. Didelis daiktas...

GRAŽI SARGYBA

Atrodytą lyg Anglijos karalienės rūmu sargybos da
linys. bet taip nėra. Tai Anglijos “Atostogos ant ledo“ 
grupės ėiuožikės. Jos atvyks ir i Ameriką.

ssseo&s^scsccosooecsooeoeooooooooooi

MANO ŽEMĖ

Aš einu gimtąja Nemuno pakrante. 
Rankoje kepurė, epušes lazda.
Baltas jievų sniegas 
Ant peties man krinta,
Melsvas rūkas plaukia paupio brasta.

O raudona saulė, kaip varinis varpas, 
V andeny nuskendo — nieks neišridens. 
Vien tik žvaigždės, žvaigždės!..
Tarsi medžių varpos
Auksu ribuliuoja ant ramaus vandens.
Tyloje sustoju. Ir, užėmęs kvapą,
Aš klausau, kaip kužda vakaro vėsa, 
Kaip naktis užgožia
Pakalnutės lapą,
Kaip suskyla žemėn kritusi rasa.

Kaip vabzdelis krabžda, kain alsuoia ffėlėa.• x * ------ — o------ z
Kaip aukštyn pašoka medžio atžala.
Kaip vanduo čiurlena, 
žvaigždėmis pamėlęs.
Paslaptingai anksnė šnabždasi žalia...
Štai ji, mano žemė! Man jinai gražiausia. 
Ji mane augino, guosdavo mane.
Stoviu aš pakrantėj
Ir tyloj klausausi,
Ką man kužda žvaigždės aukso Nemune.

Edmundas Mieželaitis
tona

Džiaugsmui daug nereikia
A. GERUTIENĖ

Dažnai mūsų pilkame, nas pasiryžimo^ ką nors ma- 
kasdieniniame gyvenime lonaus ir savo vyrui pada- 
šviesiu spinduliu sužiba ki-; ryti.
tą sykį ir visai, rodos, men-j. Tikras, tyras džiaugsmas 
kas dalykėlis. Tačiau jeigu yra švelniausias jausmas, 
jis sužadina žmoguje gia- kuris atsispindi širdyje ir 
žų jausmą, arba suteikia sužadina visą eilę kitų gra-

žiu jausmų. Atrodo, kad 
vyro ir žmonos laimės ne
atsveria prabangiškos, bran- 

Prisimenu vieną įvykį, i gios dovanos (kaip kad da- 
Kartą vyras, grįždamas iš bar yra paplitusi mada 
darbo ir eidamas pro šalįi pirkti minkų kailius ir tt), 
gėlių krautuvės, nupirko juo labiau, kad ir tos iš- 
žmonai jos mėgstamąją ge- laidingos dovanos nevisada 
lėlę. Parėjęs namo padavė: atneša į namus tikro džiaug- 
jai. Ji nudžiugo, taip neti-iSmo
ketai apdovanota jo mielu 
dėmesiu.

“Koks jis geras” — pa
galvojo ji, — o aš jam, ari

džiaugsmo, mes jį brangi
name, laikome ji savo šir
dyje ir atsiminimuose.

DVIRATIS NETINKA

Bavarijos (Vokietijoje) 
būnu "tokia gera? .Ji su-i Berchingo miestelio (2,500 
simąstė. Tačiau nusiteiki- gyventojų) taryba atmetė 
mas buvo toks šviesus, pil- burmistro prašymą nupirk

ti jam dviratį susisiekimui

Three Foces 
of Crippling

I tarnybiniais reikalais.
- Taryba rėmė nutarimą 
tuo, kad dviratis netin
ka burmistro orumui, o lė
šų nėra automobiliui pirkti.

TĖVAS UŽSTATĖ ŠONŲ

(Bus daugiau)
MARCH OF DIMES

Vokietijos Bochumo mie
ste smuklės lankytojas ne
turėjo pinigų savo sąskaitai 
sumokėti, todėl jis smukli
ninkui “užstatė” savo 9 me
tų sūnų. Kai per 2 dieni tė
vas neatėjo sūnaus išpirkti, 
smuklininkas gavo kreiptis 
į policiją ir prašyti surasti 
to vaiko tėvą.

CARO RAMSTIS

Vincas Kudirka, kurio gi- 
; mimo 100 metų sukakti mi
nėjo ar dar mini viso pasau
lio lietuviai, buvo be galo 
aštrios plunksnos rašytojas. 
Jis savo satyrose Lietuvos 
tilto atsiminimai, Viršinin
kai. Cenzūros klausimas,

DĖL KO MOTERYS 

IŠTEKA?

GARBINGAS ASILAS

Tokiu klausimu kreipda
vosi vienos sutuoktuvių įs
taigos valdininkas į 8,000 
moterų, kurios jam ten tar
naujant per 25 metus buvo 
atėjusios jungtuvių forma
lumų atlikti.

Vilkai taip skaudžiai pliekė . JjS tikrai įdomių
Hkain!a,sakW *»‘/r tų moterųcaro valdžios tarnus, kaip ;.-. . .-

ratas kitas. Esame davė pr<J- J^ukmejo .r aiškaus atsa-davę pro
gos mūsų skaitytojams su 
tomis satyromis susipažinti. 
Čia duodame trumpą vieno 
“pavyzdingo” caro tarno 
apibūdinimą iš “Vilkų”.

kymo nedavė, o visos kitos 
atsakė. Iš jų 24% pasakė 
ištekančios iš meilės, 21.57© 
norėdamos turėti aprūpin
tą ateitį, beveik du procen
tai (1.9%), kad vyrai turi 
gerą darbą, 12% dėl to, 

... . kad nori turėti vaikų, 9 su
v n l?-1” Puse Pr°cento dėl to, kad
kas. Buvo garbes globėju £ori į . bi mo.
vagių draugijos Leiser et terim^7r/dėI « n0.

