
t

PUBLIC LIBRABT 
COPLEI SOTARE 
BOSTO* 17.BAB5*

1 KELEIVIS

j Prenumerata:
ii Amerikoje ir užsieniuose
ij metams ............................. $4.00
j pusei metų ......................... 22.00

KELEIVIS
, S3S Broadvay, Sa. Bastaa 27,

THE TRAVELER LITHUANIAN WEEKLY

NO. 4
‘Keleivio” Telefonas: AN 8-3071

Bagdado Sutarties Bariai 
Tariasi Pakistane

Irakas Nedalyvauja, Nors Dar Nėra Pasitraukęs Iš Są
jungos; Ameriką ir Angliją Atstovauja Pasekre- 

toriai; Amerikos Vaidmuo Bagdado Sąjungoje

z

Irakas, kurio , sostinėje 
Bagdade sutartis buvo pa
sirašyta ir kurios vardą vi
sa ta sąjunga nešioja, pa
sitarimuose nedalyvauja ir 
laukiama, kad Irakas greit 
visai iš tos sąjungos pasi
trauks. Tas priklausys nuo 
to, kas Irake ims viršų ir 
vadovaus kraštui.

Amerika ir dabar nėra 
Bagdado karo sąjungos na
rys, nors ji yra pasižadėju
si visokeriopą pagalbą tos 
kariškos, sąjungos nariams, 
jei jiems grėstų pavojus iš 
Sovietų Rusijos. Pakista
nas ir Iranas norėtų, kad 
Amerika pasirašytų su jais 
karišką sąjungą, kuri sau
gotų tuos kraštus nuo viso
kių agresijų <pavyzdžiui, 
Fakištaną ir nuo Indijos, I- 
raną ir nuo Irako), bet A-

Sovietų Kompartija
Pradeda Kongresą
Šį antradienį sausio 27 

d. Maskvoje atsidaro So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos 21-asis kongresas. 
Laukiama daug delegatų ne 
tik iš Sovietų Rusijos, bet 
ir iš rusų pavergtų kraštų, 
o taip pat ir iš komunisti
nių partijų užsieniuose.

Amerikos Komunistų Par
tiją atstovauja James Jack- 
son, negrų ir pietinių vals
tijų skyriaus vedėjas, kuris 
paskelbė “Pravdoje” straip
snį apie liūdną Amerikos e- 
konominę padėtį ir kelia į 
padanges Sovietų ūkį.

Kongresas turi apsvarsty
ti Chruščiovo pasiūlytąjį 
7-ių metų planą. Bet šalia
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Italijoj Fantam 
Valdžia Nugriuvo

MILŽINAS PACIFIKE
.... --f

v cv, Itanger stovi I’«arl Har
bor uoste. Netrukus jis išplauks j Tolimuosius Rytus. 
T>i pirmas toks didelis lėktuvnešis, kurį Amerikos 
laivynas turi Pacifiko vandenyse.

Giriasi Sušaudęs Mikojanas Giria

šį inrmadienį Romoje nu
vilto Italijos vyriausybė ve
dama krikščionių demokra
tų vado Amintore Panfani. 
Vyriausybė nutarė atsista
tydinti po to, kai koalicijos 
narys, darbo ministeris so
cialdemokratas E. Vigorelli 
pasitraukė iš vyriausybės. 
Vigorelli buvo vienas iš ke
tinių socialdemokratų vy
riausybėje.

į Vyriausybės krizė gali 
kiek užsitęsti, nes partijos 
bandys iš naujo susitarti dėl 
tolimesnės politikos. Social
demokratų tarpe yra stipri 
grupė, kuri norėtų susijung
ti su Nanni vedama socia
listų partija ir jau paskui 
bendrai tartis su kitomis 

•partijomis dėl vyriausybės 
sudarymo. Yra nuomonių 
skirtumų ir didžiausioj krik
ščionių demokratų partijoj, 

į kuri viena daugumos parla- 
i mente neturi.

Irakas Nuteisė
Dorą Kaplanaitę Amerikos Biznierius< VnJn

Sovietų laikraštyje “Mos- Budapešto mėsininkas Mi- Ifako vienas ~ žymesnių. 
.. . ... • u v . kva” pasiskelbė čekistas Pa-kojana^giĮzoMaskv<»nis!j ei^mįnįnkU ri8idė-

menka tokių sutarčių pasi- to kongresas pasmerks vi- Vel Dmitoijevič Malkov, ku- *savo keliones po Amenką * f- ---------------"antipartinius” ir kito- «kod įate nušovę labai te-
taus opozicijos žmones w rą Kaplan, jauną sqciahstę su - ?,? tu vadas Arif buvo teisia-
išduos liudijimą, kad tok (revoliucininkę, kuri 1918 kalbėtis, uz « Pi^ngą mas kariško teismo ir pa. 
Nikita yra genialus va-» metais rugpiūčio 30 d. iš re- nusistatymą siekti taikos su sme|.ktas .<už jšdavystę” a_ 
das . šalia kangreso, su volverio sužeidė Maskvoje SąJungaR frif siekė Iraką sujungti su
UZS,en,U k°T“ini^ U-in’-................................ č'dTni Natrio valdoma Lvgnyta

komunistų pa-
r-« »vz\hfil/mn rinr noro iv -•»r—~

bet

į-ašyti nesutinka ir forma
liai į sąjungą nesideda.

Karači mieste vykstantie
ji pasitarimai gal parodys, 
kiek ilgai mirštanti Bagda
do sutarties sąjunga dar 
gyvuos, ar gal atsigaus ir išsiaiškinta 

ir užsieniųsustiprės. Bagdado sąjunga 
buvo planuota, kaip pietinė reigos šiuo metu. 
apsauga nuo Sovietų Rusi-Į
• • • 1 • a . »

jos imperializmo, bet nenu- ISPANŲ DARBININKAI 
sistovejusieji santykiai Vi-' KELIA RALKA
(turiniuose Rytuose tos są
jungos stiprėjimą visą lai
ką trukdė, o perversmas I- 
rake dabar ir jos gyvybę 
pastatė pavojun.

Užmuštas Žmogus 
Gyvas Ir Sveikas

Pereitų metų spalio 7 d. 
kur tai dingo James E. Ha
rrison, 32 metų biznierius iš 
Floridos. Jo mašina buvo 
rasta tuščia. Kilo įtarimas, 
kad jį kas tai užmušė. Vė
liau buvo pagautas krimi
nalistas, kuris prisipažino J. 
Harrison nušovęs.

Bet pereitą savaitę James 
Harrison atsirado gyvas ir 
sveikas Phoenix, Arizonoje. 
Harrison sako, kad jis vi
siškai neatsimena, kas su 
juo atsitiko nuo Jackson
ville, Fla., iki jo “pabudi
mo” Phoenix, Ari., po trijų 
su puse mėnesių. Harrison 
sako, kad jis Jacksonvillėje 
buvo užpultas kokio tai gin
kluoto bandito, bet paskui 
visai neatsimena, kas su juo 
atsitiko.

Policija mano, kad kas 
nors buvo užmuštas prie 
Jacksonville, bet kas? Kri
minalistas, kuris prisipaži
no nušovęs Harrisoną, savo 
prisipažinimą tuoj atšaukė, 
kai tik išgirdo, kad Harri
son yra gyvas. Galvosūkis 
kol ka* taip ir lieka neiš
spręstas

Ispanijoje dėl brangstan
čio gyvenimo ir dėl bendro 
krašte jaučiamo opozicijos 
stiprėjimo prieš fašistinę 
gen. Franco diktatūrą, dar
bininkų opozicija prieš dik
tatūrą eina stipryn. Vis daž
niau pasitaiko, kad darbi
ninkai atvirai protestuoja 
prieš vyriausybės ūkio poli
tiką ir net demonstruoja už 
savo reikalavimus.

GERAI LEKIA

laivyno raketa Potarfe, 28 
pėda ilgio lekia 800 mylią. 
Ji skirta paleisti M povsn- 
riminiu laive.
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Maskva Žada Laikytis 
Savo Ultimatumo

2ada Derėti*,Su Vakarai*, Bet Tiktai Apie Ištraukiną 
Vakarų Kariuomenės Ii Berlyno: Jei Vakarai Nenu

tik* Ištraukti Kariuomenės, Derybų Gali Ir
Nebūti; Maskvon Pozicija Tebėra 

Nepasikeitusi.

nmą. 1 J ‘ i.„j Ct Nasseno valdoma Suvienyta
Ėjo kalbos, kad Leninas P3'"' cs \ Arabų Respublika. Kartu su,vpį pasigailėti pasikėsin- ^°,^ititeieT“,ėra b Anf«buvn teisiami ir kiti 

toją, bet Malkovas tvirtina, į"J, Afrikos nacionalistai, bet kokios
kad Leninas jokio pasigai- bausmfe ūmiems duo-
Įėjimo neparodęs ir Dora / e., * /Li* , aaji-o; tos, dar neskelbiama.
Kaplan buvo sušaudyta 19- Amerikos politikos pasikei-, Jfake pQ
18 m. rugsėjo 3 dieną. ‘"^ikoianas apgailestavo Pe,ve,’smo’ kuris nušlavė 

Čekistas Malkov sako, k d A^erikos vvriausvbėje tos sa,les monarcl“ją ir į 
kad jis tuo metu buvęs tokiu besiorientuojančią
Kremliaus komendantu ir, įėI ų ^nčįjamu klausimų eina varžytinės
gavęs įsakymą Dorą Kap- (B j Jkt. Uikaus UrP arabų nacionalistų, ku- 
lan sušaudyti, tą atlikęs rie nori Iraką įjungti į Nas-
vo rankomis ir tuo didžiuo- da įv£irius seno valdžią, ir tarp bolše-
jasL Pasakos apie Lenino. |)asiūjvmus
gerą širdį pasirodo tik pa- į)ar‘pažymėtina, kad Mi- 

jkojanas džiaugėsi Ameri
kos milionierių “protingu” 
nusistatymu ir sakė, jog 
darbininkų organizacijų va-Potvyniai Pridarė

» į* ir • uai uiniiiMĮ vi£,«*mz«»vijų *«*-
Midelių Nuostolių dai jį pasitiko šiurkščiai ir 

visai neprielankiai.
Dideli upių potvyniai kai 

kuriose Amerikos vietose 
pridarė didelių nuostolių ir 
jau yra virš 25 nuo potvy-

TIRS ATSILIKIMĄ

Dar šią savaitę senato
mų žuvusių žmonių, o dėl viena pakomisija, vadovau- 
potvynių netekusių pastogės jama šen. Johnsonui iš Tė
jau priskaitoma 15,000 xas, pradės tyrinėti Ameri- 
žmonių. kos atsilikimą nuo Sovietų

Daugiausiai nukentėjo O- Rusijos raketų tobulinime 
hio ir Pennsylvanijos vals- ir gamyboje.
tijos, kur staigus upių iš- Opozicija kongrese pa- 
siliejimas daugiausiai nuos- brėžia, kad šiemet gali bu
telių pridarė. Vien Ohio ti paskutiniai metai, kada 
valstijoje potvyniai padarė Amerika gali dar tikėtis iš- 
nuostolių 83 milionus dole- lyginti savo jėgas raketų 
rių ir žmonių aukų ten yra gamybos srityje su Sov. Ru- 
daugiausiai. Žmonių aukų sija. Jeigu laikas bus pra
buvo ir New Yorko, India- žiopsotas, vėliau bus sun- 
nos, Pennsylvanijos valsti- kiau pasivyti rusus toje gin- 
jose. kiavimosi srityje.

Tuoj po potvynių kai kur
užėjo staigūs šalčiai ir tas 
dar labiau pasunkina nuo
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vikuojančių Irako nepri 
klausomybės šalininkų, ku
rie siekia artimo bendra
darbiavimo su Maskva.

Popiežius Šauks 
itožn. Suvažiavimą

Popiežius Jonas 23-čias 
sekmadienį paskelbė, kad 
jis šauks visuotiną bažny
čios suvažiavimą greitu lai
ku, bet nenurodė, kada tas 
suvažiavimas įvyks. Laikas 
bus paskelbtas vėliau.

Visuotini bažnyčios suva
žiavimai yra labai reti. Iki 
šiolei tik 20 tokių suvažiavi
mų yra buvę. Paskutinis su
važiavimas buvo 1869—70 
metais Romoje ir jis nuta
rė, kad popiežius esąs ne
klaidingas.

Dabar rengiamojo suva
žiavimo tikslas būtų pa
bandyti vėl sujungti visus 
krikščionis į vieną avinyčią, 
žinoma, po popiežiaus vado
vybe. .Ypač popiežius tikisi 
patraukti atgal į bendrą a- 
vinyčią rytų ortodoksusTurkijoj, sugriuvus vie

potvynių nukentėjusių žmo- nam teatrui, žuvo 50 žmo- (pravoslavus), kurie 1054 
nių padėtį. Federalinė vy- nių, 0 daug buvo sužeista.'metais atskilo nuo Romos 
riausybė teikia pagalbą O- Nelaimė atsitiko pereitą še-;bažnyčios (pravoslavai sa- 
hio ir Pennsylvanijos pot- štadienį, prie Istanbulo ma-;ko, kad Roma atskilo nuo 
vynių ištiktiems žmonėms. žamc kaimelyje. ' ‘tikrojo Kristaus mokslo).

Kasykloj Užliejo 
12-ką Darbininkų

Pittston, Pa., vienoje ka
sykloje išsiliejęs Susąueha- 
nna upės vanduo prasiver
žė į anglių kasyklą ir ją už
liejo. Tai buvo pereitą ket
virtadienį. 81 darbininkas 
buvo kasykloje, kada van
duo pradėjo į ją veržtis. 69 
darbininkai šiaip taip išsi
gelbėjo iš užlietos kasyklos, 
bet 12 darbininkų dar ir 
dabar tebėra vandens užlie
tame požemyje.

Per dideles pastangas sky
lė, pro kurią vanduo veržė
si į kasyklą, buvo užkišta

1O11ir BCimiauiciiį gciircvvrjcti jau

pradėjo daryti bandymus į 
užlietą kasyklą paleisti na
rus, kad jie pabandytų su
rasti užlietus darbininkus.

Kabyklos vedėjai sako, 
•jog yra dar vilties, nors ir 
nedaug, užlietus darbinin
kus atrasti gyvus, jei jie 
užtiko kur nors kasykloje 
“oro kišenę”, ar vandens 
'neužlietą oro atsargą.
| Pittstone taip angliakasių 
dirba nemažai ir lietuvių.

KUBA VALOSI

Kuboje kariški teismai 
teisia ir toliau buvusios dik
tatūros pareigūnus, kurie 
pasižymėjo žiaurumais. Per
eitą savaitę kariškas teis
mas posėdžiavo sporto ae- 
ronoje, kur keliolika tūks
tančių žmonių stebėjo teis
mą ir rėkavo, kad teisiamie
ji būtų pasmerkti. Dabar 
teismas perkeltas į karišką 
tvirtovę prie Havanos mies
to, bet teismas ir toliau 
dirbs paskubomis.

ATtYMfiTAS BOKSININKAS

s7»rio boksinin
kas Arčhie Moore apdova
notas Edward J. Neil Me- 
morial medalioon

Sovietų Rusijos spąuda 
ir vyriausybė, ir grįžus Mi- 
kojanui iš Amerikos, tvirti
na, kad derybos su Vakarų 
valstybėmis gali būti veda
mos tiktai dėl to, kaip ir 
kada Vakarų kariuomenė 
bus ištraukta iš Berlyno 
miesto, o ne dėl paties iš
traukimo ar neištraukimo 
klausimo ir ne dėl viso “vo
kiško klausimo”.

Taip pasisako Maskva po 
Mikojano kelionės į Ameri
ką. Atrodo, kad Mikojano 
'kelionė nieko nepakeitė 
Maskvos nusistatyme, nors 
dabar rusai šiek tiek švel
niau kalba ir mažiau besi- 
koiioja.

> Kadangi ir Vakarų vals
tybių nusistatyme niekas 
!nėra pasikeitęs, tai kyla 
klausimas, kaip bus su de
rybomis, apie kurias Vaka
rų valstybėse plačiai buvo 
kalbama. Bent Amerikos 
vyriausybėje vyravo pažiū
ra. kad derybos su rusais 
bus vedamos. Amerikoje ir 
dabar manoma, kad su ru
sais greit bus pradėtos de
rybos. bet Maskvos griežtas 
nusistatymas gali derybas 
atidėti neribotam laikui. ”

\ r
Tuo tarpu “Berlyno klau

simas” noksta ir prisi&rti* 
nūs gegužės 27 d., kada ni
šai nustatė “laiką” Vakartį 
kariuomenei iš Berlyno iš
traukti, “krizė” bus gero
kai prinokusi...

Bagdado sutarties nariai 
Anglija, Iranas, Pakistanas 
ir Turkija šį pirmadienį 
pradėjo pasitarimus Pakis
tano sostinėje, Karači mies
te. Pasitarimuose dalyvau
ja ir Amerika, ją atstovau
ja Lov W. Henderson, vals
tybės pasekretorius. Angli
ją atstovauja krašto gyni
mo sekretorius Duncan San- 
dys.

NAUJOS RIAUŠES
BELGIJOS KONGE

Sausio 25 d. belgų Kon
go kolonijoj Matadi mieste 
kilo naujos negrų riaušės 
prieš baltuosius. Negrų de
monstrantai akmenimis ap
mėtė vieną katalikų bažny
čią ir kelis valdžios namus. 
Negrai demonstrantai rei
kalavo nepriklausomybės, o- 
tiesioginė riaušių priežastis 
buvo belgų gubernatoriaus 
atsisakymas priimto 200 
jauniklių delegaciją su rei
kalavimais. Neseniai riau
šės buvo kilusios ir koloni
jos sostinėje Leopoldville. 
Tose riaušėse žuvo 71 žmo
gus ir daug sužeistu.
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KALBĖJO APIE PREKYBĄ Kas savaite, mirti šaudo. F. Castro sako, 
kad numatoma bausti keli 
šimtai Batistos smarkuo
lių .. .