’ ri ‘urėti automobilį. I', no- 
Vilkpiles pobcija, ir neispa- fėdamos 
sakytai didelis tinginys Per 2, ( norėdamos pasjtraukS 
visų savo tarnavimo laikų, nuo jr hevįjk .
ne vieno rasto negalėjo pa- ,went^ (0 9.; , da kedį. 
sirašyti pilna pavarde. Pa- * v
rašys būdavo Lientiaj ... ir to‘____________
meta plunksną: prie “jorei-

Lientia jevas

Viršininko

Mažame Italijos miestely 
Ferucci visų dėmesį atkrei
pia didelis paminklas su ši
tokiu parašu:

“čia ilsis Fernando—52- 
jo pulko mulas. Jis ant sa
vo kupros nešiojo 6 genero
lus, 10 pulkininkų, 20 kapi
tonų, 80 kareivių ir vieną 
granatą”.

NLOŠIRDI PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems, kurie mane atsiminė 
mano gimtadienio proga ir 
pasveikino.

Visiems linkiu laimingu 
Naujųjų metų.
Bridgevvater, Mass.

A. Liutkuvienė

Per metus vidutiniškai kiek
vienas amerikietis dėl ligos yra 
nedarbingas 20 dienu. Moterys 
serga 4 kartus daugiau negu 
vyrai.

Visokiomis progomis geriausia 
dovana yra “Keleivis”. Išrašyk 
jj savo draugui- pažįstamu!ko” neprisivaro ir gana. Ei-į Daus klausyk' "ažai kalbžk- 

damas sykį per miestų, no-
rėjo nusišluostyti nos, „ ,s- į. NAUDINGOS KNYGOSmetė į purvyną skepetaitę. 
Tingi pasilenkti. Tad ima 
švilpt, įdėjęs du pirštu į 
burną. Atbėga zemskis,

Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
prie smilkinio pridėjęs dėl- Lietuva budo. Stepono Kairio gintarėlė, j. Narūnės graži pa-

labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti- 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina .......... $5.5C

no briauną, ir išsitiesia 
prieš viršininką, žiūrėda
mas tiesiog jam Į akis.

—Ar matai? — klausia
Lientiajevas, rodydamas mevų miskas, jki» Sruogos n©- 
pirštu žemyn.

—Matau, vąše visokobla-
gviv/uijc --- i©ciii9n.is,

užmirštamas aprašymas, ka jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................. $5.00

Mavi^ai nedėdamas matv< ųISKAIS ATEINA RUDUO, Visai . negaieaamas matyt riau> Katiliškio romanas. Ištisa 
viršininko piršto, nes pagal Aukštaitijos kaimo tipų galerija.
įstatymų turi žiūrėt į akis. 5,4 p’sl’tieti K*‘“ ’5M

»___ . • i o VEMUN0 RONOS, Andriaus Va-Ar matai, kales vaike. lncko romanas iš 1935 metų Su-
—Mmmm ... vąše viso- Kffi

koblagorodije! — numykė ?so psi. Raina ...................... $3.00
zemskis bijodamas nuleist: vemuno scncs, Andriaus Vaiuc- 
akis žemyn ron’anas antroj* dalis, 426 pus-

—Žiūrėk čia! — suriko 
viršininkas, tingėdamas jau 
primint kalės giminystę.

| Tada zemskis pamatė 
skepetaitę ir pakėlė nuo že
mės.

—Nušluostyk man nosį ’
Zemskis drebančiomis 

rankomis at&ko įsakytą 
darbą ir skepetaitę įdėjo at
gal į viršininko kišenių.

—Pašol! — pavarė zems- 
kį, o pats stovi, tingi iš vie
tos pasijudinti. Tiktai kada vnglų-lietuviu kalbų ta 
panoro valgyt, sugrįžo na- vynas. apie 20,000 žodžių. 368 pu
mo Lientiaieva perkėlė i ki- ’lapiai’ redagavo V. Baravykas mo. Ldenuajevą perneie 1 ki- pįCTau„as ir naujoriškiausias io 
tą apskritį, kur netrukus mi- dyna*, kieti viriai. Raina .. $4.00 
rė, sako, tik dėl to, kad jau tauruoju takeliu, k. b
e . e * • * e Br ——r _ _*ir gyventi tingėjo.

lapių. Kaina........................... $4.00
VLTOPIŲ SEšELY, V. Putino-My- 

kolaičkt romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunieystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny
gą, kieti viriai, 631 puslapis. Rai
na .......................................... $6.00

JETUVIŲ LIAUDIES MENAS, j© 
meniniu formų plėtojimosi pagrin 
dai, Paulius Galaunė, didelė knyga su daugybe pavsikslų, gerame

opieriuje. Raina .................. $8.50
'ALGIU GAMINIMAS, parašė ke
turios namų ūkio sgronomės: E 
Drąsutienė. O. Radaitienė, E 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelū 
formato, su daug paveikslų. Rieti 
apdarai. Raina ...................... $7.50

Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178

XXX puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

Būta tokių caro valdžios engvas bodas išmokti ang.
_________  i___ • __ u- • JAKAI. Geriausias vadovėlis ura-pareigūnų, kurie valdė Lie- e^t^

tuvą. Ir tai buvo patys ge- an*,iik** pasikalbėjimu*
rieji. Netinginiai buvo daug iilžino PAUNKŠMe.” BaiiJ’šrno- 

trilogiška istorijos kronika,pavojingesni.