Kautynėms nustojus Ku
bos revoliucija, bent iki šio- 
liai, nepareikalavo daug 
žmonių aukų. Tik vieną 
dieną sostinėje, Havanoje, 
minios triukšmavo ir daužė 
turtinguosius viešbučius, 
kuriuose Įvairūs ameriko
niški gengsteriai ir mūviu 
aktoriai turėjo lošimų Įstai
gas. Po to krašte jokių eks
cesų nebuvo.

Kubos naujoji vyriausybė 
žino, prieš kokius sunkius 
uždavinius ji stovi. Krašte 

. yra šimtai tūkstančių bedar
bių. Visame krašte trūksta 
.mokyklų, trūksta mokytojų, 
f trūksta sąžiningų valdinin- 
■kų; krašto ūkis laukia viso- 
j kių refoimų ir ypatingai 
į šalies valstiečiai laukia di- 
i dėlių permainų.
• Jei Kubos naujieji šeimi
ninkai nesiimtų reformų ir 

; paliktų viską, kaip seniau 
buvo, tai ir jų valdžia virstų 
tokia pat valdžia, kokių 
Kuba praeityje turėjo ne-

Vaišingumas ar kvailumas ?
Neprašytas svečias iš Sovietų Rusijos — Mikojanas. 

jau namuose ir ten aiškina, kad visa Amerika, visi jos 
žmonės ir ypač biznieriai, nori taikos ir geriausio sugy
venimo su Sovietų Sąjunga ir tik valstybės departamen
tas dar nesupranta laiko dvasios ir vis dar ‘‘veda” šaltą
jį karą ...

Kadangi neprašytas svečias nieko apčiuopamo čia 
nepešė, tai jo pasakos apie visų Amerikos žmonių koki 
tai ypatingą taikingumą ir norą geriausių santykių su 
Sovietų Rusija yra eilinė propaganda, kokią bolševikai 
ir seniau vedė. Juk jie ir seniau pasakojo, kad “Ameri
kos žmonės” nori “taikos su Sovietais” ir pritaria Mas- j 
kvos politikai ir tik užsispyrę kokie tai “valdantieji ra
teliai” esą priešingi žmonių valiai . . .

Kai svečias išvažiavo, Amerikos spauda atviriau 
pasisako ir dėl to svečio asmens. Ankščiau mandagumas, i 
ar gal stačai Įsikalbėjimas, kad reikia rodyti mandagu- | 
mą, vertė prikąsti liežuvi. Dabar jau atvirai rašoma, kad j 
Mikojano asmenyje matėme gyvą Sovietų Rusijos dik-j 
tatorių ir pabaisą. Mikojanas pasižymėjo kaip vengrų 
skerdikas. Jis 1956 m. “vedė derybas” su vengrais, ža
dėjo jiems, kad rusai ištrauks savo kariuomenę iš Ven
grijos bet, vesdamas derybas, vis daugino tusų kariuo
menės skaičių Vengrijoj ir kai kariuomenės užtenkamai 
buvo sutraukta, jis davė Įsakymą pulti Vengrijos sostinę 
ir skersti jos žmones. Tas pats Mikojanas atviliojo Į de- i Kuboje “revoliuciniai • pozicijos žmonės buvo žu- maža. Pirma geri žodžiai, 
lybas su rosais vengrų kariuomenės vadus ir jo sėbras • teismai” teisia buvusios ka- Į domi be jokių ceremonijų.: pažadai, o paskui tas pats 
Šerovas juos “derybose” areštavo ir paskui kaikurie juįriškos diktatūros žymes- F. C astro taip pat pabrėžė,! valdininkų kyšininkavimas,
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Amatas Mikojanas (dešinėj) ir valstybės sekretoriaus 
padėjėjas ūkio reikalams C. Douglas Dillon (kairėj). 
Jie 45 minutes kalbėjosi apie prekybos tarp Amerikos 
ir Sovietu Sąjungos padidinimą. Po pasikalbėjimo Mi
kojanas pareiškė, kad valstybės departamentas tebe
veda šaltąjį karą ir kad jis daro įtakos ir užsienio 
prekybai. Vadinasi. Chruščiovo pirklys ne ką pešė.

Teisingumas Kuboje

buvo sušaudyti (gen. Maleteris irkt.). Toks tai “svečias” į nįuos’us samdinius ir žmo- 
kruvinom rankom mus lankė ir Amerikos milionieriai į į? kankintojus. Tuoj po 
atidarė tam mėsininkui savo klubus ir namus, rodė jamiM . nuvl im?.
“atvirumą ir kalbėjo su juo, kaip su kolega, apie bizni, teisi£ai kai kur pasiskubino
ir pelnus. į nuteisti daugiau Įsipyku-

Kas tai vaišingumas ar paprasčiausias kvailumas? sius diktatūros “vėzdo vei-
Mes linkę manyti, kad Amerikos milionieriai parodė \ kėjus“ ir jau dabar priskai- 
daugiau kvailumo, kaip vaišingumo, daugiau gobšumo j tomą tarp dviejų ir trijų 
ir lengvatikėjimo. kaip išminties ir padorumo. Gal su! šimtų sušaudytų Batistos 
rusais reikia tartis, bet tūpčioti prieš mėsininką, tai jau' 1Cimn^ H ZV3
ir Batonams gal perdaug. Vengrams padėti Amerika i g'pXhLjs su.-uošti teig. 

•‘negalėjo", o vengrų skerdikui — milionieriu širdys ■ mai buvusios diktatūros kai 
atviros. į kuriems ramščiams iššaukė
-------------------------------------------------------------------------------------- ;----------------i nemažai protestų Jungtinė-

Av 1 Į se Amerikos Valstybėse ir
K) 7 V 51 | O 1 1 — ypač Pietų Amerikos kraš-
l W 5 j tuose. Į tuos protestus Ku-

----------------- bos naujoji vyriausybė rea-
jų vedami inteligentai. Ta- gavo labai jautriai. Sukilė- 
me “tėvų” marijonų, jėzui-• lių vadas F. Castro pakarto

tų, saleziečių, pranciškonų tinai nurodė, kad nedera 
pasiuntinybės ■ ir kitokiais vardais pasiva- protestuoti tiems žmonėms, 

kurie tylėjo tada, kai Kubo-

PROGA VIENS KITAM 
AKIS PABADYTI

Lietuvos
neaiškus ir galų gale ir ne- dinusių dvasininkų fronte 
svarbus likimas prie Vatika- i dėl Girdvainio likimo sukel- 
r.o, davė progos kai kam į tas triukšmas irgi buvo pro-

je siautė diktatūra, kuri iš
naikino apie 20,000 savo

kad žmonės, protestuOjan-, plačiųjų masių skurdas, dik- 
tieji prieš Batistos ramščių; tatūra ir pradėk vėl iš nau- 
žudymą, nesuranda savyje jo.
drąsos ar noro protestuoti Naujoji Kubos vyriausy- 
prieš Trujillo diktatūros bė nori būti kitokia, negu 
žvėriškumus, preš Hondu- buvusios seniau vyriausy- 
ras ir kitų diktatūrų siautė- bės. Ar ji sugebės būti ki- 
jimus. tokia — parodys gyveni-

Reikia sutikti su F. Cas- mas. Bet prieš pradedant 
tro nuomone, kad žmonės, naują laikotarpi Kubos gy- 
kurie neprotestuoja prieš venime griežtas atsiriboji- 
diktatorių žiaurumus, vargu mas nuo praeities yra neiš
turi moralinę teisę protes- vengiamas įr “rpynlinciniai 
tuoti prieš Kuboje vykdomą teismai” nori tą atsiriboji- 
apsivalymą. Tas itin tinka mą ryškiai pabrėžti ir Įvyk
tiems amerikiečiams, kurie dyti tai be minių kerštavi- 
jau susigyveno su Trujillo mo, be sąskaitų suvedinėji- 
diktatūra Dominikonų res- mų privačiu būdu, bet grei- 
publikoje ir net moka pel- tai ir tvarkingai. —ab
ninkai bendradarbiauti su -----------------------------
tuo mažos tautos kruvinu BALTAKALNIERIŲ 
diktatorių. ORGANIZAVIMAS

O kodėl Kubos sukilę- ---------
liai ir jų naujai sudarytoji šiuo metu unijų vyriau- 
vyriausybė taip skubina sios vadovybės didžiausias 
teisti kai kuriuos Batistos rūpestis yra kaip ko dau- 
ramščius? Ai- ji negalėtų giau baltakalnierių Įtraukti

protestais” parodyti savo ga pa^jdairyti, kas čia yra • politinių priešininkų, dau- bylas perduoti civiliniams Į unijas.
pigoką patriotizmą, o kai tikras bažnyčios sūnus ir gumoje jaunuolių, kurie 
kam ir “prašymais” paro-! kas posūnis ai- podukra. Iš buvo Įtariami dalyvavę Įval
dyti savo ištikimybę tam 
pačiam Vatikanui.

“Protestų” akciją ypatin
gai rėmė tautininkai, o “pra- kodėl
šymais” veitėsi krikščioniš-

pačios Romos lasytame riose prieš diktatūrą kovo- 
straipsnvje koks tai slapy- i jančiose organizacijose. Vi- 
vardis “Drauge” klausia, i sa eilė atkastų masinių ka-

jpinių parodė visam pašau-
••dėl atstovybės Prie šv. Soo-Iiui’ kad Batistas laikais o- 

to visa audra sukelta? Ar dėl;----------------------------------------kojo politinio sparno žmo
nės. “Dirvoje” skaitome, to, kad prieš Vatikaną kiekvie- - ,- p - įs
kad CIeveiande

“Susirinkime išryškėjo, kad 
Krikščionių Demokratų veikė- 
iai. labiau suinteresuoti ginti 
Vatikano, bet ne Lietuvos rei
kalus. Stebėtina, kad panaši 
taktika išryškėjo Chicagoje. 
Toronte ir kitur, kur buvo pa
našūs susirinkimai ir kalbėjo 
jų žmonės“.

Kitoj vietoj ta pati “Dir
va” sako:

“Sti laukus netikėto smūgio, 
iš kur jo nesitikėjom. išryškė
jo mūsų šventojo reikalo drau
gai ir priešai- Ir ne tik sveti
mųjų tarpe. Savieji taip pat 
jiasirodė. kas esą“.

niekuo nerizikuodamas ir i nie-, __
Si. £

5d,SpK"™w ir nažadus? Kei 
SkTVSSS tari m-TV.,: /paperi) n» generali.

drai Katalikų Bažnyčia tam

tikru atžvilgiu yra ir politinis 

priešas, tai visai eilei kitų jis

Vadinasi, gavo progą pa
skirstyti lietuvius Į “švento
jo reikalo” priešus ir drau
gus. To skirstymo ėmėsi tie 
patys žmonės, kuine anais 
“my taftinipki” laika's 
skirstydavo žmones Į “prieš
valstybinius gaivalus” ir Į 
Antanui ištikimus “patrio
tus”.

Beje, “smūgis, iš kur jo zmones 
nesitikėjom”, rodo tik, kad 
apie Vatikaną tautininkai 
turėjo labai miglotą supra- 
t imą. nors kadaise jie Vati- ’ 
kalio pasiuntinį ir vijo su 
šunimis pro Kybartus lauk 
iš Lietuvos.

“Prašymų” fronte, žino
ma. piimauja vienuoliai ir

atliks kiti. Bet Ignas šei- 
i nius buvo ne tik rasvto’as, 
!bet ir politikas diplomatas.

Savo laiku, iki maždaug 
, 1930 metų, I. Šeinius buvo 
i pažangus žmogus ir neslė- 
! pė savo pasišlykštėjimo fa- 
jšistiniu perversmu Lietuvo
je. Lietuvos valdančios dik- 

i tatūros dvaro žurnalistas 
! Gustainis ji vieną kartą net 
J išpravardžiojo “politiniu e- 
t migrantu”.

Bet iš plunksnos neleng
va buvo gyventi. Todėl 
“dėl tropinio aukso ir gar
daus valgio šaukšto” rašy
tojas Šeinius iš “politinio e- 
migranto” pasidarė lietuviš
kos diktatūros pritarėju ir 
net buvo pakopęs Į “Lietu
vos Aido” redaktoriaus vie
tą, o paskui buvo diploma
tu, kaip ir lietuviškos demo
kratijos laikais.

Tiesa, jis niekada nebu
vo nusiritęs iki atviro plyt- 
laižio rolės, bet kailiuką bu
vo išmainęs ir tas jam jo
kios garbės nesudarė. 
“Gėrant dėt Affairet”

Gimė naujas diplomatiš
kas “cinas” — “gėrant dės 
affaires”, ar reikalų vedė
jas. Tokiu titulu vadinsis 
Lietuvos pasiuntinys Vati
kane. Bent taip praneša pats 
p. Girdvainis, kurį nauja
sis popiežius nuvainikavo 
iš pilnateisio, nors ir ne
reikšmingo pasiuntinio iki 
nasiuntinvbės “reikalu ve-a---------- er--- ------- ę--
dėjo”.

Seniau žinojome “chargė 
d’affaires”. Tokiu titulu 
veikia p. Rajeckas Wa- 
shingtone, bet apie “gė- 
rant’ą” tik dabar sužinojo- 

’me, kai Jonas 23-čias pra- 
’ dėjo dairytis kokių nors ry- 
' šių su Maskvos valdovais.

Žinoma, ar p. Girdvainis 
bus “gėrantas” ar pilnatei
sis pasiuntinys, skirtumo di
delio nei jam, nei kam ki
tam nebus. Jam alga ir to
liau bus mokama, o “kas 
kitas” ir anksčiau jokių y- 

• patingų pasirodymų ir dip
lomatinės veiklos iš dvynių 
Stasių Romoje nematė. Pa
siuntinybė “veiks” ir toliau, 
kaip ji neveikė ir iki šio- 
liai. Čia ir galima pridėti 
“amen” prie viso to reika
lo.

Minėjo Kudirką
Iš lakiruotojų laikraščio 

“Tėvynės Balsas” sužino
me, kad ir Lietuvoje buvo 
paminėtas Vincas Kudirka 
jo 100 metų gimimo proga. 
Esą, Kudirkos Naumiestyje 
buvo sudėta galybė vaini
kų, o Įvairūs akademikai ir 
mažesni žmonės skaitė pa
skaitas ir aiškino Vinco Ku
dirkos ideologiją.

Minėti tai minėjo, bet 
niekur neužsimenama, kad 
sukaktuvių proga būtų išlei
sti visi V. Kudirkos raštai. 
Ir ką pasakytų šių dienų 
Rylosujevai, Zverskiai, Len- 
tiajevai ir kitais vardais 
“kultūrtregeriai” iš plačio
sios tėvynės, jei taip sau be 
jokių pataisymų pasirodytų 
Kudirkos satyros, kurios 
juk ir dabartiniams “virši
ninkams” gali pataikyti Į a- 
kį.

O ideologijos aiškintojai 
dirbo išsijuosę. Jie tampė 
ir pešiojo Kudirką ir vis ne
žino, ką su juo daryti. Ge
rai, kad jis jau seniai mi
ręs, kitaip rusų šliužai iš 
ideologijos fronto .turėtų 
Kudirką uždaryti vėl Į Kal
varijos kalėjimą.
Kaip save vadinti...

Skaičiau spaudoje, kad 
vienas LSS 19 k. narys (?) 
tautininkų vakarienėje save 
lyg juokais, lyg ir rimtai pa
vadinęs “nacional socia- 
įistu”. iš to daug kam buvo 
piktumo ir daug kam juo-. 

! ko.
i Bet štai p. Bachuno kny
goje “Kelionė Į Pacifiko 

i kraštus” randu autoriaus pa- 
; sisakymą apie save. Jis ši
taip save atestuoja:

“Esu taip pat sociafus ir 
demekratas, bet ne social
demokratas, o gal galima 
pasakyti — tautinis demo
kratas (nacionaldemokra- 
tas), tautietis, tautinin
kas ...”

Jei ne paskutinis žodis, 
tai galėtumei žmogus ilgai 
spėlioti, kas per sutvėrimas 
tas p. Bachunas yra.

O koks jam reikalas bu
vo save perstatyti? Nagi, 
Australijoje jis susitiko so
cialdemokratą V. Požėlą ir 
nepanorėjo pasilikti nepri
segęs ir sau politinės iška
bos. Todėl ir išėjo “Socia- 
l’us ir demokratas, bet ne 
socialdemokratas”, o tik... 
tautininkas.

Nelengva iškabinti iška
bą, kai pats nežinai, kokios 
prekės sandėlyje sukrautos.
Iffna« Šeinius • Jurkūnas

Sausio 15 d. Švedijoj prie 
Stockholmo mirė lietuvių 
rašytojas Ignas Šeinius-Jur- 
kūnas, sulaukęs arti 70 me
tų. Mirė širdies liga.

Lietuvių raštijoje Ignas 
Šeinius paliko gilius pėdsa
kus ir ne čia vieta vertinti 
jo plunksnos palikimą. Tą
ferendumo būdu).

Slapto balsavimo tereika
lauja tik 15 unijų (su vienu 
milionu 6000 tūkstančių na
rių), kurios ranka konven
cijose, ir 16 su 2 mil. 300 
tūkstančių narių, kurios 
renka referendumo būdu.

Vadovybė daug iausia 
rankama 2 metams, bet 10 
unijų konstitucijos nustato 
5 metų terminą.

75 unijos konstitucijos 
numato prezidento algą. 
Dažniausia ji yra tarp 15, 
000 ir 20,000 dol., bet 11 u- 
nijų numato 30,000 dol. ir 
daugiau, trys moka net 
$50,000.

teismams, kad jie kaltinin- Tas klausimas yra švar
kus nubaustų? Ar reikia y- bus ne tik dėlto, kad šian- 
patingų “revoliucinių teis- dien labai maža dalis tų 
mų”, kad su žmonių kan- baltakalnierių yra organi- 
kintojais ir žudytojais susi- zuota, bet ir dėlto, kad jų 
tvarkius? - skaičius vis auga ir jų bus

Tokie, rodos, visai pro- daugiau negu vadinamųjų 
tingi klausimai užmiršta mėlynkalnierių — gamybos 
vieną dalyką. Būtent, Kubo- darbininkų. Mat, automa- 
je įvyko pasikeitimas vald- tizacijai sparčiai plečiantis, 
žioje po kelių metų pilieti- vietoje paprastų darbinin- 
nio karo ir po kruvino dik- kų vis daugiau reikalinga 
tatūros siautėjimo. Jei nau- baltakalnierių.
joji valdžia nesiimtų jokių Žinovai apskaičiuoja, kad 
greitų žygių buvusios dikta- 1965 metais iš visų dirban- 

bus
ministerių- Net diplomatijos še- ..... , .. . , . , , .

fo nesimatė! Bet lietuvis paky-jturos d augiausiai įsipyku- ciųjų baltakalnierių
Iš vargo, pelenų, prakai-1 siems ramščiams nubausti,: 42.5%, mėlynkalnierių 38lapi utį \ įsai eiiei nitu ils 4- I ~ ---- —---- 1

yra ideologinė pabaisa. Iš nepriklausoma, lietu-; sukįlėlių eilėse be abejonės .1% ir 19.4 r', žemės ūkyje
ap<°tatis n?.igiaTnas prieA i atsirastų savanorių, kurie ir patarnavime. O 1975 me-
nus s ; ... i Mūsų kai kurie ypač gar-1 patys su Batistos uoliaisiais tais, unijų vadovų nuomo-

Pagal vėliausius aiškini-, šiai rėkaujantieji patriotai i pareigūnais bandytų apsi- ne, batakalnierių bus arti 
mus iš Vatikane informuotų kalba apie Lietuvos valsty- dirbti. Tą pat būtų linkę da- 60% visų dirbančiųjų, 
žmonių, Lietuvos pasiunti-; bės “tęstinumą”, kaip apie : ryti ir Batistos budelių nū- O šiuo metu iš 27.7 mili- 
nvbė lieka nepanaikinta,; tai mėgdavo kalbėti ir A. kankintų ir nužudytųjų onų baltakalnierių tik 
bet ministeris S. Girdvainis! Smetona (jo “kontinuite- žmonių artimieji, kurie dau- pustrečio miliono tėra uni- 
nebebus pripažintas Lietu-; tas”) ir tą tęstinumą mato gumoje atsitikimų žino, jose, taigi vos 9r<. Vadina-
vos atstovu, bet bus galas! keliose dar pripažįstamose kas jų sūnus ir brolius kan- si, unijų vadovybės čia dar
žino kas, koks tai “reikalų 
vedėjas”. Pagal Vatikano

pasiuntinybėse. Buvo net kino ir žudė. Greitas teis- turi didelę darbo dirvą, 
toki lietuvių grupė,' save mas ir atsiteisimas su nie-

žmonių aiškinimą to viste- pavadinusi, tur būt, dėl juo- kuo nepateisinamos dikta- UNIJŲ VADŲ RINKIMAI
kai ir užtenka ir tik reikia.! ko “rezistentais”, kuri visą tūros žiaurumų kaltininkais1 ______
padėkavoti Vatikanui, kad' savo politinę programą rė- yra diktuojamas politinio Darbo departamento sta- 
pasiuntinybė visiškai neuž-įmė “valstybės kontinuitetu” reikalo. Juo greičiau tas rai- tistikos skyrius surinko ži- 
dai-vta ... I— girdi, teisėtai Lietuva kalas bus sutvarkytas, juo nių apie unijų vadovybių

Protestų” ir “prašymų”^1' via nepriklausoma ir geriau, nes naujoji krašto rinkimą, jų atlyginimą ir tt 
>nės išsiaiškino ir žino Į t. Kad taip kalba keletas j vyriausybė stovi prieš eibes m unijų, kurių kiekviena

jam atrodo tik “Laivynoį nėjns toks savo reikalo “rė- likimo tas neįmanoma pa- bininku.
i mimfic“ boiioic daryti. Tas ir išaiškina, ko- Iš minėto skaičiaus 86 u

Hai j.. _.... .
manevrai tuščioje vonioje”. Į mimas” keliais valdinin- 
“Naujienose” jis sako: : dargi tegu jie vadintų-

••n:- * iv * .• si ir “šefais”, yra “vadiz-
eitin, po pirmojo karo. Lietuvai mo »K«C1U pasireiskimas, 
nualinta, lietuvis apiplėštas, su-jO ne patriotizmas.

dėl Kubos naujieji šeiminiu- nijų su 12 milionu narių va 
kai revoliuciniuose teismuo- dorybę renka konvencijose 
se teisia “tautos vado” liūd- ir 25 su pusšešto miliono 
ną palikimą ir nuteistuosius > narių renka visi nariai (re-

Po Mikojano

Mikojanas atvažiavo, pi 
sidairė, pakalbėjo api 
santykių gerinimą, užsimir 
apie kreditus ir prekybą 
vėl išvažiavo.

Kokios Įtakos jo kelion 
turės Į Sovietų politiką di 
bar tik spėliojama. Bet ja 
galima pasakyti, kad į / 
merikos jx)litiką jo svečii 
vimasis jokios Įtakos neti 
rėš. Jis nieko čia neįtikint 
kad Sovietų Rusija no 
“pradėti iš naujo” ir “ui 
miršti praeitį”.

Ir kaip pradėti naują “s, 
gyvenimą” neišgyvenus st 
nų nesusipratimų ir šunį 

Kaip užmiršti, ka 
Rusija prarijo 100 milion 
žmonių Europoje ir primel 
jiems savo režimą. Pagi 
liau Mikojanas lankėsi kai 
tik tuo metu, kada Maskv 
užsinorėjo iškrapštyti Vi 
karų valstybių Įtaką i 
Berlyno ir apie tą raikai 
Mikojanas pakartotinai ka 
bėjo.

> “Užmirškim praeitį”—si 
kė Mikojanas. Bet jis 
neužsiminė, kad Maskv 
sutinka išspjauti tą, ką 
po karo spėjo praryti.

A D.

A
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS KEPEIKLA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

VORCESTERIO NAUJIENOS
Karo veteranų nauja
valdyba , Susižadėjo Zina Tama-

Lietuviai karo veteranai šauskienė su Vincentu C. 
šių metų vadu išrinko Vin- Zigmontu. Vestuvės bus pa-
cą Mattus - Matijošaitį. Vai- vasarį, 
dybos nariais išrinkti: J. j .Z. Tamašauskaitė yra 
šarkus, A. Pavolis, V. Sau- baigusi aukštesniąją komer- 
lėnas, J. Kacevičius, J. Va- cijos mokyklą ir šiuo metu 
lentukevičius, V. Bendorai- dirba šv. Vincento ligoninės 
tis, R. Jasukonis, P. Reinis, administracijoje, o V. Zig- 
V. Kabasaitis, P. Jonitis, D. montas yra baigęs tą pačią 
Letukas, J. šin*auskas, J. mokyklą ir dirba Pratt & 
Čiras ir S. Ivaška. • Whitney bendrovėje.

Naujoji valdyba sausio 17 ' , . .
d. nuosavoj būstinėj (206 ^ydaj surase saviškiu*

Avė. i Per 16 mėnesių žydai vy- 
buvo kdė savo tautiečių surašy- 

įvesdinta į pareigas. Iškil- mą. Surašyta 9,333 asme- 
mėse dalyvavo kongresmo- * nys. Jų daugiausia gyvena- 
nas Haroid D. Donahue, ma Park Avė., Holden, Mill 
valstybės senatorius Will t June, Pleasant gatvėse. 
William D. Fleming, miesto į Bepigu žydams buvo su- 
tarybos narys George E. rašyti savo tautiečius, nes 
Wells ir valstybės seimelio' jie mažai tesimaišo su kito- 
naiys Vytautas Pigaga. ! mis tautomis. Lietuviams tai 

Turiu pastebėti, kad • padaryti būtų neįmanoma, 
kongr. Haroid D. Donohue ’ nes per mišrias šeimas jų 
ir William D. Fleming yra daugybė yra paskendę sve- 
lietuvių bičiuliai ir paprašy- timųjų jūroje.
ti niekad neatsisako lietu- ....... ,
viams patarnauti. S,k“In*

Lietuvių karo veteranų *ukaktl# 
postas turi apie 400 narių.
Jam priklauso jau minėtas 
gražus namas prie Quinsi- 
gamond ežero.

So. Quinsigamond 
Shrewsbury, M ass.)

Sukurs

SNIEGAS VISKĄ SUSTABDĖ

sc Uai s^kki -a a» aiži-
kinai buvo sustabdę susisiekime. žmones, palikę auto
mobilius. pėsti žvgiavo namo.

KONSULATAS JIEŠKOfanija Šilanskienė, Adomas 
Kliugas, Juozas Kleinotas, 
Juozas Cionkus, Antanas 
Vasiliauskas Pilus Grinius. Lebedžiutė - Aukšėiunienč, O-

pajėgė surengti gegužinę ir ratelin, padainavo ir pašo- 
vieną vakarą. • ko. O po to apdovanojo di-

Buvęs kuopos pirminin- dėlių ir gražiu maišiuku, 
kas J. Rumčikas atsistaty- pilnu skaniausių saldainių, 
dino ir daugiaus kandida- Be to vaikučiai buvo

Vincas Ščukas, Juozas Paš- Y*1*“11-... . .. ... Radzevičius. Motiejus, I“rn?"
j i • a a. a ii • įJobiUiitidie, Pulionikv. siaus sūnus, is Rasosiu (Rad-
į konus, Antanas Alksnis, snuns ooąĄ( zįūčių) km.. Seinų apskrities,
i Povilas Stankus, Rozalija Jadvyga Gruzdytė - Lega- Rėvotas, Jonas ir Mataušas, 
Laukevičienė, P. Černiaus-1 ūnskienė. :Jono sūnūs. . . -

Š kas M Pakalniškis Amhrn- 'V*aS’ *r •*°P?S’ Sprsinytė - Petraitiene, E!za-I Kas, 31. rdKaimsklS, Amoio- Grizt|vs, Juhus ir Romualdas g. Tauragės apskr.. Pa-
•Zius Remeikis, Edvardas Juiguti.;. Polikarpas ir Stasys,} Sešmio kaime.
, Mikušauskas (nusižudė),. 1 ckKi ipo sūnūs, is Kretingos, i gtų€j,jovas>
! Juozas Remeikis (mašina 1 ?? s“f‘us- g\m^ m” Luo"
uzmu>e), Jonas Mahnaus- - Gruzdytė. Jad-

į kas, Petras Slavickas, To- ^vt “ ir Julius ir Romualdas 
mas Marcinkevičius, Jurgis i,i!v5stn,s, Mofc.
Gapsys, J. Nanjauskas, Ma- jilds sūk.. gim. Vasgidonių km., 
rija Vaškienė, Jonas Baub-

j lys, Magdalena Grajauskie
nė, Simas Kalvaitis, Jonas 
Treinys, Juozas Kurzevi- 
čius, Kazimieras Juškaus- 
kas, Motiejus Medišauskas,
Klementina Daubarienė,
Mykolas Varvolis, Kristu
pas šilanskis (nusižudė), S.
Šalkevičius, Juozas Gutaus
kas, Jonas Ramanaaskas, Pianekevičius. Antanas, Bro- 
Juozas Bielskis. ^keiT** *r see’l

Pranckevičiutė.. Liudvika Na
vickienė. Marija Adomaitienė,

• r-auos vai., Alytaus apsk. 
Medišauskienė - Vilčinskieaė, 
Julija.
Me.iauskas, Joiuts, Stasio sū
nus. ir jo sūnūs Albertas. Ed
vardas ir Leonardas.
Morkūnas. Frantus. Kazio sū
nus. iš Padboriškių km.. Uk
mergės vai.
Nas izkienė - Pranckeviėiuaė, 
Liudvika, ir vyras Navickas, 
Antanas, buvęs Liukų girinin
kas.

Juozas Lubickas

Kazimieriečių vadovybė

Seniausia vietos lietuvių 
draugija — Šv. Kazimiero 
Dr-ja šiemet turi šitokią va
dovybę :

Pirm. S. Mancevičius, vi
cepirm. J. Povilaitis, sekr. 
S. Bamatavičius, fin. sekr. 
A. Jašinskas, jo padėjėjas 
P. Juška, ižd. J. Reinikaitis, 
iždo glob. J. Pupka ir E. 
Skrockis, marš. P. P. Barna- 
tavičius.

Ši draugija vasario 1 d.
1:30 vai. popiet Lietuvių Pi
liečių Dr-jos salėj ruošia 
banketą.
Šių metų pirmosios aukos

Šimet jau mirė šie lietu
viai:

Jonas Vasiliauskas, Anta
nas Danielius, palikęs žmo
ną, sūnų ir dukterį; Ado
mas Valungis, palikęs žmo
ną, 4 dukteris ir 4 sūnus, jų 
tarpe Athol šv. Pranciškaus Į 
parapijos vikaras Alfonsas 
Valungis; Marijona Kvara- 
cijienė, Simanas Stepanskis, 
palikę nemažas šeimas.

Ilsėkitės samiai Dėdės 
Šamo žemėje!
Balsavo 280 kartų

Miesto taryba negali iš
rinkti miesto majoro. Ji bal
savo 280 karių ir vis kandi
datas negavo reikalingo 
balsų skaičiaus.

Petras ir jo žmona Šilans
kai sausio 17 d. minėjo sa
vo vedybinio gyvenimo 50 
metų skaktį. Ta proga jų 
3 sūnus ir duktė Albina su
rengė tėvams puotą.

Petras Šilanskis yra 
geras lietuvis, nekartą 
stambiomis aukomis yra 
parėmęs Lietuvos laisvini
mo darbą.

Savo ir šeimos vardu su
kaktuvininkams nuoširdžiai 
linkiu ilgų laimingų metų.

Kodėl taip darome?
Vasario 15 d. dviejose 

vietose minėsime Lietuvos 
nepriklausomybės 41 me
tų sukaktį. Jų vienas bus 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėj, o antras Aušros Vartų 
bažnyčios salėj.

Mano nuomone, daug ge
riau būtų, jei toks minėji
mas nitu bendras. Ir kiti 
akyse pasirodytume esą 
vieningi, o ne pakrikę kaip 
Grigo bitės.

Aukšti valdžios pareigū
nai, pakviesti į tas iškilmes, 
bėgioja iš vienos vetos į ki
tą ir negali suprasti, kodėl 
mūsų tarpe toks susiskal
dymas.

J. Krasinskas

tuoti atsisakė. Jo vieton iš
rinktas Alf. Savickas, senas 
ir prityręs kuopos veikėjas. 

Kiti valdybos nariai liko

skaniai pavaišinti, o tėvai 
gavo kavutės.

Geriausios sėkmės linkiu 
vietos Bendruomenės val

MONTREAL, P. Q.
Ona Skarulienė.

i Sedleckis. Antanas, Vaclovas ir 
' Vladas, iš Veprių km., Ukmer
gės apsk. .

j Sėt kauskas, Česlovas, iš Mik
liausių km., Sangrūdos vai. j 
Skaraiienė - Pranckevičiutė, 0-

tie patys: vicepirm. J. Bu-dybai ir mokytojams.
belis, prot. sekret. M. Bube- 
lienė, fin. sekr. P. Šernas, 
ižd. S. Misevičienė, ižd. glo
bėjas, P.____
niz. P. šernas.

T ^hnnslas nrtra.-------------XX.

Perkūns

MAHANOY CITY, PA.

Sudegė Gegužių šeimos
Naujai valdybai linkiu;, . . , _ namaskuo geriausios sėkmės —

pagyvinti kuopos veiklą, su-; S. Gegužio šeimą ištiko 
sirinkimus padaryti kiek ga- didelė nelaimė. Išvažiavus 
Įima įspūdingesnius, iškilus jiems į Washingtoną, vieno 
ar iškėlus nariams bet ko- ■ žydo krautuvėlėj, netoli nuo 
kius klausimus, leisti. juos ■ jų namų kilo gaisras ir taip
išdiskutuoti, o ne vienam 
atsistojus išrėžti pamokslą, 
užgaulioti.

Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas

Dalyvavo negausus narių 
skaičius. Draugijos pirmi
ninkas Alf. Ružas atsisakė 
sekančiais metais eiti parei
gas. Už tai jo vieton buvo

greit išplito, kad sudegė 4 
trobesiai, su jais ir Gegužių 
namas. Sudegė ir lietuvių 
Burdulių namas, kuriame 

I buvo saliutas ir gyvena
mas butas. Sudegė ir vienas 
žmogus. Gaisrininkam ugnį 
gesinant, pridaryta daug 
nuostolių ir aplinkiniams 
trobesiams.

Sugrįžę iš Washingtono,
vienbalsiai išrinktas Bruno! Gegužiai rado tik savo na- 
Jomantas, senas draugijos,mo. degėsius. Jų namas vi- 
narys, ir anksčiaus ėjęs ki- i duje buvo labai gražiai į- 
tas pareigas. Vicepirminin- Į raugtas, turėjo daug gražių 
ku išrinktas K. Marcinkevi- *r brangių daiktų, ir kažin,
čius, prot. sekret. J. Bacevi 
čius; fin. sekr. J. Rumčikas,

ar viskas buvo apdrausta. 
Mahanojaus Gegužiai yra

ROCKFORD, ILL

Pasikeitimai SLA kuopoj
SLA 77 kuopoje praei

tais metais buvo kilę nes
klandumų, todėl ir jos veik
la sušlubavo. Per metus te-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti *

Amerikos. Joje apraioma: »
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto ’ki Pacifiko; & 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; Jį 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Kulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Beras, kariame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tej.as valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug. daug kitų įdomybių! Su gražiak pavtjkslaia. 