J V OKA!
Tikrasis užsiėmimas

Sūnus iš mokyklos atnešė 
klausimų lapą, kurį reikalinga

gos _
73 nosį- didelis formatas, 
opiera. Raina ...........................$250

IETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
I*ar»šė Dr. D. Pilka. Pritaikinta

'merikos lietuviams. 144 puslapių. 
Kaina .............................................$1.00
’ER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa

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

.EMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio
buvo užpildyti. Be kitu klausi-
mų, ten buvo ir toks: “Tėvo įdarais. Kaina ......................$sjoten buvo ir toks: 
užsiėmimas”.

Motina begalvodama parašė:
į KPIE LAIKA IR ŽMONES.

J. Aisčio atsiminimai Binkį,
-14 vaikų tėvas. Be to, tar-

naUt°j*S’ ’ IENAS KAREIVIS MATufUTIS,

Jankus.parašė Jurgis Jankus. Pasakoji 
nas apie nepaprastą žemaitį, kuria

Su-itiko du žymfls AngHios
įdaryti. 237 psl. Kaina .......... $$.

Katras ju teisus?

vyrai: Winston Churchill ir 
feldmaršalas Montgomery. Pir
masis jų jau varo devintąją de
šimtį, o antrasis aštuntąją ir 
abu gerai jaučiasi.

Montgomery sako Churchil- 
liui:

—Aš negeriu, nerūkau ir esu 
100% sveikas.

Į tą Churchill jam atsakė: 
—Aš ir geriu ir rūkau ir esu

200% sveikas.

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grt-
ias, novelių rinkinys, 155 poslapių. 
Kaina ...................................... $1.50.

SOCIALIZMO TEORUA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi 

momenės santvarka h* kodėl ji dai
(eisis. “

saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pasi. di
delio formato. Kaina ..............$0.05.

SUŽADĖTINE. J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ............ ...................... $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romo^, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ...................... »z.zo

ŽEME DEGA, J. Savicko užraiai iš 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūrijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršal. Kaina $4.50

ŽEMfi DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.50

ŽEMAITES RAŠTAI. Ganiosios mū. 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ............................... 60 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 pi-.kti arba visas S 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mr. 
chefaonienės parašyta: 250 įvairių

-eceptų. 132- pusi. Kaina ... .$1.25
POPIEŽIAI IR LIETUVA. RUatvo 

M Valadkos parašyta knyga, 280 
ousl. Ka<n» $LM
A KISS IN THE DARK. J. Jarui- 

no anglu kalba sodrūs vaizdeliai
150 pusi. Raina kietai* viršeliai* 
minkštais viršeliais ..................ll.Ot
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro.

manas ii žemaičių Kai vari ios pra
eitie*. Kietais viršeliais, 407 pusla
piai, kaina ......................................M
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 

RUSU 4. *ri» komunistų diktatu 
r* faktų šviesoje. Trumpa holševir- 
mo istorija ir valdymo praktika. U-
Hai daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina ................................................««
MIRUSIOS SIETAIS. M Gogn'ų 

svarbiausias veikalas, išvertė
Miškinis. 290 pusi. Kaina....
SOCIALDEMOKRATIJA IR BO’- 

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta rix 
klausimu knygutė. Kaina...........ŽSe
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 

rašė E. Vandervelde, vertė VardO- 
nas. Kaina .................................... 10e
TIPELIS, parašė Pulgis Andriulis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina .............. $3.

TAVO KELIAS f. SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

Ina t$e.socializmo aiškinimas. Kaina

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ. 
Pilna argumentų, kurieįdomus.

IUOZAS STALINAM,
Kaukazo razbaininkas buvo pasida'-

rųa Kusijos diktatorių. Kaina . .tftc
DEL LAISVOS LIETUVOS. Mata

vo* socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- 
ie. Kaina ......................................Mc
aR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa- 
rašė knn. M. Valadka. 8varba 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1J9
DEMOKRATINIO SOC I A LI Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams supras
ti. Raina . ....................................Mt

toks tvanas būti ir ką
Kabia ...............................25c sako mokslaa. Kaina .

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu:
KEI E1V1S

□S Eaat Braadwag So. Routoa 27.

I
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Bostonietis Hawajuose
A. JENKINS

Svečias ii South Bostono

Gruodžio 14 d., netikėtai 
atsilankė senas bostoniškis 
Stasys Grubliauskas, siuvė
jas, kuris jau antri metai 
gyvena pas dukrą Honoiu- 
lu mieste ir visą laiką jis 
norėjo pas mus atvykti, y- 
pač, kai kaikurie bostonie
čiai vis ragino mus aplan
kyti ir perduoti jų linkėji
mus. Bet nei jis nei kiti 
bičiuliai neturėjo mūsų ad
reso ir nei vienam neatėjo į 
galvą užeiti j “Keleivį” ad
resą paimti ir be didelio rū
pesčio jau seniai būtų su
sitikta. Dabargi praėjo be
veik dveji metai, kol Stasys 
galutinai apsisprendė truks 
-plyš, bet turi susirasti tą 
seną siuvėjų organizatorių, 
patirti, ką jis dabar organi
zuoja, arba nors pamatyti, 
kaip gyvena?

Grubliauskas senas South 
Bostono gyventojas, Tho
mas Park tun nuosavą na
mą, ramus siuvėjas, nepra
tęs daug po svietą vendra- 
voti, tai jam ir nelengva 
buvo mus susirasti. Atvyko 
Kauai salon pneš porą die
nų su savo kaimynystėje 
gyvenančiais svetimtau
čiais, kurie čia atvyko savo 
verslo reikalais, tai ir jam 
prižadėjo mus surasti. Bet 
kol tie verslininkai savo 
reikalus atliko, tai ir laikas

prabėgo. O mūs vargšas siu
vėjas nuliūdęs vaikščioja 
pajūriu ir vis jieško Jenkin- 
so.