Knyga jau išė j**. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS” 
636 Eaat Broadvray So. 27,

ižd. V. Neviraaskas; iždo j plačiai žinomi mūsų visuo- 
globėjais: C. Ruzas ir L. menei : Stasys Gegužis yia 
Naujomis, direktoriais — Į keliolika metų išbuvęs SLA 
K. Makauskas ir W. Biown, 'prezidentu ir ėjęs visokias 
atstovais į taiybą: J. Bace- pareigas komisijose; jis ir
vičius, J. Undraitis ir S. Ti- 
kuišys, knygininku J. Rūbe
lis.

Pranešta, kad už klubo 
namus jau baigiama skola 
išmokėti. Klubo vadovybei 
linkiu kuo geriausios sėk
mės ir 1959 metais.

Vėlybas Kalėdų Senelis
Yra sakoma, geriau vė

liau, negu niekada. Taip da
linai išėjo ir Rockfordo A. 
L. B. valdybai. Ji negalėjo 
gauti salės, o kai gavo, tuo
jau vaikučiam suruošė gra
žią eglutę. Kad daigas ei
tų geriau ir sklandžiau, ap- 
pylinkės valdyba talkon pa
sikvietė ir lietuviškos mo
kyklos Tėvų komitetą.

Programą atliko agr. Za- 
karienė su Lituanistinės mo
kyklos mokiniais, didesniais

Gegužienė visuomet daly
vauja SLA seimuose ir ki
tokiuose suvažiavimuose. 
Gaila, kad juos palietė to
kia skaudi nelaimė!

Mainerys.

BALTIMORE, MD.
Pasigendame žinių

Seniau gana dažnai pa- 
rašydavo žinių iš vietos lie
tuvių gyvenimo Z. Gapšys, 
A. Kurelaitis, bet abu pase
no ir neberašo. O naujų 
korespondentų neatsiranda. 
Mirė iie lietuviai

Pernai mirė šie lietuviai: 
Jurgis Pečiukaitis, Antanas 
Jakaitis, Diana Žemaitytė, 
(22 metų amž., užmušė 
sunkvežimis), Antanina Ju- 
škelienė, Pranas Dočkus,

ir mažiukais. Viskas buvo. Marija Uoksienė, Motiejus 
gražiai ir skoningai paruoš-: Kurelaitis, Sofija Bertašie- 
ta ir atlikta. O atvykęs Se-' nė, Jonas Paliulis, Antanas 
nelis vaikučiam gražių da- Pautienius, Motiejus Jurai-
lykėlių papasakojo, išėjo tis, Kotrina Kairienė, Ste-

Gražus žygis

Liaukevičius, gyvenantis
Manitobos provincijoje iš-! Smailys, Petras ir Simas, 
spausdino “Naujienose” šių Tarasevičius, Petras, 
metų sausio 3 d. laidoje j
trumpus 
priklausomybės 
tarpio ir jo gyvenimo Lie 
tuvoje iki išvykimo į Ka
nadą

skersgab 
Staugaitis. Juozas, gimęs Opš- 
rateliu km.. Vilkaviškio apsk. 
Tamošauskas, Bronislovas, Jo
no ir Barboros sūnus, gimęs 
Rietavo vai. 1925 m. birželio 
30 dienų.
Titlius. Henrikas, Andriaus sū
nus, gim. 1914 m.
Vainauskas, Petras, Jono sūn., 
gimęs Palavėnės par., Rudikų 
kaime. ,
Vinl.auskas, Stasys, Juozo sūn., 
g. Kaune.
Virbalis, Petras, iš Bertašiūnų 
kaimo.
Žičkus. Tamošius, Vinco sūnus. 
Židonis. Petras ir Vincas. My
kolo sūnūs.
Žitkus, Vladas, Jurgio sūnus, 
gimęs J918 metais.
Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi. 
liepti:
Consulate General of Lithuania 

41 We«t 82nd Street 
New York 24, N. Y.

BALFO PRANEŠIMAI

1. I Centrą vis dar rašomi 
laiškai ir prašymai pasiųsti vai
stų j Lietuvą ar Sibirą, nuro
dant liga ar ligos žymes. To-

, v™ soma pirma pasitarti bent sukuicių valse., Daugelaieių km. daktaru ir užsakant vais-
Cerkasas. Antanas ir Dominui- tus aiškiai nurodyti
kas, kilę iš Paudaksciu km., Ak- pay^jnimą įr kiekį J>ei for- 
meres v., Mažeikių ap. (tabletės, ampulės-ar pan.).

miems savanoriams, gyve- H°uAni?Un,gaS’ b ?S 2- ^faii siunčia vaistus ne-
nantiems Mont^e? su! Vo.
jais reikėtų daugiau susipa-i Lietijoje. ... metais niekas muito didumu
Žinti. Reikėtų įsisamoninti, Kunųaronytė - Bartniekienė, Ma- il€aiskundė. nors nepavyko nu- 
kad savanoriai kovojo už ™!'\SWaus g,m' Saa“‘, Jis. Lietuvoje -
demokratines Lietuvos at- Mitkevich. Walter. gimęs šilu- ...
Statymą ir jos gyventojų pi- voje. gyveno llerrin, III.
lietines teises Tnompt ir Norni..--. Vaclovas, Prano sūrus, ueunes teises. įuomet u 1<aiviu km.t Salantu v.,
musų miesto savanoriai gal Kretingos ap.
galėtų sugyventi ir su tais Novogrotkis <Nowogrodzki) 
savanoriais bei kitomis or- į Mykolas ir Norman Stanislovas,
ganizacijomis, kurie gruo- Į Čikagoje, 
džio 17 d. fierversmą ir jo į Petkevičius. Pranas ir Vincas, 
vykdvtojus glosto ne na- * Miko sūnūs, iš Žuvintu km. ir 

r į iu vaikai. •
į Simkevičiutė. Elzbieta. Juozo 
duktė, gimusi Biliuniškių km.

! Sirackas. Jonas ir Sirackaitės,
Ona. Petrė ir Zosė, Jono vaikai.Dažniausia Visokius po- Alioniu k., Pabaisko v., Uk- 

būvius su stipresniais išgė- mergės ap.
rimais pobažnytinėje salėje' Skinder, Stanislovas. Jono sū-
į-enoifl kfltnlikin ' mnlom nus’ «męs Vilkavišky, rengia Katalikių moteių «kerfcys. jon3S. jono s., gimęs

Savanoriams ir taria-

plaukiui.
Geria ir po bažnyčia

draugija.
J. Vadeika

TORONTO, ONT.

J. Novog naujoj pastogėj
J. Novog įsikūrė naujoj 

savoj pastogėje. O kiekvie
nas naujakurys turi daugiau 
visokių kasdieninių reikalų. 
Turi jų daugiau ir drg. J. 
Novog.

Be to, ligos apsėdo jo 
šeimą. Praeitų metų gale 
žmonai padalyta operacija, 
po kurios ji dar negali at
sigauti.

Linkime, kad visos kliū
tys, kurios trukdo drg. J. 
Novog visuomeninį veiki
mą, greičiau būtų nugalė
tos.

Kaimynas

DAR KERĄ VĖLU
Gerą knygą dovanoti nie

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

ar
aoskaičiuo- 

i»m«s. 1959 m. muitai pakeisti. 
Nežinome ar ir anapus apmokė
jimai pabrangs. Kas turite in
formacijų, malonėkite atsiųsti į 
Centrą — pasidalinsime su vi
sais.

3. Užsakant per Balfą siunti
nius ar vaistus būtinai nuro
dykit. koks vardas- ir adresas 
nžrašyt ant siuntinio (siutėio). 
Nenurodžius. Balfas užrašys, 
kaip siuntėjo, to asmens pavar
de ir adresą, knris pasižada už 
siuntini apmokėt. Balfo Centras 
vaistus išsiunčia skolon. Užsa- 
kvtojai atsilygina gavę sąskai
tą.

Užrakant medži<cra ar maisto 
siuntinius, siunčiamus iš Švei
carijos. reiki” pridėti atitinka
mai sumai čeki ar money order

Pusbedžio k., Užpalių vai., Ute- “United Lithuanian ‘ Relief
nos ap.
Stankūnas. Stasvs, iš Veliuonos 
m.. Kauno ap.. buvęs H*»mbur- 
,*e. Vokietijoje.

rumskienė - Kikinav ičiutė, 
Jadvyga, Juozo d., gim. Pckiš- 
,''v!e.
Trakimas, Motiejus ir Nikode
mas. Juozo sūnūs ir ju seserys 
Paulina Trakimaitė ir Stanio- 
"ienė - Trakimaitė.
Urbonas. Petras, Juozo s., gi
męs Ažušilių k., Obeliu v.. Ro
kiškio ap., ir jo sūnus Algis Ur
bonas.
Valiuškis, Liudas, Kazio ’ūn. 
v»nciunas, Povilas.
Vitas. Juozas. Jono sūnus, iš 
Deltuvos vai., Ukmergės ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
Aleksienė. Ieva, gyveno Wilkes 
Barrc. Pa.
Raliukas, Antanas ir Juozas, 
Mato sūnūs.
Boguckas. Charles (Bogutsky), 
gyveno Swoyerville, prie King- 
ston. Pa.
Butkus. Juozas, gimęs Med
žiuose, T^aukuvos vai., ir io duk
tė Jorefina Butkutė. 
Gaidelienė Juzė - Guste. Vinco 
a,-Vė ir ios vaikai.
Gricius. Antanas ir Steponas. 
Jono sūnūs. gimė Sendvario 
km.. Šaukėnų vai.. Šiaulių apsk. 
Idiotas. Stasvs, Jokimo sūnus, 
trimęs Mažeikiuose.
Kanapk»itė. Aldona ir jos se
serys, Kazio dukterys. 
Kalkauskas. Antanas, gyvenęs 
Kinsrston. Pa.
Krukonis. Rokas, iš Druskinin
kų km.. Merkinės valsčiaus.

Fund” vardu.
4. Atsiskaitant su Ralfo. Cen

tru. nunodvkite už ką pinigai 
siunčiami.

Ar informeci;u prašote, ar 
paaukoti Balfo šalnos darbams 
norite, visuomet rašykit®: Fni- 
<«d l.iethuanian F*Haf Fnnd of 
America, l»c. — 105 Grand St., 
Brooklyn 11. N. ¥•

TELEVIZIJA

šiuo metu yra 75 milio
nai televizijos aparatų, iš 
iu Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse 50 milionu. An
troj vietoj yra Didžioji Bri
tanija — 9 milionai. Vaka
ru Vokietijoje 1 mil. 300 
tūkstančiu, Austrijoje 750,- 
000.

Pažymėtina, kad pirmoji 
komercinė televizijos stotis 
pradėjo veikti New Yorke 
1941 metais.

270 MILIONIERIU
Amerikoje yra 270 asme

nų, kurie per metus pajamų 
turi ne mažiau kaip milio
ną dolerių. 600 asmenų pa
jamų turi nuo pusės iki mi
liono dolerių ir 89,000 as
menų tokių pajamų turi nuo 
50,000 iki 100,000 dolerių.
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Puslapi* Ketvirtos

Grįžę į Lietuv* 
čiai nori sugrįžti tt “rojam

STEPONAS KAIRYS
Vadovo Sidzikausko kalba, pasakyta 1959 m. sausio 

12 dieną, nmnuit prof. Stepono Kairio - Kaminsko 
sukaktį

— mėnulis** . . .
Sovietu kosminė raketa

_ . „ . . buvo pasiųsta i mėnuli sau-
Buenos Aires dienraeto rio 2 d Ut j; praskrido « 

nemokracu ir lietuvių jr pasiekusi saulės traukė* metu
ratą, dabar sukasi apie sau
lę tarp Marso ir Veneros.

laikraštis “Argentinos Lie- 
tuvių Balsas'* įsidėjo “bė
dos šauksmą** lietuvių 
maldaujančių Argentinos 
kaip nors grąžinti iš “sovie
tinio pragaro**, kurį klaidin
gai rojumi įsivaizdavo. Vie
nas toks apsivylęs rašo į 
Argentiną:

ėJau praslinko pustrečių 
metą nuo nelaimingos die
nos, kuomet išplaukėm iš 
Buenos Aires uosto į Sovie
tų Sąjungą. Per tą laiką pa
tyrėme falšyvumą to pinigo, 
kuriuo nupirko mūsų naivu
mą ir mūsų idiotiškumą. 
Prašome Aigentinos, kad 
mus gelbėtų, padedant grįž- 
ti. Vjeni sakys, kad mes e- 
sam'e savo tėvynės išdavi
kai, kiti sakys, ko ieškojo, 
tą rado. Bet mūsų pajėgos 
galutinai išsisėmė. Maldau
jame padėti mums sugrįžti. 
Grįždami laimėsime viską, 
(laisvę), negalėdami grįžti, 
prarasime viską (gyvybę)”.

Toliau dar rašo apsi vy lė
liai

“Žinome savo kaltę, kac 
leidomės apgaunami. Bet 
juk ir daugelio valstybių di
deli vyrai tapo suklaidinti. 
Maldau jame Argentinoj 
vyriausybę ir liaudį padėt 
mums sugrįžti. Savo pačii 
bandymais nepajėgsime grį 
žti pas Argentinoje likusius. 
Padėkite mums. Gelbėkite.

Tai ištrauka iš laiško, ku
ris tilpo minėtame Argenti
nos laikraštyje “Demokra- 
cia” 1958 m. gruodžio 14 d. 
Laiško autoriai išvyko iš 
Argentinos į Lietuvą 195t 
metais. “Argentinos Lietu
vių Balso*’ redakcija savo 
prieraše pastebi, kad laiško 
lašėjai jai ir lietuvių kolo
nijai yra puikiai pažįstami. 
Jie ankščiau buvę “nesukal
bami bolševikai”, o paraga
vę “rojaus” gyvenimo, nori 
ištrūkti iš jo kaip nuo ko
kius choleros.

f Neseniai iš Amerikos į 
lJėtnvg sugrįžo Pijus Kru- 
clskis. Jis parašė laišką J. 
K l aužaičiui Manshestery, 
Conn., pas kurį gyveno. Tą 
laišką išspausdino Laisvė 
sausio 16 d. numery.

J. Kruelskis rašo dirbąs 
tik 6 valandas, visko turįs, 
viri gražiai apsirėdę ir tt 

“Bet žmonės patvirkę, 
degtinę geria aliniais stik
lais. Galite suprasti, jeigu 
būtų badas, tai pirktų duo
nos, o ne degtinės”.

Taigi, pasak Kruelskio, 
žmonės be saiko girtuok
liauja dėl to, kad gyvena 
jicrtekliuje, laimingai.

Lėktuvas Vilnius — 
mėnulis

• Sėkmingai paleista į erd
ve Sovietų raketa, matyti 
sujaudino ir Vilniaus radijc 
l>ropagandininkus, nes jie 
sausio 5 d. pranešė:

• “Nebetoli ta diena, kadi 
jaunieji mūsų draugai nu 
ves kosminius laivus į Mar 
są ir kitus iki šiol paslaptie 
gus nežinomus pasaulius 
Praeis dar kiek metų, gal 
būti visai redaug, ir iš te 
paties Vilniaus aero uoste 
. . . pakils kosminis laivai 
ir informatorius praneš pei 
garsiakalbį iš oro uosto: 
“Išskrido į pirmąjį reizą 
lėktuvas maršrutu Vilnius

Pradėjo gaminti radijus

Metų pabaigoje rinkoje 
pasirodė vietoje gaminti: 
radijo aparatai “Daina”. 
-Jie yra 7 lempų visoms ban
goms, sujungti su elektri
niu patefonu - radiolų. 
Žemės ūkio žinovai
Danijoje

Buvo surengta žemės ū- 
.do specialistų eskursija į 
Daniją. Joj dalyvavo že
mės ūkio ministerio pava
duotojas Kriaučiūnas, miš
kininkas soc. Lukinas, Vil
niaus žemės ūkio technku- 
mo dėstytojas Juozelskis, 
,yvulininkystės instituto di- 
.ektorius Žebenka, veteri
narijos akademijos darbuo- 
ojas Kalpokas, žemdir- 
.ystės instituto direktoriaus 
pavaduotojas Černiauskas 
ir kt _ _t.
.naudus laiškas

Iš Amerikos į Lietuvą 
.922 metais grįžęs, nelabai 
aštingas asmuo rašo savo 
ažįstamam:

“Mes labai džiaugiamės, 
:ad Tamsta atjaučiate mū- 
sų padėtį. Mes ir šiandien 
yvename botago plakami, 
et kraujo jau neteka, nes 
o nebėra — jis iščiulptas... 
/ien tik mirties belaukia- 
ne. Tada viskas baigsis ir 
o raudonojo slibino pries
pauda ... Turėčiau daug ko
ašvtL bet nėra tokio oo-i J* stebėjo, kaip

Sargas” “Ap-
.valga , o kiek vėliau ir
Dai nininkų Balsas", kuri

,is pats redagavo, slaptai 
ankė lietuvių inteligentą ir 
.etuvių valstietį bei darbi- 
nnką. Jaunuolį greitai pa
gavo naujos gadynės ava- 
■įa, ir jis anksti įsijungė į 
iiūsų tautinio atgimimo są-

pienaus, kuriame visa su
ciptų. Jūs gal pagaunatt 
mūsų radiją. Mes kai kadi 
girdime, ką dirba Ameriko. 
.;etuv.ai mūsų labui — 

Mūsų kaime žuvo 27 as 
menys, visi jauni. Yra na 
mų, kuriuose neliko nė vie 
no žmogaus”.

Mirė J. Mačionis
Gauta žinia, kad sausio 

24 d. Utenoje mirė Juozai 
Mačionis. Jo sūnus Anta 
nas Mačionis gyvena Ne\ 
Yorke. Gili užuojauta jan 
netekus mylimo tėvo.
lietuvis išrado spaudos 
mašiną be raidžių

Bolševikų spaudos agen
tūra paskelbė, kad Lietuvos 
iiektrografijos tyrimo ins- 
tuto direktorius Jonas Ži

evičius išradęs naują spau-,Jai yra gerai žinomi mūsų 
dinamą.ią masiną. J. zile-i .icl,Amoro; „r.
ričiaus žodžiais:

“Mes baigiame ištobuiii
i naujos rūšies
adimą su nuostabia savy- f," "' tIpSįas' anį j3įkų patingai skaudžiai isgyve 
e rinkti vaizdus elektro į i,,A...- no Kremliaus tironų klasU

ir jų smurtą prieš Lietuvą
oiogiamie juostele, nurią me su io ,-orn^ntįva ;r ;o Kaip ir visa mūsų tauta, jis 
alima pakartotinai 'art<> i. j tyi^i tiki tova Lietuvo

su sunkiai prieinamu **«>"?>• Kajp ir mes, jn 
imokslu. Progimnazija Pa- ■Jlno-.],lJad kelly !. L‘VU.VO; 
langoje, gimnazija Siau-1 ^I^kiausomybę „• laisvi 
iuose - abu aniem laikam ine, a??but5. įengvas- ka: 
gana reikšmingi bundan-1 ™us *aul5,a klela koXa' sun 
ičios lietuvybės centrai. Pc kus darbas' ?k?u<1?10s au 
lio - Technologijos Institu 108• .Mums, k-.ek uz jį jau 
kas Petrapilyje, veikla lietu
vių studentų tarpe ir su lie

tuviais socialdemokratais,

iiemonių ir “nutupdyti 
otografine juostele, kurią

Agentūra sako, šis išra- 
imas yra be raidžių mag- 
etiškas linotipas, kuris 
audos ženklus ir ištisus 

a iždus suklosto popieriuje 
e spausdinimo. Nebereikė
to klišiu, raidžių rinkėjų, 
-inkografų ir taip toliau, 
’aujuoju išradimu būsią 
alima spausdinti kiek no- 
ma egzempliorių knygų, 
urnalu. laikraščių ir pana- 
’ų dalykų.

Kiek ta žinia yra tikra, 
ė iau sužinosime. Reikat- 
.iminti, kad bolševikai mo
ta ir girtis be saiko.
>5 naujos gatvės Panevėžy

Vilnimis radijo kuisio 5

Šiuo Lietuvos laisvės «u-
__________ visų lietuvių.
mintys ir jausnfeipniįitrėipti 
į Lietuvą, amžių'būryje i$-i 
torijos arklo skersai fe- tt-' 
ilgai išvagotą . ir dabar vėl- 
besigrumiančią su 4 bau
džia nedalia —i su/bįlševi-į 
kų okupacija. Kai mes, iš-; 
blokštieji'iš savo krašto ir 
išblaškytieji po. visas žemy 
nus, ilgimės netekę1 tėvynės,! 
o krašte palikusioj! ar po 
Sibiro tyrus blaškomoji mū
sų tautos dauguma ilgisi 
laisvės, gi visi mes —ne-; 
priklausomos Lietuvos vals
tybės, 1918 metų Vasario 16; 
Dienos Akto, paskelbusio^
Lietuvos valstybės atstaty-ijtų Vasario 16 Dienos Akto 
mą, istorinė ir tautinė reik-j 
šmė visiems mums yra kul
kas akivaizdesnė, nei kad 
ji mums buvo nepriklauso
mybės laikais. Šiandien, 41 
metų perspektyvoje, ryš
kiau ir visoje istorinėje 
didybėje iškyla prieš mūsų 
akis ir Lietuvos valstybės 
atkūrėjai. Mes esame tik
rai laimingi, turėdami savo 
carpe vieną iš, deja, jau 
labai nedidelio skaičiaus 
Vasario 16 Dienos Akto 
signatarų, galėdami jį pa
sveikinti sulaukusį 80 metų 
amžiaus, pareikšti jam mū
sų pasididžiavimą juo, mū-į 
sų pagarbą jam ir mūsų 
meilę.

Garbingasis šios dienos 
Jubilijatas, profesorius Ste
ponas Kairys - Kaminskas, 
orendo “Aušros” poveikio 
laikotarpyje. Jis girdėjo 
skambant dr. Kudirkos

pirmininkas.
Visas profesoriaus Stepo

no Kairio - Kaminsko gy
venimas buvo tarnyba ide
alui — lietuvių tautos ii

ad, 1 kovą su anų laikų krata^ jjs b 
usiskuoju okupantu, buvo:kaklus kJovotojas 
.eras lietuvių tautos bu- nj teisingumį h. bendrąją
un ojų. žmonijos pažanga, tačiau.

Steponas Kairys buvo ir
ra ne eilinių gabumų ir
ugeoejimų, kietos kovos už 
..vo tautos ir žmonijos i- 
ealus užgrūdinto charakte- 
io asmenybė. Iš tų jo as- 
nens savybių plaukė nepa
rastai šakota ir naši jo 
eikla, margi jo gyvenimo 
tapai. Mūsų garbingasis 
-ukaktuvininkas ir jo dar-

zisuomenei. Tad aš ten 
, imsiuos čia tik jo per 80

ne įstobuiiii- inetų išeito kelio priminimu Jelsln£umu pagrįstus 
te eyizinps- wndrais bruožais; Tas ke- k,u? ,'aklybių, jis y

mūsų inteligentų kartai. 
Vaikystė — Lietuvos kai-

!Rusijos Valstybės Dūmos į laibais ir raštais Steponas 
:atstovais, revoliucinis 1904- Kan Vs - Kaminskas pasta 
95 metų sąjūdis, Didysis e sau paminklą, kurio ne:

• Vilniaus Seimas, Vilnius ii ,aikas’ nei pikčiausios oku 
Lietuvos Rytai. ’ant0 užmačios nesugriaus.

Pirmasis pasaulinis karas! Laiminga tauta, kuri ga-
------------------------------------- ' H didžiuotis, turėdama to-
d. pranešimu, Panevėžio ' kį sūnų. Jis vra jai ati ama 
miestui plečiantis, praves- Į r pranašas skaudžių ban 
tos 65 rratvės.

KBĮ£IVIS, SO. BOSTON
ginimas mūsų jaunajai kar
tai eiti jo pramintu kelia. 

Pastarasis Lietuvos ne-‘ 
gandas — sovietinė okupa
cija — išplėšė ne tik Lie-, 
tuvai laisvę, dėl kurios prof.' 
Kairys - Kaminskas visą 
savo gyvenimą ir darbą y- j 
ra skyręs, ne tik tėvynę jam 
pačiam gyvenimo saulėly
dyje, bet atplėšė jį nuo my-' 
iimos žmonos, nužudyda
mas ją bolševikinėje neva
lioje. Tai aukščiausias lie-. 
tuvio visuomenininko —po
litiko likimo tragizmas, sy- 
kiu ir heroizmas.

Palinkėkim mūsų bran-

Jūbilijatą užklumpa Vii-, 
niuje. Ątžymėtina jo veik
la prieškonfereneiniame lai-; 
kofai’pvje. ypač vadovavi- 

! mas Lietuvių Agronomijos 
ir Teisių Pagalbos Draugi-; 
jai bei “Darbininko Balso” 
redagavimas sunkiose vo
kiečių okupacijos sąlygose, 
jo vadovavimas Vilniaus 
Lietuvių Konferencijoje irj giam Sukaktuvininkui dar
tos konferencijos išrinktoje; daug sveikų ir darbingų 
Lietuvių Tautos Taryboje, į metų, o už vis labiau su
kurtos jis buvo narys, da-? laukti Lietuvos laisvės ir, 
lyvavimas Lozanos ir Berno! sugrįžti į laisvą ir nepri-j 
konferencijose, — taigi Lie- j klausomą Tėvynę.
tuvos nepriklausomybės at-J ---------------------------
statymo įžanginiuose dar-i MILIONŲ DŽIAUGSMAS 
buose. Pagaliau, 1918 me-' ---------

suredagavimas ir pasirašy
mas ir kiek vėliau pasiprie
šinimas monarchijos įvedi
mui Lietuvoje.

Nepriklausomoje Lietuvo
je Steponas Kairys yra vy
riausybės naiys, Steigiamo
jo ir visų demokratinių Lie
tuvos seimų atstovas, social
demokratų partijos pirmi
ninkas ir seimų frakcijos ly- 
’eris, Kauno miesto inži
nierius ir Vytauto Didžiojo 
Universiteto profesorius.

Antrojo pasaulinio karo 
metu profesorius Steponas 
Kairys - Kaminskas yra ap
jungtos lietuvių tautos rezi
stencijos vadas, pogrindinio 
Vliko pirmininkas. Po ne
pavykusios misijos į Stock- 
holmą, perėjęs nacių kalė
jimą ir stovyklą, jis įsijun
gia į lietuvių tremtinių po
litinę veiklą Vakaro Euro
poje, kurį laiką tai vei k.ai

mokamas mokestis, buvo: 
$4,200, o dabar bus $4,8000. j 

Kaip minėta, pensijos pa-j
vadovaują, vėliau dirbikai-'^idintos 7 Procentais. Taigi, 
po Vliko ir Vykdomosios ^a8 gavo Išsijos $55, da-
Tarybos narys. Jis yra taip 5?^ saus V<!
pat Lietuvos socialdemo- $.1^’ £aus $107. Iki šiol 
kratų Delegatūros egzilyje .vleno 38016118 <^1*^

žmonijos pažangą, 
visų pirma ir visose aplin 
kybėse —tautus lietuvis pa 
triotas.

Drauge su visais lietu 
viais, su visa lietuvių tauti 
Steponas Kairys - Ramins 
kas sielojasi dabartine Lie 
tuvos padėtimi, jos didžiuo 
ju negandu. Krištolinio ty 
rūmo idealistas, visą amžir 
kovojęs už tautų ir žmonit 
teises ir pagrindines lais
ves, už teisę ir tarptautinii

lesniems, jis yra ir pavyz- 
lys ir įkvėpėjas.

Savo vaisingo gyvenime

1 dvmų laikais Tis yra para-Įba

Vasario pirmomis dieno- : 
mis dvylika su puse milto-1 
nų žmonių nušvis gavę so-! 
cialinio draudimo įstaigos 
čekį, kuris bus kiek dides
nis negu iki šiol. Skirtu
mas tebus 7 procentai. Tei
sybė, nedaug, bet vis geriau 
gauti kad ir mažą priedą, 
negu jo negauti.

Socialinio draudimo įsta
tymas buvo pakeistas per-' 
nai rudenį, bet kaikurie jo 
pakeitimai tepradėjo veikti 
nuo sausio 1 d.

Nuo sausio 1 d. pakeltas 
apdraustųjų ir samdytojų 
mokestis. Seniau abi pusės 
mokėjo po du su ketvirta
daliu procentų, o dabar mo
ka po pustrečio procento. į

Padidinta ir apdraudžia-, 
moji suma. Seniau didžiau- ’...... 1—— M..AA I.....Asuma, nuu ivuiiub uuvu

pensija buvo $108.50, da-! 
"•ar tas pats asmuo gaus 
>116. Mažiausia pensija pa
kelta iki $33 (buvo $30).

šia proga norėčiau pri-į 
minti, kad kongrese svars-' 
tant socialinio draudimo įs- 
atymo pakeitimą Prekybos 
lūmai, Fabrikantų Sąjun-; 
a ir privatinės draudimo 
endrovės dėjo labai daug 
įstangų, kad įstatymas ne
būtų keičiamas, tai yra ge
rinamas apdraustųjų labui. !

Daug demokratų ir kai 
kurie republikonai siūlė 
pensijas padidinti 10%, bet 
toks pasiūlymas nepraėjo. | 

Socialinio draudimo įsta-! 
tymas kiek pagerintas, bet 
nepakankamai. Dėl jo ge
rinimo dar teks daug ko
voti, nes be kovos tokių da
lykų niekas neduoda.

R. M.

SKANDINAVAI APIE 
VINCĄ KUDIRKĄ

Elta praneša, kad norve
gu laikraštis “Aftenposten” 
šspausdino Lietuvos garbės 
<onsulo Hanseno 2 skilčių 
traipsnį apie Vincą Kudir- 
:ą. Duodami ir keli Lietu
os himno posmai lietuviš- 
ai ir išversti į norvegų 
albą.

Kitas norvegų laikraštis 
‘Vart Land” išspausdino 
įet 3 skilčių straipsnį tuo 
ačiū klausimu.
Suomių “Helsingen Sana- j 

mat” davė daug istorinės 
medžiagos apie Vincą Ku- 
lirką. Suomių karelų laik-Į 
rastis “Kaijalainen” plačia
me straipsny apie Vincą 
Kudirką davė ir Lietuvos 
himno vertimą į suomių kal-

EVOLIL’CIJOS MOKSLO PRADININKAS

šiemet sukanka 150 metu, kai gimė Charles Dar* 
vin ir ICC metu. kar išėjo jo parašyta knyga “Gy
vūnu risią kilmė”, kurioje buvo paskelbta nauja 
teorija apie gyviu rūšių pasikeitimą, išsivystymą. 
Prieš ją piestu stojo kunigai ir visos juodosios jė* 
gos. Jos prakeikė Darviną su visu jo mokslu. Deja, 
šiandien jau ir pats katalikų bažnyčios galva — 
popiežius pripažįsta gyvių evoliuciją. Keleivio 1959 
m. kalendoriuje rasite straipsnį apie Darviną ir jo 
mokslą- Kalendoriaus kaina tik 50 centų.

SPAUDA YRA DIDELIS 
BIZNIS

Amerikos laikraščiai, 
tiek dienraščiai, tiek ir re
čiau išeinantieji, didelę da
lį savo pajamų gauna ne iš 
skaitytojų, bet iš visokių 
skebimų. Paminėsime kele
tą “magazinų” pajamas iš 
skelbimų.

1958 metais iš skelbimų 
pajamų turėjo:
Life ...?........ $122.628.205
Saturday Evening
Post ................ $87,606,491
Look ........... $43,094M84
Time ........... $41,569,248
This Week .... $40,685,525 
Laclies’ Kome
Journal :.... $26,976,551
Better Homes &
Gardens .....
Parade .......
Americcan
Weekly .......
Reader’s
Digest ...........
Good
Housekeepirg 
Newsweek . ..
McCalI’s .....
Business
Week ........
U. S. Nevvs &
Report .......

Tai tik keletas pavyzd
žių. Savaitinis ‘Lito” maga
zinas, kuris deda puikių pa
veikslų iš viso pasaulio ir

$24,456,413
$23,882,853

$23,186,532

$21,699,110

$21,307,437
$21,234,437'
$18,390,989

$16,470,187
VVorld
$15,214,638

3E

darbas

Iliustr;iolas. ti in:ė ’esinis kultūros žurnaias DARBAS me
trus kainuoja studentams $2; atskiras numeris $1. 
Administratoriaus adresas: DARBAS, c/o V. Gervickas, 
85-03 76 S!„ tVoochavon 21, N. Y.

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

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

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių tuoj pat, nie
ko nelaukiant. Jis bus pasiųstas, kaip tik gausime užsaky
mą.

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

“KELEIVIS”
636 F.a»t Broadway 
So. Boston 27, Mass.

L
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i turi virš 5 milionų skaityto
jų, iš skelbimų per metus 
i surenka 122 milionus dole
rių. Jei tam žurnalui reikė- 

; tų veistis vien tik iš skaity
toju, jo kaina būtų ne 25 
centai, bet visai kitokia. 
Taip yra ir su visais kitais 
laikraščiais ir žurnalais.

Lietuviškų laikraščių su 
didžiausiais Amerikos 
spaudos organais nėra ko 
lyginti. Bet mes neabejoja
me, jog daugelis skaitytojų 
lengvai supras, kodėl mūsų 
spaudos padėtis yra liūd-
n'-na.

KEPILIEČIAI
REGISTRUOKITĖS!

Imigracijos ir Natūraliza
cijos įstaiga primena reika
lavimą, kad kiekvienas sve
timšalis, nepilietis kasmet 
sausio mėnesy užregistruo
tų savo adresą, tai yra gy
venamąją vietą.

Registracijos blanką (Ad- 
dress Report Card, form 1- 
53) galite gauti artimiau
sioje pašto ar Imigracijos 
įstaigoje.

Išpildę blanką, grąžinki
te jį tarnautojui asmeniškai. nesiųskite paštu.

Kas šio reikalavimo nciš- 
pildys iki sausio 31 d. bus 
griežtai baudžiamas.

V i S l (I M K N e S M OK S 1,(1. MENO 
IR L ĮTEK ATGROS ŽURNALAS

IriiHluii stebi mū ui išeivijos. Lietuvos ir 
vi o gyvenimą. Prieš konservatyvia,
’irorineiatišką tradiciją DARBAS stato hu
manistines vertybes ir kūrybiškai šviežią
žodi



No. 4, Sausio 28, 1959

—Sveikas gyvaą, tėve! Ką 
šiandien pasakysi?

—Maiki, aš tau pasaky-; 
siu, kad tu esi balamūtas.; 
Jessa, didelis balamūtas! 

—Kodėl?
—Juk žinai kodėl; kam; 

dar klausi.
—Ne, tėve, aš visai nesu

prantu, kodėl mane “bala- 
mūtu” vadini.

—O kas sakė, kad Lietu
vos atstovybė prie popie
žiaus dvaro pakašavota —; 
ar ne tu?

—Tai kas?
—Tai yra tas, Maiki, kad 

?: ji nebuvo ir nėra pakasavo- 
ta. Tai vot, kodėl tu esi 
balamūtas. Nieko nežinai, 
o šneki. ' Kneižio radijuš- 
ninkas, ką dabar atsivertė 
prie dvasios šventos, tokius 
išvadino skystapročiais.

—Palauk, tėve, palauk, 
nesikarščiuok kaip tas kar
štakošis “radijušninkas”. 
Visų pirma pagalvok, kas 
tam gandui apie atstovybės 
panaikinimą padarė pra
džią.