Jis skaitė “Keleivy” mū
sų aprašymus ir žinojo, kad 
mes čia kasdieną plaukio
jam, maudomės, dažnai žve- 
jojame, tai jis daugiausiai 
ir žiūrėjo į marias, kur ma
tė daug žmonių besimau
dančių ir žvejojančių, bet 
jie visi bronzinės spalvos, 
kiti net perdaug įdegę, at
rodo lyg indėnai ir jam ro
dosi, kad Jenkins negali 
būt tokis rusvas, nors jis 
nesykį jį matė So. Bostone 
paplūdimiuose gerokai sau
lės įdegusį, bet visgi netokis 
buvo, kaip šitie lyg gram
buoliai net žiba.

Pagaliau susitiko inteli
gentišką japonę moterį, ku
riai pasipasakojo savo liū
desį, o jinai dirba apdrau
dos bendrovėj, mus gerai 
pažįsta ir žino kur gyvena
me. Tuoj ta moteris prie 
telefono ir bematant Jen
kins jau kalbėjosi su Grub- 
liausku.

Susitarėm susitikti Coco 
Palm viešbuty. Per 15 mi
nučių aš jau buvau ten, ir 
įėjęs į vidų tuoj pamačiau 
So. Bostono lietuvį. Pasi- 
sveikinom tikrai lietuviškai, 
reiškia broliškai pasibučia- 
vom ir mūs Stasiukas taip 
susijaudino, kad net džiaug

smo ašara per veidą nurie
dėjo.

Senosios kartos siuvėjai, 
mūs broliai lietuviai susiti
kę jaučiasi lyg ir giminės. 
Jaunose dienose mums teko' 
grumtis su žiauriomis gyve- * 
nimo bangomis. Mus skriau-' 
dė nevien darbdaviai, bet 
ir kitataučiai darbininkai,; 
nes jų buvo šimtai tūkstan- j 
čių, o mūs tik saujelė. Sa-1 
vas visuomet glaudžiasi prie 
savo, nes jis greičiau gau
na užtarimą ir mažiau bū
na nuskriaustas. Visa siuvi
mo pramonė buvo ir tebėra 
kitataučių kontrolėje, taip 
lygiai ir Amalgameitų uni
ja. Jie visuomet turėjo per 
šimtą gerai išlavintų vadų,! 
o lietuviai tik vieną Jen
kins. Todėl man ir yra ne
apsakomai džiugu susitikti 
senus bendradarbius, gerus 
kovotojus, sąžiningus savo 
brolius lietuvius ir nors 
trumpiausią valandžiukę su 
jais jaunystės prisiminimais 

i pagyventi. į
į Viešbutyj ilgai netrukom, 
nes svečias norėjo pamaty
ti, kur ir kaip mes gyve
name. Laiko mažai jau tik 
pora valandžiukių, tai ir 
patraukėm tiesiai į Anaho- 
la kaimą, o tuoj už kaime
lio ir mūsų sodyba.

Aprodę mūsų aplinką, į- 
ėjom grintelėj sėstelėti, tik
rai lietuviškai pov “mažiu
ką” išmetėm ir užkandžiau- ‘ 
darni keitėmės išgyventais 
įspūdžiais. Svečias papasa-: 
kojo apie visus bostoniš-j 
kius, kurie dar gyvi, kruta*i __ u •
veikia ir visomis isgaiemis

los mažai parodo ir visai 
nėr ko lyginti, kai buvo mūs 
laikais. (Svečias kiek per
dėjo. Taip blogai dar nė
ra Rad.).

Svečias nors ir pesimistiš
kai atsiliepė apie bostoniš
kių visuomeninę veiklą, bet 
jis tų bostoniškių neapsa
komai pasiilgęs ir netrukus 
vėl grįš pas savo senus bi
čiulius, nore čia ir labai ge
rai gyventi, ligvaliai duo
nutės, labai graži gamta ir 
pakankamai vietos pasi
maudyti, bet vis vien ne 
taip, kaip South Bostone L 
gatvės maudyklėse. Su sve
čiu mums buvo sunku išsi
skirti.

PAGERBS S. KAIRI

VAISTUS I LIETUVĄ
! ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS 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. 

i 100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.
46 metai aprūpname YVorcesteri ir apylinkę vaistais

palaiko lietuvybės žiburėlį. 
Daug, labai daug mūsų se-j 

inų veikėjų išsiskyrę iš gy
vųjų tarpo ir jau kone vi-i 
sos mūsų organizacijos mi-i 

; rę, o kurios dar ir gyvuoja,• 
tai jau mažai alsuoja, veik-!

Nepriklausomybės Akto 
signatarui, buvusiam Tau
tos Tarybos nariui, Tieki
mo nariui, ilgamečiam uni- 
mo nariui, ilgamečiui uni
versiteto profesoriui inž. 
Steponui Kairiui, tremtyje 
žinomam kaip Juozui Ka
minskui, š. m. sausio 2 d. 
suėjo 80 metų amžiaus.

Lietuvos Generalinis Kon
sulas Jonas Budrys sumanė 
ir ėmėsi iniciatyvos šiam 
žymiam valstybininkui su
ruošti pagerbimą. Tam sa
vo sumanymui gavo pla
čiuose sluogsniuose pritari
mą ir pažadą kooperuoti.

Minėjimas įvyks sausio 12 
d. (pirmadienį) 6 vai. vaka
re Baltic Freedom House, 
131 E. 70 St. New York, 
N. Y.

Programa: minėjimą ati
darys gen. konsulas J. Bud
rys, pagrindinę kalbą pasa
kys L.L.K. pirm. p. Vaclo
vas Sidzikauskas.

Po to trumpai sveikins 
visų dalyvaujančių organi
zacijų iš anksto parinkti at

stovai (Liet. Bendruome- 
‘nės, visų politinių grupių, 
jaunimo, studentų korp. ir 
draugijų).