—Tai kas gi?
—Tas gandas, tėve, pir

miausia buvo paleistas iš 
Romos, iš paties popiežiaus 
dvaro. Pagrindą jam davė 
pats popiežius, kuomet jis 
sukvietė Į savo iškilmes ki
tų tautų atšovus, o Lietuvos 
atstovą aplenkdamas panie
kino. Iš to ir buvo padaly
ta išvada, kad Lietuvos at
stovybės jis jau nebepripa- 
žjsta. Ir dėl to sujudo visi 
Amerikos lietuviai. Tėvas 
pats atėjai pas mane su a- 
šaromis, kad lietuvių tautą 
ištiko “didelė nelaimė”.

—Džiūsta minut, Maik! 
Jeigu tu toks smart, tai ko
dėl tu nesužinojai, kaip tas 
biznis iš tikrųjų stovi—pa
naikinta atstovybė, ar ne?

—Koks reikalas man j 
tai kištis? Tėvas žinai, kad 
politika aš neužsiimu. Tais 
reikalais rūpintis yra tam 
tikros jstaigos. Washingto- 
ne yra Lietuvos atstovybė;, 
New Yorke yra generalinis 
Lietuvos konsulas; pagaliau 
yra Vilkas Lietuvos reika
lais rūpintis. Jeigu šitie 
veiksniai per kelias savaites 
negalėjo gauti iš Romos aiš
kių žinių, tai kokiu būdu aš 
galėčiau?

—Jes? Maiki, dabar aš 
matau, kad tu čia negalė
jai nieko padalyti. Bet ko
dėl tas Lietuvos atstovas, 
kurio popiežius neįsileido i

KEL£IVIS, SO. BOSTON

Duobos užrašų GRAŽIAI SKRENDA

Puslapi, rento.

RAŠYTOJAS ŠEINIUS 
MIRĖ ŠVEDIJOJE

(Tęsinys)
5. NEUŽMUŠK, NEVOK besiginančių. Antram mū

šyje, kada žydų kariuomeMošei mirus, Dievas pa
skyrė žydams vadu Jošua 
(Jozue). Dievas nuolatos 
davinėjo jam nurodymus, 
panašiai, kaip Mošei.

Stebuklingai sustabdęs 
Jordano upės srovę, Jošua 
jvedė žydų tautą j Žadėtą
ją Žemę, kuri buvo dauge
lio tautelių arba giminių

nė sėkmingai kapojo besi
priešinančius, tai Jošua Die
vo pagalba sustabdė saulės 
ir mėnulio judėjimą, idant 
prailgintų dieną, kad galė
tų visiškai išnaikinti tuos, 
kurie gynė savo žemę.

* Paskui Dievo pažadėtoje 
žemėje žydai ginklo jėga ir

Ą

Jk

apgyventa. Jošua tuoj ap; Dievo pagalba paėmė miM- 
supo miestą Jeriką sąvoką-^us; Makedą, Lebną, Lak- 
riuomene. Dievas jam tarė: i Debirą, Egloną, Hebro- 
štai aš padaviau j tavo ran-; n3> Asedotą ir kitus. Ir vi- 
kas Jeriką. sur tų miestų gyventojai

Pagal Dievo nurodymą buvo išžudyti.X_ __ — T'V®__  •_ 1_ T/xX««A Xžydai nešė 10 Dievo įsaky
mų lenteles ir, eidami ap
link miestą, šaukė ir trimi-

Jošua vedė žydus vis to
liau | Žadėtąją Žemę. Apsi
gynimui nuo užpuolikų ke-

tavo. Kada miesto sienos lėtas tos šalies valdovų ap-

savo iškilmes, nieko apie tai 
nepranešė Amerikos lietu
viams?

—Taigi, taigi, tėve, ko
dėl jis tylėjo?

—Bet visgi dabar galim 
pasidžiaugti, Maiki, kad ši
tas trubelis jau pasibaigė. 
Šventas tėvas Lietuvos ne
apleido ir jos atstovo neat
metė. Dabar, vaike, galim 
gerai išsigerti ir užgiedoti 
Aleliuja.

---- j.Yesisnuuinn. gicuvvi, i
ve; Lietuvos atstovo padė
tis prie popiežiaus dar nėra 
visai paaiškėjus. Jeigu te
nai viskas būtų gerai, tai 
kodėl tas atstovas iki šiol 
vis tyli?

—Nu, gal nežino kaip pa
sisakyt. Žinai, prie švento 
tėvo bile kaip išsižioti ne
gali, ba jam gali nepatikti. 
Taigi verčiau tylėti.
" —Tai ką toks atstovas 

reiškia, tėve, jeigu jis ne
gali burnos atidaryti? Kaip 
jis gali Lietuvos reikalus 
ginti? Kokiems galams jis 
tenai reikalingas?

—Maiki, aš ne lojaris, tai 
negaliu tau šito biznio da- 
vadlyvai išvirozyt. Bet vis
gi man linksma, kad Lietu
vos atstovas yra pripažin
tas.

—Kažin, tėve, ar pripa
žintas? Lietuvos atstovas 
tenai iki šiol vadinosi įga
liotu ministru. Bet Lietu
vos konsulas New Yorke 
sakosi turįs tikrų žinių, kad 
tokio ministro prie popie
žiaus jau nebus ir kad atei
tyje jis jau nebus į popie
žiaus dvarą kviečiamas. Ar 
tai atrodo, tėve, kad jis yra 
pripažintas?

—šiur, kad pripažintas! 
Ar neskaitei gazietose?

—Skaičiau, tėve, bet tose 
žiniose aš matau daugiau 
dūmų, negu šviesos.

—Nu, o kam tie dūmai?
—Dūmai, tėve, dažnai pu

čiami žmonių akims ap
dumti.

—Aš to nesuprantu.
—Tėvas daug ko nesu

pranti.
—Nu, tai pasakyk, kaip 

tu supranti.
—Aš suprantu, tėve, kad 

mūsų kunigai labai susirū
pino kylančiais žmonių pro
testais prieš popiežių, todėl 
buvo paleista dūmų, kad 
užtemdinti tikrą atstovybės 
padėtj. Paskelbta neva ži
nia, kad Lietuvos atstovy
bė prie jmpieži.nis “išgcl-

dėl sukelto triukšmo stebu
klingai sugriuvo, tai žydų 
kariuomenė, lengvai užė
musi Jeriką, išžudė visus 
kas jame buvo, kaip vyrus, 
taip ir moteris, kaip vaikus, 
taip ir senius. Tik paleistu
vė (kekšė) Raaba buvo pa
likta gyva, nes prieš kelio- 
liką dienų ji pasitarnavo 
Dievo Išrinktajai Tautai, 
kaip savo tėvynės (Jeriko) į 
išdavikė, slėpdama ir išgel- 
bėdama savo namuos žydų 
šnipus.

Nekalti kūdikiai, jų mo
tinos buvo nugalabyti. Iš
davikė gi, nuodėminga kek
šė, buvo pagerbta.

Toliau, Viešpaties Dievo 
nurodymu ir pagalba, žydų 
kariuomenė paėmė Hajo 
miestą. Ten išžudė vieną 
dieną 12,000 vyrų ir moterų.

IfnzlA Ino orvpntn.-- VV7V7
jai gynėsi nuo žydų ties 
Gabaono miestu, Dievas 
užleido akmenų krušą: ne 
ant užpuolikų žydų, bet ant

sijungė, sudarydami didelę 
kariuomenę. Tada Viešpats 
Dievas tarė Jošuai: Aš esu, 
kuris juos sunaikinsiu; Jo
šua, tu pakirsi priešų ark
liams kojų gyslas ir vežimus 
sudeginsi.

Žydų kariuomenė užmušė 
toje šalyje visą, kas tenai 
buvo gyva, nepalikdami jo
kių liekanų. Visų šitų mies
tų grobį ir galvijus Izrae
lio sūnūs pasidalino sau, 
užmušę visus žmones, kaip 
Viešpats Dievas buvo įsa
kęs savo tarnui Mošei. 
(Žiūr. Jošuos knygą, 6-11 
skyrius).

Žydams Dievo Žadėtoji 
Žemė, — tai pienu ir me
dum plaukianti šalis, lai
minga gyvenimo vietovė, 
grąžintas rojus. Tai Dievo 
globojama ir ginama žemė. 
Tikrovėje yra visai pne- 
šingai. Retas krikščionis ži
no, kad Dievo Išrinktosios 
tautos laimė Žadėtoje Že
mėje sukurtą ant lavonų 
šimtų tūkstančių žmonių. 
Toji laimės žemė patręšta 
krauju išžudytų visų iki 
vienam ten gyvenusių žmo
nių. Tik tos šalies merginos,

beta”. Bet kas tokią žinią 
pranešė, nepasakyta. Niekas 
po ja nepasirašė. Jos tiks
las tačiau aiškus: nutildyti 
protestus prieš popiežių. j “^^^"buvo

—O gal ta žinia teisinga, 
Maiki? Gal šventas tęvasis 
tikro mūsų atstovybę išgel
bėjo? Jo šventenybės ta-

liktos žydų karių laikinam 
pasismaginimui,

Šv. Rašte nėra nurody-
jemnyčių negali žinot... ™°’ ^ad tie išžudytieji bū-
Kaip tu sakai? buv« dld?’

-Aš, tėve, kol kas neno- ;nePa.P,?i*', ^tvirkėliaido
rių nieko sakyt nvimai išsigimę. Sy. Ras-

—Bet aš, Maiki, noriu ži- tas nurodo v,en» Pabuvę
not, kaip iš tikro yra.

—Palauk, tėve, kol palei
sti dūmai išsisklaidys.

moterišką, vardu Raaba, 
kuri buvo prielanki žydams. 
Išrinktosios tautos turtinge-

-Bet aš tau paskysiu, sn,,eJ‘. P® iel.et«
Maiki, kad šventas tėvas 
lietuvius myli.

—Aš tos meilės nematau, 
tėve. Štai, pereitą savaitę 
popiežiaus patvarkymu Bo
stono archidiocezijoje apie 
20 kunigų buvo pakelta į 
monsinjorus ir kitokius vir
šininkus. Apdovanoti to
kiais titulais buvo airiai, 
italai, neaplenkti nei len
kai; bet | tą skaičių nepa
teko nei vienas lietuvių dva
siškis. Ar tai reiškia popie
žiaus meilę lietuviams? Ne
užmiršk, tėve, kad Lietuva 
yra pilna popiežiaus bažny
čių ir kad tos bažnyčios per 
amžius popiežius garbina ir 
deda jiems pinigus; net 
Jungtinėse Valstijose lietu
viai turi pastatę jam sun
kiai uždirbtais savo centais 
113 bažnyčių ir tas bažny
čias jo vyskupams užrašę. 
O ką lietuviai už tai turi? 
Visame pasaulyje nėra bu
vę dar nei vieno lietuvio 
kardinolo. Amerikoje iš lie
tuvių kunigų iki šiol dar

gulovių. Žydų tautoje buvo 
prostitucija, ką žinojo jau 
Mošė.

Palestinos arba Kanaano 
gyventojai tapo Dievo prie
šais tik tada, kada jie ry
žosi ginti savo šeimas, so
dybas ir šventyklas nuo žy
dų, ginklu teriojančių jų 
žemę. Pasidalinę išžudytų
jų turtą, nugalėtojai džiū
gavo ir degino Viešpačiui 
Dievui padėkos aukas. O 
čia pat prie aukurų buvo 
Dievo įstatymų lentelė su 
užrašu: Neužmušk, nevok! 
Nėra antro tokio ryškaus 
pavyzdžio žmonijos istori
joj, kur Dievo įstatymai 
taip stipriai susikirstų su 
Dievo darbais, kur tas prie
štaravimas būtų toks aiškiai 
visiem matomas.

Stabmeldė, buvusi kekšė 
(prostitutė), savo akimis 
matė galabijamus jos gimi
nės ne tik vyrus, bet ir per 
pusę kertamus kūdikius mo
tinų akyvaizdoje. Ji matė 
ir tas motinas skrodžiamas
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6 T-33 lėktuvai, gražiai išsirikiavę mokomame skraidyme.

Ar reikia imti vitaminus ?

Sausio 15 d. Švedijos 
tinės Stockhohno priemies
ty mirė rašytojas Ignas Šei
nius - Jurkūnas.

Velionis gimė 1889 m. 
balandžio 3 d. šeiniūnų kai
me, Gelvonių v., Ukmergė* 
apskr. Lietuvių literatūroje 
pradėjo reikštis 1910 me
tais. Jo palikimas toje sri
tyje gana didelis. Iš jo kū
rinių labiabsia vertinami 
Kuprelis, Vasaros vaišės.

Rašė I. šeinius ir švedų 
kalba. Ta kalba taipgi yra 
išleistos kelios jo knygos. 
Jo veikalas “Raudonasis 
potvynis ateina” buvo šve
dams pirmas įspėjimas apie 
sovietinę okupaciją. Vėliau 
autorius tą veikalą išvertė j 
lietuvių kalbą ir išleido.

Velionis paliko žmoną 
(švedę) ir sūnų, dirbantį 
švedų laikraščio redakcijo
je. .

vitaminai. Juose yra dau
giau paskirų vitaminų ir jie

‘DARBAS” DĖKOJA
n

Apie vitaminus išsamiai 
rašoma “Keleivio” kalendo
riuje 1959 metams. Bet ana
me straipsnyje nebuvo pla
čiau panagrinėtas klausi
mas, ar reikia imti vitaminų 
kapsules ir tabletes.
VĖtaminu rūiv« turėtų būti ^d>rt°j° Patar' • Stepp, ’Titusville, Fla., 13,

* * ; tas ir jo priežiūroje. Imantj T. Laucius, Brooklyn, N. t.,
Šiame krašte dideliais šiuos vitaminus vien savo $3, B. Paramskas,-Washiiųp- 

ton, D. C., $2, J. Prauskis, 
Chicago, III., $2, K. Venc- 
lauskas, Brockton, M:

“Darbo” žurnalą aukomis 
yia didesniuose kiekiuose, parėmė šie asmenys: 
Suprantama, kad šie vita- Harry J. Burke, Union, 
minai taip pat yra naudin- n. J., $17, V. Poška, Chi- 
gi esant didesniam jo trū
kumui, bet jų vartojimas

cago, III., $10, J. Pakalka, 
Brooklyn, N. Y., $7, J.

kiekiais gaminamus vitami- užmanymu, gali kartais ne 
nus galima suskirstyti i dvi tik nepadėti, bet ir pakenk- 
grupes. Tai papildomieji ir ti. Pavyzdžiui, per didelis 
gydomieji vitaminai. Papil- vartojimas vitamino D bei $2, K. Juodviršis, Toronto 
domieji yra vartojami kaip geriant tuo pačiu metu Ont., $1, J. Liorentas, Chi- 
priedas .prie vienapusiško daug pieno, gali iššaukti cago, III., $1, M. Jasinskąe, 
arba nepilno maisto, o gy- inkstų akmenis. Gydomuo- Brooklyn, N. Y., $1, J. Gim
domieji — ilgesni laiką ne- siuose vitaminuose esąs vit. butas, Boston, Mass., sumo- 
gaunant vitaminų su mais- BĮ2 ir folinė rūgštis gali už- kėjo savo 2 metų prenume- 
vū, nai nciAjvai pasireisKia į- . masKUOvi piiM,ywinę maža- ratą ir užprenumeravo s 
vairūs sutrikimai dėl vita- kraujystę. Nuo perdidelio studentams, 
minų trūkumo. Žmogaus or- vitamino A kiekio gali pra- Drg. J. Novog, 
ganizmas taip pat daugiau dėti slinkti plaukai. Iš kelių Ont, ačiū už talkinųikąVi- 
reikalingas vitaminų sun- čia suminėtų pavyzdžių tu- atnaujinant prenumtflį- 
kios ligos atveju ar atsigau- retų būti aišku, kad gydo-, tas.
nant po ligos; taip pat neš- , mieji vitaminai reikia var- “Darbo” administratorius 
tumo metu ar žindant kūdi- toti tik gydytojui juos pata-

•t

k|. rus.
Papildomųjų vitaminų

V. Genrickas
86 - 03 76 St.,

kapsulės daugiausia suside-• Ką valgyti, kad nereikėtų Woodhaven 21, N. Y, 
da iš vitaminų A, BĮ, B2, Į vitaminų imti papildomai

C ir D. Šie vitaminai įeina į 
kapsules maždaug kiek jų 
normaliai reikia per dieną 
ar truputį didesniame kie
kyje. Vienas iš populiariau
sių yra “Hexavitamin, U. S. 
P” kapsulės. Jos yra suda
lytos iš šių vitaminų: vita
mino A — 5000 vienetų, 
vit D — 400 vienetų, tia
mino (vit. BĮ) — 2 miligra
mų, riboflavino (vit. B2) 
— 3 mg., askorbinės rūgš
ties (vit C) — 75 mg. ir 
niacino — 20 mg. Tokių 
vitaminų patariama imti 1 
ar 2 kapsules per dieną prie 
vienapusiško maisto, ligos 
ątveju ar sunkiai dirbant. 
Šių vitaminų papildomas ė- 
mimas negali pakenkti 
žmogaus organizmui, o yra 
greičiau naudingas, nors 
žmogus kartais tiesioginiai 
to ir nejaučia.

Kas kita yra gydomieji

,7.. . . . . . DIKTATORIŲ NYKIMASv įtammai ateina i musų
organizmą su maistu. O to- "T 77 a >dėl labai svarbu, kad mais- , Pcr 3 metu® A“®1;

koje nuo sosto nusirito .7tas būtų įvairus — visapu 
siškas. Toks maistas turi ne 
tik pakankamai ir tam tik
roje proporcijoje balty
mų. angliavandenių ir rie
balų, bet yra turtingas ir 
vitaminais. Suprantama,

diktartooriai:
1954 m. birželio 30 d. nu

griuvo raudonasis Gvatehe- 
los diktatorius Jacobo Ar- 
benz Guzman.