Po oficialiosios dalies bus 
bendros vaišės - užkandžiai. 
Išlaidoms padengti —$2.50.

Organizacijų vadovai ma
loniai prašomi pranešti te
lefonu Gen. Konsulatan 
TRafalgar 7-4552 tarpe 9— 
3 vai., arba vakare tarpe 
6—9 vai.: ILlinois 8-8869, 
kas parinktas sveikinti žo
džiu, ir kiek apytikriai as
menų iš jo vadovaujamos 
organizacijos dalyvaus.

Už New Yorko ribų esan
čios organizacijos, kurių 
nariai asmeniškai nedaly
vaus, bet panorės sveikini
mus siųsti laiškais ar tele
gramomis, prašomi juos ad- 

jresuoti c/o Consulate Ge
neral of Lithuania, 41 West 
82nd St., New York 24, N.

Į Y., ir atsiųsti nevėliau sau- 
įsio 11 dienos, kad juos ga
lima būtų minėjime paskai
tyti, o vėliau įteikti jubilia
tui.

Šiuos laiškus gavusieji, 
prašomi neatsisakyti imtis i- 
niciatyvos pasidalinti jo tu
riniu su savo miesto (ir 
apylinkės) visomis organi
zacijomis ir žymesniais vei
kėjais.

Profesorius J. Kaminskas 
; užsitarnavo visuotinos pa
garbos ir laukiama, kad jo 
jubiliejus bus kuo plačiau
siai ir gausiausiai paminė
tas.

rovė ir nuo piimadienio 
darbas vėl prasidėjo.

Streikui pasibaigus prieš 
šventes, darbininkai laimė
jo $2,600,000. Mat, pagal 
sutartį už pusę Kūčių j

Meilė nežino senatvės.
Stendai

J ieškojimai
Paieškau Onos Raibikiutės, ištekėju- 

, sios pavardės nežinau. Kilusi iš 
dienos ir pusę dienos prieš Usupeio km.. Sasnavos vlšč., Mari- 

■ ampulės apskr. Turiu svarbų rei
kalų. Ji pati ar jų žinintieji atsiliepNaujuosius metus jie gauna 

. kaip už pilnas dienas, o 
J taipgi apmokama Kalėdų ii*
Naujųjų metų dienos, bet su į -------------- : ~jtji -t. ' Jonas Gatavesnas ieško savo brolių
sąlyga, kad jie dirbo pnesi Juozo ir Stasio Gataveckų.

Marė Lukoševičiute įeSko savo sesers 
Onos Lukoševičiutės. Ieškomieji pa
tys arba kas juos žino prašome at
siliepti šiuo adresu:

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

tas dienas ir po jų. Jei strei
kas būtų užsitęsęs ilgiau, 
jie tų priedų nebūtų gavę. 

ŠIRDIS
Duok man. mano sūnau, savo širdį.. 
Ir tepamėgstn tavo akis mano ke

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

A. A.

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

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

Alei. Mizara
414 W.

So. Boston 27,
Užeikite i Alerander’s vietą, 

na

DETROIT, MICH.

Darbininkai
virš 2 milionų

Gruodžio 2 d. kilo strei
kas Chrysler dirbtuvėse, ku
ris palietė 44,000 darbinin
kų. Penktadienį prieš Kalė
das unija susitarė su bend-

ŽODYNAS
Lietuvių-Anglą ir

Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

kite adresu:
Joe Kičas 
Pentwater, Mich. <2)

9 < ?

PARDUODU TRAILEB!
Parduodu gėrę. didelį, puikiai įreng
tą treileiį (trailerį. Dabar jis stovi 
prie gražaus ežero, treilerių stoty. 
Visi įrengimai, patogus gyvenimas. 
Skambinti vakarais po 0 vai. ir 
šventadieniais. Tel. 11 CR 4-88GH 
arba kreiptis

2 Notre Dame Rd., 
Bedford, Mass. (2)

* #4

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 pots 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 

ZODY1NAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius 
svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruo
žus ir vartojamos jų kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $8.00.
Jau šimtai šitą knygą išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

daug nuoširdžiu laiškų, 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 St„ Chicago 8, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jmgl* Neturtas bendram lietuviškam darbui, auklėja 
Untinf solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metą ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metą apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

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

DR. M. J. VINIKAS
997 Weot 3(Mi Street. Now York 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 If.S.S.R.

SUMAŽINTA PATARNAVIMO 
KAINA

Nauji siuntiniams siųsti tarifai ir kainos nustatytos, kad palengvintų ir s 
suprastintų siuntinių sutvarkymą, išsiuntimą 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

VIENINTELĖS FIRMOS O FICIAUAI PRIPAŽINTOS

siuntiniams siųsti

įkainavimai ir patarnavimas visur tie patys

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

GENERAL PARCEL A TRAVEL GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC 
CO., INC 1991 Broadvvay, New York 23, N. Y.

135 West 14 St, New York 11, N. Y. Tek LYceum 5-0900
Tel. OMm. 3-2553 POCKAGE EXPRESS CO * TRAVEL

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC ACENCY
220 So. Stato St, ChicMO 4, IU. 1530 Bniford A», Brooldyn 10, N. Y. 

Tel. WAbash 2-9354 Tel. INgersol 7-7272

UNION TO URS, INC 
1 East 39 Street, Nev York 16, N. Y.

MUrray H iH 9-1155
::

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mass.
srurii i MSVVVVVN

NEW ERA SHAMPOO
To remove daaSrvff artificial- 
ly is dangerous to acalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA will prevent 
ali hair troubles, it will make 
your hair new shiny as you 
never had before.

Mail $2.00 for 8 o*, bottle 
Fraak Ritant**

527 E. EajMMitiM 
Denver, CoieraSo

Apvalyk savo odą
Stebėtinas Naajaa Gydymas Darė 

Stebuklą*
Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokiu negražių ir nepatogiu 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomų, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių išsauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, kų jūs bandėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
NraaįgiS Pmžyig " IrtvaJį Diuu/mio 

Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai 
J tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymų be rizikos.
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var- 
dų ir adresų. Kai Tropieana. Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui 62 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at-* 
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš

laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgrasi 
srvo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

TROPICANA Dept. 5 
P. O. BOX 3*5 

CLINTON. INDIANA

Galit Siųsti Tuos Bargeno 
Paketus Iki Sausio 10 d.

PAKIETAS XGI — $36.00
3 jardai vilnonės medžiagos vyru 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 prie medžiagą. 

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
i/į svaro arbatos 
14 svaro razinkų 
1 gabalas muilo Lux 
20 Kalėdų žvakelių

2 svarai 3 unc. cukraus 
2 sv. šokolado plytelėse
1 sv. šokoladinių saldainių
2 sv. Danijos kiaulienos

—| aukščiau paduotas kainas įeina viskas —
REIKALAUKITE speciaiinių sąrašų kitų standartinių 

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

Mes patariame naudotis mūsą greitu oro pašto patar
navimu vaistams su receptais ar be receptą siusti.

Tazab ot London
51 ReMrvoir St. CAMBRIDGE, M*m. Tel: KI 7-9705

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦BIZNIO KORČIUKIŲ 
♦SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

"KELEIVIS”

139 Eaat Broadvray, Sootk Boaton 27, Maaa
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VINCAS KUDIRKA SAUSIO 18 DIENĄ

Ar jau įsigijai biletą, 
didžiajam Vinco Kudirkos 
minėjimui, kuris rengiamas 
Thomas Park mokyklos sa
lėj sausio 18 d. 3 vai. po
piet? Ar paraginai ir savo 
pažįstamus tą padaryti?

.Minėjime apie dr. Vincą 
Kudirką trumpą žodį tars 
prof. J. Puzinas, Bostono 
Lietuvių Dramos Sambūris 
vaidins 6 veiksmų veikalą

“Vincas Kudirka”. Scenoje 
pamatysime žymiojo akto
riaus Henriko Kačinsko su
kurtą Vincą Kudirką, o kiti 
aktoriai prikels mums ano 
meto Lietuvą su knygne
šiais, jų gaudytojais žanda
rais ir kt.

Biletai gaunami Keleivio 
įstaigoje, Ivaškienes, Minkų 
krautuvėse, Kalvaičio - Stel
moko įstaigoje. Kaina $2, 
moksleiviams 50 centų.

VIENAS VINCO KUDIRKOS PADEJfiJŲ

Knygnešiai buvo Vinco Kudirkos tautą žadinančių minčių di
džiausi skleidėjai, nes jie caro draudžiamus lietuviškus raštus 
slaptai gabeno per rubežių. Vienas toks didžiųjų knygnešių 
buvo Jurgis Bielinis, knygnešių karaliumi vadinamas. Jis 
tokį arkliuką pasikinkęs vežiojo lietuviškas knygas mažes
niems knygnešiams. Sausio 18 d. Thomas Park salėje vai
dinant "Vincą Kudirką", matysime ir knygnešius.

Kalendorių* jau išsiųsta*

IPOLITAS TVIRBl’TAS

Buvęs Lietuvos valsti binių teatrų aktorius 
ir režisorius. Jis režisuoja ir sausio 18 d. 
Thomas Park mokyklos salėje vaidinamą 6 
veiksmų Inčiūros - Gustaičio veikslą “Vin
cas Kudirka". Kaip režisorius I. Tvirtintas 
pasižymi gyva ir lakia kūrybine -fantazija, 
giliu vaidybos meno pažinimu, kruopščiai pa
ruoštu ir išdailinta veikalo pastatymu. Jis 
ne tik sukuria darnią vaidinimo visumą, bet 
gilinasi ir Į smulkmenas. Visi veikalo veiks
mai yra režisoriaus išgyventi, vaidintojų bū
dai nemeluoti, meninės teisybės požiūriu ti
kri. Tuo įsitikinsime atėję ir “Vinco Ku
dirkos" pažiūrėti.

Tuoj pasirodys K. Bielinio 
atsiminimai

Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla baigė spausdinti 
Kipro Bielinio atsiminimų 
pirmąją dalį, kuri pavadin
ta “Dienojant”. Knyga tu
rės 464 puslapius, bus pa
vardžių ir vietovių vardy
nas.

Bus panaikinta
South Station?

Manoma, kad per 2-3 me
tus South Station bus ne
benaudojama. Toje vietoje 
galvojama pastatyti auto
busams stotį ir garažą, ku
riame galėtų tilpti iki 3,000 
automobilių.

Lietuvis Old Vic 
teatre

Bostoniškiai protestuoja 
prieš Vatikaną

ar laišku* 
(bet kuria kalba) šiuo ad
resu: His Eminence Domi- 
nico Cardinal Tardini, Se- 
cretary of State, Vatican 
City, Vatican.

DARBININKŲ BALSAS
Londone leidžiamas “Dar

bininkų Balsas” Nr. 12 (55 
Ringmer Avė., London, SW 
6, Gr. Britain) išspausdino 
J. Vilčinsko ir K. Barėno 
labai gražius straipsnius a- 
pie prof. Steponą Kairį jo 
amžiaus 80 metų sukakties 
proga.

Be šitų straipsnių, tame 
numery yra išsamūs straips
niai — Tremties prof. są
jungos, Laisvieji darbinin
kai su mumis, Gandhi ir 
prof. sąjungos ir nemaža 
kronikinių žinių iš darbo u- 
nijų gyvenimo.