1955 m. rugsėjo 19 d. Ar-
, ™gentinos žmonės nusikratėKad šviežias maistas, ypač . . . . T„s dgai juos kamavusio Juan daržoves, yra geresnis uz p? p .

sena (už konservuotas dar- \Oc^0n0’ -• oo ,
žoves). Bet maisto ivairu- . '9„56 “•‘-“^J® 29d mi
mas užtikrina, kad be rei- d^»to.
kalingų kolorijų gautume ir nus «en' Anastas,° So“®- 

zs.
1956 m. gruodžio 12 d. įmusų organizmui

v’t?n}[nus‘ . užsienį pabėgo Haiti dikta-
Laike antrojo pasaulinio . •

būtinus

nebuvo paskirtas nei vienas jietimis. Vienas žydų karių 
vyskupas. Pagalvok, tėve,! kviečia ją į bendrą puotą: 
ar tai reiškia popiežiaus Džiaukis su mumis, Raaba, 
meilę lietuviams? ir garbink mūsų Dievą, ku-

—Maiki, atrodo, kad čia ris atidavė mums tavo tėvų 
tavo teisybė... jžemę ir per mūsų vadą Mu

šę įsakė išžudyti visus jūsų 
šalies gyventojus: Jehova 
pasakė mūsų tautai: aš sių- 

' siu mano baimę pirm žydų 
tautos ir išnaikinsiu kiek- 

j vieną tautą, pas kurią ateis 
i žydų tauta.

Susimąstė ir palūžo Ra
aba. Ji gi suteikė pagalbą 
žydų šnipams. Ji išdavikė 
savo tėvų žemės tai žiau
raus Dievo apsėstai tautai, 
kuri ramių gyventojų lavo
nus nuklojo visą šalį. Do
vanota gyvybė jai pasidarė 
sunkesnė už mirtį. Sielvar
tas suspaudė širdį.

—Atsitrauk nelaimingas, 
—ji ištarė kariui ir nuėji» 
linkme Jordano upės

(Uu£ daugiau)

torius Paul Magliore.
1957 m. gegužės 10 d. ne

teko sosto Kolumbijos dik
tatorius Rojas Pinilla.

1958 m. sausio 23 d. Ve-
,. „iz j- iii necuela išsilaisvino iš Perez km: Kasdien valgyk ką Jjmenez .. ,obos„ 
no,-s ,s kiekvienos rus.es : 19-9 « j d R
1.» ,'r. ?e!,on’). dar2<> bos sukilėliai po kelerių me-vių: 2) ctiininių vaisių, po- k nuv£ž FulgJncio

karo, kai šiame krašte jau
tėsi šioks toks maisto suvar
žymas. viena federalinė įs
taiga buvo paskelbusi sep- 
tvnias maisto lūšis su šū-

midoru ir salotų; 3) kitų 
vaisių ir daržovių; 4) pieno Batistą.

Bet beveik 30 metų Do-
n-jo išdirbinių (nesviesto): minikonlj ,-espublikoj tebe- 
ni mada oaukstie- .... 7 . r w’.A . , šeimininkauja kaip savoo nerimu rior®_
o) mėsos, zuv 
nos, kiaušinių, anštinių dar
žovių bei žemės riešutų (pe- TrajtVMoltoTkuri. HaiZ 
anut) sviesto: 6) duonos ir ,.ia <om iemonėm
duoninių javų produktus: Rina ki^vie mėginimą 
7) sviesto ar vitaminais pa- • J,,-•ii a • pdSipivpildyto margarino. Tik po Pa* £iuie nuo 1954 m
to buvo patariama valgyti ai’1 „ • • j - tebeaiktatonauja gen. Al-kas patinka , je dar zmo- Stroesneį
gaus apetitas tarnavo _______________ • ■______
Tokiu būdu, su išvardintu į- Prancūzu rašytojas Beroar- 
vairiu maistu, žmogaus or- das Fotenėlis buvo paklaustas, 
ganizmas gali gauti pakan- J’s yra nuomonės apie
karnai vitaminų ir jų nebe- - atsakė
reikia imti papildomai. rašytojas. — yra rojus akim.

, vi K" I Prayra* mielai ir naikinanti 
L»yd. V L K. uįjiijį yry kiiejitu

dvare gen. Rafael Leonidos
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MARIUS KATIL1SKIS

KAITRA
(iš Terros išleistos knygos “Užuovėja)

(Tęsinys)
—Reiktu pažiūrėti, gal dar alaus nuo Sekminių ko

kį uzbonėlį prisunkčiau? Jūsų kraite alaus gal nedaro?
—Kui* tamsta? Be alaus nė talkų, nė švenčių ne

praleidžiame. Kaip tik dabar užmerkiau salyklos, bent 
šešetu centnerių. Ne ateinančių, o kitų savaitę keliame 
vestuves. Mat pirma norėjome susirasti savo jauniklį ... 
O, kad taip, tai bus nušokta! Prašome labai atsilanky
ti, — kvietė Balčiūnaas.

—Būtinai, būtiniausiai! Be atsikalbinėjimų, — karš
tai pritarė jaunoji. — Jau tokios aukso širdies mes jier 
amžius neužmiršime. Be jūsų nebus pilnos vestuvės. 
Taip jau nukalbėjome iš anksto.

—Kų jau mes? Tiek kelio . . .
—Keliai dabai* — kaip stalas. Arklius iš vakaro 

atsiusiu. Atbildėsite. Nebūtų mums to džiaugsmo, nes 
vis manytume, kad mums nedovanojote, — tvirtino jau
nikis.

—Kui- tu žmogus su piktumais toli nueisi? Kad 
tik viskas klotųsi . ..

—Žinoma. Aš irgi taip manau. Kad 'tik Dievas 
laikytų sveikatoje. O jūs mums dabar aitimiausi giminės. 
Ko ne antri tėvai. Beveik taip ir yra. Užauginote mūsų 
vaikelį, — graudinosi vaikinas, paskersuodamas į vaiką 
ir jo motiną.

—Žio, kaip išeina. Kur, kas? Nė susiderėjęs ne- 
nuspėtum . . . Vaitiškis lingavo žilą galvą. Žiūrėk 
koksai vyras! Rodos lėtas, o turi žodį ir numanymą. 
Ta mergelė nematys blogos dienos. Blogosios jau pra
ėjo.

Raudonasis gėrimas buvo ne kas kitas, kaip gryna 
degtinė, uogomis nadažvta. Jie šnekučiavosi. kaiD seni■’-r — »■ -- «=r -- ar—--- er--  --- ----- -—r ---- tr ----- •
pažįstami. Atsikratę nesmagumo ir pasigėrėdami vieni 
kitais. Kaimynės, nesiliaudamos smalsumu, išradusios 
kokią kliautį, slinko į kiemelį. Miklošienė, per langą 
patėmijus, pati ėjo į priemenę ir nesileido nė vidun, nė 
į kalbas. Užteko, jau ir tiek priskalijote, apmesdamos ir 
atausdamos. Dabar jums — nė dėkui, nė išgrauš.

Petriukas, kad ir pamažu, o davėsi jaukinamas. 
Jis net sutiko važiuoti. Ir jau be baimės sėdėjo ant mo
tinos kelių, kas visiems atrodė nuostabu. Turbūt tik 
motinos išsiilgusi širdis tesugeba tą padaryti.

Kazys Balčiūnas išėjo lauk arklio apžiūrėti ir pa
girdyti ir sugrįždamas įnešė sunkų dvikartį maišą. Pas
tatęs kampe ant grindų, tarė:

—Kviečių pūrelis. Tamsta rodos žemės neturi?
—Ar pašėlo žmogus?
Sekančiu išėjimu jis įvilko du didelius rietimus.
—Petriuko marškinėliams ir kelnikėms . . .
—Nu jau, nu jau?
Moterys griebė žiūrėti audeklų. Vienas rietimas — 

baltytos lininės drobės. Antrasis — pilko, ruoželiais 
austo, jau nuspausto ir suvelto milo.

—Čia jau gerą šeimyną aprėdytum su tiek. Ką tas 
vaikas nuplėšė, žio . . .

—Jau drobės gražumėlis, kaip ledas! Kamžas ku
nigams gali siūti. Milo gi minkštumas, nors į ausį kišk! 
Sviežiamades avis matyti laiko. Ir audėjos — tai ko
kie lamstai! — kraipė galvas moterys, pačios būdamos 
audėjos ir gerai išmanydamos darbą.

—Tai jau vis motiniukės rankų, — pastebėjo Bal
čiūnas, pastatydamas ant suolo trečią nešulį, taip pat 
didelį ir svarų, suvyniotą į gūnią. Atmezgus jos kampus, 
pasirodė du kumpiai, nuo kaitros aprasoję, kiekvienas 
nemažiau dviejų pundelių. Sprindininkų lašinių paltis, 
virtynė rūkytų dešrų. Be to, skilandis ir taukinė, gero 
paršiuko dydžio. Keletas džiovintų sūrių ir sviesto pali- 
vonas.

—Va tai! — statė akis Miklošienė.
(Bus daugiau)

KELCTTIS, SO. TOSTON

Devynių metu Donnie Arfcolino iš Netcong. N. J., tikrai 
džiaugėsi pagavės šilą didelę žuvį.

RAMUNĖ

Lauko ramune; gražioji kaimyne,
Ką jaučia širdis, tu įspėji, tu daug paslapčių pasakai— 
Tarki, kodėl taip baugu čia klajot ir gyventi,
Kodėl nesuvaikomi žemės takai?

Darbo ir įūpesčiu dieną už jūrų išleidę,
I vakarus žiūrim abu ...
Ak, aš pavydžiu tau saulės puošnaus panašumo, 
Pavydžiu skaistumo, stiebelių laibų...

Tavo galva vainikuota pro smilgas iškilo,
Bet aš nežinau, ko aplinkui dairais...
Gal tu girdėjai, kad saulė jau su kitu glamonėjas 
Po kaimo augštais jovarais...
Tu nerami, nekalbi ir pavargus,
Gal tavo vainikas jau ryt nežydės... z 
Pievų gražuole, tu burti ir gydyti moki—
Išburki man laimę, pagydyki kančią širdies.

Stasys: Santvaras
, . ... -

PS. Iš ką tik Juo2o Kapočiaus išleistos autoriaus 
kūrinių rinktinės “Atidari langai”. -

na pupelė, tada ji vadinama maikio IR TCVO KRAITIS
A. Skučas, Pittston. Pa.; J.' -perlų pupele”. Vienas ki

logramas kavos turi apie 12 1 Mūsų skaitytojai, ateinaujin-
gr. kofeino, vienas puodu- prenumeratas ir užriša-______

knvns anie ripšimtaia ky<kmi kalendorių, prisiuntė j. Burniausk&s, Baltimore. Md.; Kas Kavos apie desimtąją Maikiui su Tėvu dovanų: ! j. Shapis, Rumford. Me.; P.
/tol, . j Rran g Freesoi, Mich 5teleck^ Kearoy, N. J.; C.

$8.25; Yuska, Cicero. III.: M. Gobrish.
J. Cmaras iš Detroit, Mich.

dalį gramo kofeino. 
(Bus daugiau) I

Markun. Rhiaelander. Wis.; J. 
Petruševičius. E. St. Louis, I1L;

JEI ANTRĄ KARTĄ 
GJMTUM1...

“Jei galėtumi antrą kar . ,
tą gimti, tai kuo norėtumi uc
būti — vyru ar moterimi?” : *

Į $3.00;
! ign. Motiejaitis iš VVaukegan, 
i Ip., $2.50;

i’o $2.00: J. M. Rudžius iš 
• Detroit, Mich.; ir Wm.• Kish- 
! kis- iš t lydė Park, Mass.

iš Easton,

N. Lcita iš Brooklyn, N. Y., 
Nerimtas, sakysite, klau- prisiuntė $1.35.

KAVA
V. FUNKIENĖ

Visos mėgstam gerti ka
vą, bet reta kuri kiek dau-, 
giau apie ją žinių teturime. 
Aš neseniai buvau pakvies
ta dalyvauti Pinneberg 
(Vokietijoje) Rotary klubo 
pobūvyje, kuriame čia ži
nomas p r e k y b i ninkas 
Zwanger skaitė įdomų pra
nešimą apie kavą. Su jo pa
grindinėmis mintimis aš ir

noriu šio skyriaus skaityto
jas supažindinti.

Kame visų pirma kava 
buvo surasta ? Pasirodo, 
kad Abesinija (Afrikoj) 
buvo pirmoji šalis, kur ka
va pradėta vartoti.

Kava auga, kaip vyšnios, 
ant nedidelių medelių, jos 
uogos yra ryškiai raudonos 
spalvos. Kiekviena tokia

“vyšnia” turi dvi pupas vi
duryje, kurios ir sudaro mū
sų pupelių kavą. Kava augi
nama daugiausia Vidurinė
je ir Pietų Amerikoje ir A- 
frikoje. Taip pat Indijoje, 
Sumatroje ir kai kuriuose 
Indijos salose.

Nuskynus prinokusį ka
vos vaisių, pirmiausia išski
riamos pupelės iš kevalo, o 
paskiau jos paruošiamos e- 
ksportui ir deginimui. Tai 
daroma dvejopu būdu: sau
su ir šlapiu.

Šlapiu būdu kavos pupe
lės apdirbamos su dideliu 
kiekiu vandens ir tik pas
kui jas džiovina, bet vadi
namosios pergamento ir si
dabro odelės, kurios apvy
nioja kavos pupeles, vistiek 
dar pasilieka ir jos nuima-, 
mos jau importo vietoje, 
kaip čia, pav. Hamburge.

Sauso būdo paruošimas 
yra paprastesnis, jį vartoja 
ten, kur nėra pakankamai 
vandens. Ten kavos “vyš
nios” papilamos džiovini
mui tam tikrose pastogėse 
ir kada uogos mėsa (masė) 
yra visiškai išdžiūvus, spe
cialioje mašinoje nulupa
mos visos pupelių kavos 
plėvelės. Tokiu būdu gau
nama tinkama prekė eks
portui.

Pupelų kava eksportuo
jama tam tam tikruose mai
šuose po 60 klg. svorio. Jau 
vietoje kavos pupelės ap
dirbamos toliiau. Pirmiau 
jos išvalomos nuo dar liku
sių pergamento ir sidabro 
plėvelių, atmetamos visos 
blogos pupelės ir nešvaru
mai. Kavos pupelės dar po
liruojamos, kad gražiau at
rodytų. Hamburge ir kituo
se kavos importo miestuo
se yra sandėlių, kuliuose

milžiniški kiekiai maišų su 
kavos pupelėm laukia savo 
eilės tolimesniems apdirbi
mams. Iš čia jas veža į de- 
gintuvus. Kiekviena firma 
turi savo slaptus receptus 
kavos pupelėms deginti ir 
joms maišyti.

Visi žino, kaip atrodo de
gintos kavos pupelės, bet ne 
visuose kraštuose jos vieno
dos. Skandinavijoje jos yra 
kiek šviesesnės, Italijoje ir 
kituose pietų šalyse jos de
ginamos beveik juodai. Tai 
yra skonio reikalas.

Kada kavos pupelės išei
na iš degintuvo, jos, žino
ma, yra net labai karstos. 
Reikia stengtis kuo greičiau 
jas ataušinti, kad nenuken
tėtų jų malonus kvapas. To
dėl iš degintuvo pupelės 
krenta ant aušinimo prie
taiso, kur jos greit atušta. Iš 
čia kavos pupelės eina į 
mašinas, kui- jas sumaišo ir 
paskui ant stalų, kur darbi
ninkės dar syk, o kitur net 
du syk, rankomis rūšiuoja. 
Ir tik tada pupelių kava yra 
tinkamai paruošta pardavi
mui.

Ponas Zwanger pabrėžė, 
kad gal tiktai Vokietijoje 
pupelių kava taip rūpestin
gai rankomis rūšiuojama, 
nes čia muitai kavai labai 
aukšti, todėl firmos nori tą 
brangią prekę tiksliai išrū
šiuoti.

Paskaitininko žodžiais, 
vienas kilogramas žalios pu
ltelių kavos turi 6.000-7.000 
pupelių. Kitaip sakant, no
rėdamas turėti kilogramą 
žalių kavos pupelių, gauni 
nuskinti apie 6.000 “vyš
nių”, nes kiekvienoje “vyš
nioje” yra dvi pupelės. Bet 
retkarčiais pasitaiko tik vie

Elmora. Pa.; J. Gaber. Balti- 
mors. Md.; M. Kvietkauskas, 
Greenfieid. Ma«s.: J. Yrilkas, 
Bahim.. Md.; J. Malze. Phila, 
Pa.: 1 . Anrokaitis. Port Car- 
hon. la.; A. Mills, Plainviile. 
Conn.: Ii. Sanauskas, Hop Bo- 

PyM ttom. Pa.: A. Raskauskas, Caii- 
ton. III.: S. Bartulis, Rochester. 
N. Y.: E. Lignickas, Stoughton. 
Mass.: A. Kairelis. Chicago, 
Ilk: A. Basis, Moline, Ilk; V’. 
Visocki. Shenandoali, Pa.: A. 
žemai! is. Montreal, Canada; 
A. Baginskas, Bridgewater, 
Mass.: S. KlisevičiUs. Montealm. 
Canada: A. Spirauskis, Chica- 
1’O. Ilk: G Kv/alita. Pittsburgh, 
Pa.: A. Vaičekauskas, E. St. 
Louis, Ilk; D. Welička. Rum
ford. Me.; M. Amskey, La\v- 
rence, Mass.; B. Matas. Ams- 
terdam. N. Y.; J. Eedronas, 
New Hyde Park, N Y.; C. 
Klimas, Bridgeport. Conn.: J. 
K vadus YVindsor. Conn.: Mrs. 
Er. Narmont. Detroit, Mich.; 
A. Karaliūnas. Cicero. Ilk ir 
Jos. Malinowsky, Eliz.. N. J.

Geo. Žilinskas, iš Millinocket, 
Me... prisiuntė $0.25.