Keleivio 1959 m. Kalen
dorius jau išsiųstas visiems 
jį iš anksto užsisakiusiems.

Kokia galva, cokia kalba.
Kas tau malonu ir kitam 

daryk.

DEŠRELIŲ Klmš£JAI
(Sausage stuffers) 

ir
DEŠRELIŲ JUNGĖJAI 

(Sausame linkers)
------ TIKTAI PATYRĘ ------

Pastovus dienos darbas, biznis 
plečiamas. Kreiptis j samdymo ofisą

Colonial I*rovisioR Co.
1100 Mass. Avė. Bostone 

HIghiand 2-6886

BUTAS VIENAM
Švariam vyrai ar moteriai (suaugu
siems) yra butas su visais patogu
mais Dorchestere. Skambinti:
CO 5-8646. ' (1

ODOS PADAI
Stori, geriausios rūšies, tikri vy- 

riiki grynos odos padai čia vartoti 
ar siųsti j užjūrius. Atsiųsk batuko 
dydi »r *1 (Amerikoj apmokant pašto 
išlaidas) šiuo adresu:

JEREM1AH BERMAN CO.
267 Caagreas 8L.

VARŽO ĮSIMYLĖJUSIUS

Lietuvybės židinio 
vakarienė '< ••~ i

Gruodi* seniai bebuvo 
buvęs toks šalta*

Lietuviškosios mokyklos: Praeito ginodžio vidurkio 
tėvų kometas sekmadienį, temperatūra Bostone buvo 

Lietuvių Pilie- ■ 26.4 laipsnių, tai yra 6.4 
'įrengia me- laipsnių žemiau normalios 

Pradžia 5j to mėnesio temperatūros.
Toks šaltas gruodis bebuvo

sausio 11 
čių Dr-jo: 
tinę vak 
vai. vaka:

Mokyk 
vo darbo 
ir šios 
programą 
esantieji 
niai.

Garsusis Anglijos Old 
Vic teatras dabar vaidina 
Amerikoje Šekspyro veika-i 
lūs. Nuo sausio 12 d. jis vai- i 
dins Bostone Shubert teatre.1 
Jame yra vienas žymiausių 
aktorių lietuvių kilmės Law- 
rence Harvey, Joniškyje, 
Lietuvoje, gimęs, augęs Af- Į 
rikoje. Teatro žinovai ypač:JA 
iškelia jo sukurtą karaliaus'įf 
Henry V vaidmenį, jį vadi- i Jg 
na “žvaiggžde pavydėtinoj , H 
aukštumoj”. i

Old Vic teatro aktorių 
tarpe yra ir kitas garsus lie
tuvių kilmės aktorius — Sir 
John Gelgud.

Sausio 4 d. Alto skyrius 
sušaukė Bostono lietuvių Bėda įsimylėjusiems Tre- 
organizacijų atstovų susi- ce Martires mieste Filipi- 
rinkimą Lietuvos pasiunti- nuošė, nes miesto taiyba nu- 
nybės prie Popiežiaus pa-j tarė suvaržyti įsimylėjusių 
naikinimo reikalu. į laisvę: jie begalės prie. savo

Kalbėjusieji griežtai pasi-1 mylimos mergaitės lango 
sakė prieš Vatikano žygį ir • gitara skambinti tik tuo at- 
siūlė protestuoti. Priimta veju, jei turės iš mergaitės 
protesto rezoliucija, kurią' tėvų raštišką sutikimą. O to- 
galutinai suredaguoti ir pa- kį gauti negi bus lengva! 
siųsti pavesta komisijai j j
(S. Santvaras, A. Juknevi- Didžiausio Nemuno įtako Ne-Į 
čius, J. Vaičaitis, A. Ketu- ries ilgis yra 510 kilometrų (a-į 
rakis, J. Grigalus). pie 316 mylių). Į

aMHBBBMHBBBBMHBHBMI
** SLA 308 kuopos narei 

ZOFIJAI KIL1ULIENEI 
ir jo* šeimai reiškiame gilią 
Z. Kįliulienės motino* mirtie* Lietuvoje 1958 m. 
gruodžio 16 d. proga.

SLA

LAISVES VARPAS • * •
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrini Radio Programa

WK0X, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
2 — 3 vak popiet

VEDfeJAS—P VIŠČINIS 
47 Banks SU 

BROCKTON 18, MASS. 
Tek JUnipcr 6-7209

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
220 SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER, MASS. 

Telefonas: CO 5-3854
jBnuuuiminiiiiiiinHiiinijiiuBBin

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
Parduodu pirmos rūšies odą, at 
lėlius, padus, vitpadžius siunt 
iams j užjūrius nupiginta 

4 Atlieku visus batsiuvio 
i greit, sąžiningai ir duodu
3 mus apie odas. Adresas:
4173 Eighth SU So. Boston!
4 nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-B 

rus trečiadienius ir sekmadienius.!
Telefonas: AN 8-0055

FJ7yWOTT,
Charles J. Kay

(KUČINSKAS)
Lietuvi* Plumberi*

(Atlieka visokius “plumbing”— 
liliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
lir taisymo darbus. Kainos priei- 
| narnos. Pirm r.«gu ką darote, pas- 
I kambinkit, paklauskit mūsų kainų. 
| Telefonas CO 5-5839 
j 12 Mt. Vernon. Dorshester, Mass.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS 

Kas sekmadieni, 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver- 
či Sv. Raštą į lietuvių kalbą,

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
loeiklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
8roadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

TeL AV 2-4*96

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

*TeL AN 8-2712 irta Bl 4-9011

Dr. J. C. Seymour

▼artojo

(LANMIUU) 
Gydytojas Ir

X-BAT

VALANDOS: aoo 2-4, aoo 7-t 
624 BBOADWAT 

BOUTB BOSTON. MASE
I

.. 'ęs 1917 metaiš.
-4odėl i -j’fįiėk yra duomenų iš pra- 

VodoK kad yrabu- 
gruodžio 
— 22.2

laipsnių, 1872 m. — 23.2, 
Visi, kam rūpi lietuvybės 1904 m‘. — 25.8, 1890 —26 

šiame kiašte išlaikymas, tu- laipsniai.
lėtų vakarienėje dalyvauti Koks bus sausis, matysi- 
ir tuo paremti lietuviškąją me. Pernai jis buvo šlapiau- 
mokyklą, tą lietuvybės židi-Į sias, koks bebuvo buvęs 
nį. Tas reikalas turėtų rū-Į prieš 88 metus.
pėti visiems, todėl rengėjai ----------------------------
tikisi gausaus svečių būrio
ir žada atsilankiusių neap- S.L.A. 43 kp. susirinkimas 
vilti: galės įdomiai ir ma

A. Kneižys neišdrįso

Radijo vedėjas A. Knei
žys Bostono Lietuvių Tary
bos skyriaus buvo paprašy-; 
tas sausio 4 d. paskelbti a- 
pie tą dieną skubiai šaukia
mą Bostono lietuvių susirin
kimą Lietuvos pasiuntiny
bės Vatikane panaikinimo 
reikalu, bet jis neišdrįso to 
padaryti. Matyti, pabūgo 
savo “vyresnybės”. 

Pabaltiečių koncertą*

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuei L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

382a W. BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-8020

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad.
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

i
iBau

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, bizniu* 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
80. BOSTONE

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

o kito laiku; Tel. GE 6-2887

TeL AN8-2806
Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia Ė. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Noo 9 ryto iki 6 vakaro.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

loniai vakarą praleisti.

Naujųjų metų proga

Sausio 14 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių Piliečių Dr-jos pa
talpose bus metinis S.L.A. 
43 . kuopos narių susirinki- 

Mano padėka ir linkėji- mas- Visi nariai prašomi
mai Keleivio leidėjams, re- Jarne dalyvauti, 
dakeijai ir jo talkininkams Pažymėtina, kad kuopa 
už iki šiol teiktą Balfui pa- šiemet mini savo veiklos 55 
ramą. Tikiu ir laukiu to- metus.
kios pat paramos ir šiais “
metais. Legionierių kortų vakarienė

A. Andriulionis, 2______
Laito bostono skr. pirm. i Stepono Dariaus posto le-

... < ,7., i . gionieras šeštadienį, sausio
Mirė J. Aukštikalnis

Gruodžio 30 d. mirė Juo
zas Aukštikalnis, gyvenęs 
So. Bostone. Paliko žmoną

10 d. 7:30 vai. vak. posto 
patalpose (168 H St.) ran
gia kortų vakarą (whist 
party). Bus gardžių užkan-

Petronėlę Lekytę - Aukšti- džių ir vertingų dovanų, 
kalnienę, dukterį Edną Rengėjos prašo visus atsi-j 
Cuodrich L iūnų Vitą. į lankyti. į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

namų savininkams 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame šinge
liais ; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus, 

kreiptis:
John Petrus 

14 Gartland Street

T«L: JA4-4570

1

A. J. NAMAKSY
BBAL BBTATB * INSURANCB

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tei. AN 8-0948
Bro 27 OBIOLB STREET

TeL FA 2-6615
!

KETVIRTIS O CU
Pabaltiečių Dr-jos ren

giamas koncertas bus penk
tadienį, sausio 16 d. Jor
dan Hali salėj. Pradžia 8:30
vai. vak. Tai antras šios žie-: (NAUJAS ADRESAS)
mos koncertas. Pirmasis bu- . „ , c aa . a aivo Elenos Kuprevičiūtės, o 390 We,t Bvo.«iw.y, So. Boston 27, Mau. Tet AN 8-8764 
šio koncerto programą at-!I>ersiančiaine
liks estė damininkė Iienenj naujų lubų. avalynes, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
Loosberg. Biletai $1.80 ir ir SSSR maitą apamka siuntėjas.
$2.75 gaunami teatro ka-! VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 

PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.
Ii toliau siųskite siuntinius mūsų viriuj nurodytu adresu, {dėkite daik

tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresas. Mes, siuntinį perpakavą, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausia hiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.
_ (STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITfeS LIETUVIŠKAI

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsa įstaiga greičiausia/ patar- 
uja ir persiančia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame sa Intnrieto įgaliojimais. ■— _
* Vv • • . *• 1 ‘^•••••euueum* priimami Ka-d^-n nuo !» iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais ano ąTel. AN 8-1761 Ir AN 8-2483ą

Gl'jzv -NUUjlįJU metų Uteną.; » *fc. ; vai. vak. ir ėcattsdieaiais aoo 8 ryto iki 2 po pietų.

itlnlus į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis.

iiodoBa pApuofalos 
S79 W. BROAOWAY 

SOUTH BOSTON 
Tek AN 8-4449

soje.

Ponai Shallnos 
iš kalnų

grizo

Lietuvos garbės konsulas
adv. Anthony Shallna su
ponia Shallniene Kalėdų
šventes praleido Pocono nauja
kalnuose Pennsylvanijoje. i ...v Į ‘Mantiniai

APSIDRAUSK NUO
UGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polic, viso
kių kitokių ligų ir auo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jaotfco of tko Peoco—CoastaMo 

698 B. Broadvray
8a. Boston 27, Man*.

FLOOD SQUARE 
HARDWARECa

A A

Telef, ‘ANM146