Visiems, atsiuntusiems lai-

Po $1.00:
- .. . . , . . . J. Andriušis, Glenwood, Io-
Japonijos mimsteno pirmi- va; A. Stankus, Linden, N. J.; 
ninko įstaiga tokį klausimą v. Kisnkis, Verdun, Canada; 
viešai iškėlė ir panorėjo Y- L^k.nie,ka-S.’ Ve^.n’ Cana<k»:
gauti atsakymą. Ir gavo. , Mrs. JuL Galskis, Chicago, iii.;

Įvykdytas apklausinėjimas S. Jowall, Methuen, Mass.; Er. 
parodė, kad Japonijoje 3 TamošaitLs Shenaduah, Pa.?
* „. _ -- , • -.. J- Danenas, bort YVm., Ontario,moterys įs penkių norėtų Cana(b. L Ateksa> Phila> Pa; 
būti vyrais, jei jos galėtų^ L. Kazėnas, Naugatuck, Conn.; 
antrą karta gimti. Kodėl? jBachus,; J. Tunkis, Redditt.

Todėl kad ten mntprvQ' Canada » M- Krivickas. Oakvi- joaei, Kaa ten motei ys lle Canada. M Emlzelis, w<»r- 
Visose srityse yra, taip Sa-! cester. Mass.; ir J. Ratkelis, 
kyti, užpečkin nustumtos, la- Brooklyn, N. J.
bai nuo vyrų priklausan-; paJ^ ,s 1 oronto’ Ca-
Čios. i po •

Minėtas klausimas sūdo- G. Melešky, Emeigh, Pa.; 
mino ir Galiui) Poli ištaisa. P- Frejeris, Gr. Rapids, Mich.;'kraščiui auką, nuoširdžiai dt- 

’ Krauzaitis, Mf.nchester. kojame. Administracija

simas, o, žiūrėkite, neseniai

J.Ji padarė panašų apklausi 
nėjimą tarp Amerikos mo-: 
terų, ir gavo visai kitus 
duomenis.

Čia iš apklaustųjų mote-: 
rų trys iš keturių pasisakė,^
kad jos būtų laimingos, jei ‘-----------------
11* antra karta galėtu gimti ■ -If-TUVA BUDO. Stepono Kaino GINTAREI.K. J. Narūnės graži pa-

. . labai vaizdžiai ir idomiai narašvti _ • - -__->-i_____ i- sis__.__
moterimis, lr j klausimą, 
kodėl jų toks noras, daugu
ma atsako: “Kad moterys 
turi tokią pat atsakomybę 
kaip vyrai”.

Kitos sako, kad jos ne
norėtų būti vyrais, nes vy
rai šiandien perdaug stum- 

: domi. Juk teisingai ar ne,
: bet sakoma, kad Amerikoje 
i moterys viską valdo.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam

labai vaizdžiai ir {domiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais, iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina .......... $5^0

1IEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 48S 
puslapiai. Kaina ................... $5.06

IIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma- 
rian\ Kitiliškin romanas. Ištisa
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
5j4 pusl„ kieti viršai. Kaina $5.00

iŠ tų, kurios norėtu vėl 'EMUNO SCNOS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
?80 psl. Kaina ............   $3.00

NEMUNO SCNŪs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina........................... $4.00

gimti vyrais, dalis taip pa
sisakė dėl to, kad nereikė
tų rūpintis namų ruoša, vai
kais, turėtų daugiau laisvo 
laiko ir t.t. Bet tokių, kaip 
minėta, esama žvmi mažu- vltop.ių sesely, v. Putino-My- 
ma. Dauguma Moterų pa- “X 
tenkinta tuo, kuo yra. kunigas Vasaris išsiža-

O. J.

GARDi GIRA

dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny
ga, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na ............................................ $6.00

IETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų plėtojimosi pagrin 
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame

saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusk di
delio formato. Kaina ................$0.95.

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

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
pr-rr.iją. Kaina ........................$2.25

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1930 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

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

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū. 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ............................... 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. laibai įdomi kny
ga. Kaina ............................... $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visai 3 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. M i.
chelsonienės parašyta: 250 įvairiu 

receptų. 132 pusi. Kaina ....$L2$
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigą 

M. Valadkos parašyta knyga, 25$ 
ousl. Kaina ........................... $2156
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi. 

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai
160 pusk Kaina kietais viršeliais $% 
minkštais viršeliais ...................$1.0f
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelklo ro- 

manas ii žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 purto- 
piai, kaina ......................................M
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 

RUSIJĄ, arba komunistų diktate- 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo omktika.
Sai daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina šią
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolą 

svarbiausias veikalas, išvertė M
Miškinis. 290 puri. Kaina... .$31$
SOCIALDEMOKRATIJA IR BO»- 

AEVIZMAS. Pagal K. Kautsk
naujausiomis žiniomis papildyta tir* 
klausimu knygutė. Kaina ........... 25c

Vieno skaitytojo prašomi
duodame gardžios giros re- -4>’eriuje. kaina ............’ $8.56
ceptą:

Juodos duonos kepalą 
suraikyti ir labai gerai kep
tuvėj išdžiovinti, išdžiovin
tą, apkeptą duoną užpilti
vandens kibiru, jei turima >YNAŠ, 'apiė 26.060 žodiiųT 3«8 pu- 
apynių, Įdėti jų pora saujų,
palaikyti 2-3 valandas. • dynas kieti viriai. Kaina .. $4.00

Tada nusunkti per sietą, tauruoju takeliu, k. b.
i skvsti kurie turi būti Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu-j Sltysų, KUI IS ttlll OUU ros 5r i5 Amerikos gyvenimo. 173
drungnas, įdėti UŽ 5 centus pualp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00
mielių, pusantros stiklinės engvas bodas išmokti ang. 
cukraus, vienų mpiąustytę
Cltnną, indą uždengti n- pa- *«»ri»ą. aagUilnM paaikalMJtann
likti šiltoj vietoj, kol pradės hiukino pa unksme.’ ’ Bai* 
rūgti, pūtuoti. kronika,

O'/aZL • u -a i* • • ™ formatas, rate
T&dft pilti j butelius, i optera. Kaina ...........................$U0

kiekvieną jų įdėjus po 3 ra- JETUVIV KALBOS GRAMATIKA. S<S^¥ZviSieI?eldeF' vertėAVard£ 
zinkas, gerai užkimšti ir lai- 1*. d. Pilka. Pritaikinta v*ndenrcMe- vert«
kyti šaltoj vietoj, kad kam-

ALGIU GAMINIMAS, parašė ke
turios namų ūkio agronomės: E 
Drusutienė. O. Radaitienė, E 
Starkienė ir A. Slifienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti
apdarai. Kaina ....................... $7.50

\NGLV-LIETUVIII KALBŲ 20

scių neišmuštų. PER klausučių ulytblę, pa-
Kitą dieną girą jau gali- nti Liudas Dovydėnas, įdomi

Kaina ......................................10e
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

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

ma gerti.

TIKRAI LAIKAS

spysaka, 176 psl. Kaina $2.20.

LEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. A 
parašytas istorinis romanas iš 2e-

naitijos krikšto laikų. Su klotais 
ipdaraū. Kaina .......................$KM

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

socializmo aiškinimas. Kaina 25c.

Columbia, Mo., 99 metų “uiivmiaKc” 'pIE LAIKĄ IR ŽMONES. PoetoJSUnUOliS VietOS spaudoje -I. AvrRo atsiminimai apie Binki, 
pasiskelbė ieškąs 65-70 me- ’1'^ųR*vi«kį, Gins n^kt

"eS jarn.ikyrėj° SENAS KAREIVIS ' MATUOTO, 
pačiam valgj gaminti.

CROSS
parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- 

apie nepaprastą žemaitį, kurią 
nuostabių dalykų padarė, tik 

sepadarė vieno, kurį tiktai turėjo 
nedaryti. 237 psl. Kelne .......... $2.

PABUCIAVIMA8, perašė J. GrO- 
las, novelių rinkinys, 155 puslapių. 

' Kelne ........................................ $1.50.

kodėl
Pilna

A« NETIKIU I DIEVĄ, 
argumentų, kurie visiem 
Kaina ............................. .20c

IUOZAS STALINAS, arija kaip 
Kaukam rasbaininkas buvo pasida

rąs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c
DEL IJMSVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ....................................... 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1J5
DEMOKRATINIO SOC I A LI Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga
knyga šių dienų klausimame

- - - «___ . U. Kaina' SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi

suomenės santvarka ir kodėl ji dėt
į ceisis. Kaina ...............................25c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

Et* Br»RdwM S®. Boatoo 27.

VISUOTINAS TVANAS. Ar 
toks tvanas būti ir ką apie tai

sako mokslas. ” '
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VIETINES ŽINIOS
Kartų santykiai paganda, noras palaužti e- 

: migracijos pastangas, ją su-
* •! • t* n J • A 11 •

tų pensininkų reikalu. Kaip ma
tote, dar iki šio laiko nesumo
kėjau 1959 metu prenumeratos, 
nes esu pensininkas ir pinigų 
tegaunu viena kartą per mėne
sį. Mūsų kraštas yra labai tur
tingas ir išleidžia dideles su
mas pinigų įvairiems reikalams, 
tai, manyčiau, kad dabar kon
gresui esant demokratų ranko
se, būtų galima sukombinuoti 
kokią nors papildomą pašalpą 
pensininkams ir tuo būdu ne

Toks atsitikimas ten nėra »idr»*.ik.it’ ««, ja*ų n»ey*» ateis ant
.. x , i atsiteisimo, ir atėjęs jums gelbes.naujiena. Neseniai ten mirė) rada aklųjų akys atvertos, ir 

3 žmonės, kurie toro bičių
įgelti, O sūnų aukų niekas h- Mbylių liežuvi* gartdn*. Nes van 
neskaito.

J ieškojimai

praeitą šeštadienį istori- naikinti. Bet ir tą klausimą 
kas Vincas Trumpa iš Wa- reikia svarstyti, aiškinti^ 
ahingtono Bostono Lietuvių nes tada ir klaidų bus ma- 
Kultūros Klube kalbėjo a- žiau.
pie kartų santykius. Tai am-' Įdomus ir svarstytinas - 
žinasklauamasne tik emi- klausimas, įgalime mes ir
gracijoj. Pranešėjas palie- ką gali jie duoti kultūros * - -----
tė daug ‘domių klausimų: srityje. Pranešėjo iškelti 
senųjų ir jaunųjų santykiai klausimai buvo gyvai svar- 
emigracijoje, bendrai emi- stomi.
gracijos pavojai, emigrantų1 Pradžioje susirinkimo ty- 
santykiai su krašte pasiliku- Tos minute buvo pagerbtas 
siais ir Lt. (sausio 15 d., Švedijoje mi-

Kalbėtojas nurodė į tuos;ręs rašytojas Ignas Šeinius, 
pavojus, kurie gresia kiek- A. Gustaitis trumpai, bet 
vienai emigracijai, iš jų taikliai recenzavo ką tik 
svarbiausias netekimas tik- pasirodžiusią Klubo nario 
rovės supratimo, emigracija‘Stasio Santvaro kūrinių 
linkusi nieko nepamiršti ir rinktinę “Atidari langai”, 
nieko neišmokti, pakibti o-1 Autorius jautriu žodžiu pa
te. O tikras gyvenimas ei- dėkojo už jam parodytą dė- 
na, jo pasikeitimus reikia mesį.

ratą už geriausią laikraštį Ame
rikoje. Tad baigdamas linkiu 
sėkmės “Tėvui” ir “Maiklui” ir 
tikiu, kad viskas baigsis gerai 
mūsų naudai.

Ištikimas “KELEIVIO” skai
tytojas

Jimuh KUD1IUS
Detroit, Mich.

BITĖS UŽPUOLĖ 
MIESTĄ

JANKUS NUSILEIDO

Lietuvis Stanley Yankus, 
Michigan valstybės ūkinin
kas, atkakliai kovojo su 
valstybės pasėlių kontrole. 
Jis nesutiko kad valstybė 
nustatytų jam, kiek jis gali 
kviečių sėti ir nuo 1954 me
tų nesilaikė jam nustatyto 
ploto. Administracija jį 
baudė. Tų baudų jau susi
rinko per $4,000. Nebeturė
damas vilties laimėti, Yan
kus nutarė nusileisti ir par
duoti ūkf, kad galėtų sumo
kėti pabaudą.

GIMINI V iš UETLVOS IEŠKOMI:
Juozas Veselga, Baltraus sūnus, 

ir Ona Veseljraitė - Bieliauskienė, se
niau gyvenę Scrantone, Pa.

DošKus Ignas ir jo vaikai Henri
kas ir Tadeušas ir Mikas Dočkus, 
gyvenę Reading mieste.

Juozas Kairys, gimęs 1918 metais 
Daugų valsčiuje Užukalnių kaime, į 

vienas nešvarus juomi nevaikščios; l 1944 metais išvežtas iš Kauno Hgo-

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

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

A. A.

■siaė

ėens tyrose šen ten tekės, ir upes 
dykumose. Kur pirma sausa buvo, 
prūdai stovės; ir kur išdžiūvę buvo, 
tur šaltiniai būti. Kur baisūnai gu
lėjo, tur nendrės bei vikšriai stovėti. 
Ir tenai vieškelis bus, ir kelias, kurs1 

bus šventkelis, kad nei •

ir tas pats jiems bus, kad ant to 
vaikščiotų, kad ir naikieji neklaidi- 
nėtų. Tenai ne bus nei jokio liūto, 
Ir nei joks draskus žvėris savo kojų 
ant jo neuždės, nei tenai nebus ras
tas; bet drąsiai be baimės tenai bus

Išgelbėtieji Viešpaties Dievo at- 
grįš h- i Zšoną pareis su giesme; am. 
žinąs džiaugsmas bus ant jų galvų; 
linksmybę ir džiaugsmą apturės, liū
desys ir dūsavimas turės atstoti.

(Bus daugiau))

Literatūros bus prisiųsta kiekvienam 
nemokamai, kuris tik kreipsis, L. B. 
S. A. 3444 So. Lituanica Avė. Chi- 
iago «, I1L

< Skelbimas)

ninės j Vokietiją.
Kas ką apie juos žino, prašomi

rašyti: Mrs. Jurgis Klim, 36 Melrose 
Avė., East Noraalk, Conn.

Paieškau Petro Paulukevičiaus, se
niau gyveno Clevelande. Jis yra ma
no vyro pusbrolis. Jis pats ar jj ži
nantieji atsiliepkite adresu:

Mrs. JI. Astramskiene 
R D 1, Box 206 
Point Marion. Pa.

Paieškau pusseserės Marijos Bui- 
nauskaitės, gyvenančios Amerikoje. 
Jos vyras Jonas Osoveckis gyvena 
Lietuvoje. Kas ją žino, arba ji pati 
prašom parašyti man šituo adresu:

Mrs. Nellie Zickus 
221 Hihgiand Avė.
Waterbury. Conn. (5)

KIMBARAS ŽOLE
Kimbaras gersi 

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

Medieva žievės yni 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.

Alex. Mizara
414 W. Broadvay

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

stengtis suprasti.
Nauja karta pradeda reik- *

štiš ir komunistų pavergtuo- ! 
se kraštuose. Ji reiškiasi ir 
Lietuvoje. Joje kyla viso
kių abejonių, ji nebeturi to 
pastovumo jausmo, jai ir e- 
samoji tvarka
amžina, bet keistina, taigi 
praeinama. Kol kas tai tik 
silpni daigai, kurie nori kvė
puoti kitu oru, kita saule 
šildytis, jie bus slopinami, 
jiems bus trukdoma augti, 
bet jie augs ir jų bus atei
tis.

Šį vyksmą reikia sekti, ge
rai pažinti ir tinkamas iš
vadas daryti.

Santykiai su kraštu yra 
opūs, bet ne taip paprastai 
sprendžiami.

Laisvojo pasaulio lietu
viai nori nuoširdaus bendra
darbiavimo, to nori ir Lie
tuvoje gyvenantieji, bet ten 
tas reikalas sprendžiamas 
pagal iš viršaus sugalvotą

Ž—is

SKAITYTOJŲ BALSAI

Tikras aukso šaltinis

Pietų Rodezijoj 
koj) veisiasi bitės, kurios 
yra didžiausios ir pikčiau
sios pasauly. Neseniai jos 
užpuolė Sioia miestą. Ke
lias valandas turėjo užsida
ryti Įstaigos ir žmonės kaip
išmanydami gynėsi nuo ^K^aSS* '£

kanono jai duota, puikumas Karme- 
Uo bei Sarono. Jie matys garbę Vieš
paties ir viršenybę mūsų Dievo.

bėgo Į slėptuves. Kelios de
šimtys nesuspėjusių pabėg

NAUJAS 
NAUJOJI

SIR dovana yra “Keleivis”. Išrašyk

Pranašas Izajas 35 skyriuje aprašo 
tokiais žodžiais, kas turės įvykti a- 
teityje, t. y. Dievo nuskirtame laike: 
Ale tyrai ir negyvenamoji žemė bus 
linksma, ir dykumos džiaugsis žydė-

Šiemet sukanda 90 metų nuo 
pirmųjų amerikinio futbolo 
rungtynių. Jos buvo tarp Prin- 
eetono ir Rutgerso universitetų.

Vedybos
ti buVO taip Įgelti, kad JUOS Padrū tinkite pailsusias raukas, ir 
-alVaisi ‘ atgaivinkite kelius svyrinėjančius,reikėjo nuvežti llgonmen. Sakykite širdims nusiminusioms: pa-

Sausio 6 d. gavau Keleivio ka
lendorių. Kas ji atsiuntė — ne- 

nebeatrodo žinau, bet tikrai ne Keleivio ad-'
' ministracija, nes jo nebuvau i 

užsisakęs.
Kai pradėjau kalendorių skai-'. . . . . .. . _

tyti, tuoj supratau, kad jis yra Lytie* Garbinimas knygoje rasite įssivystymą kryžiaus,
tikras aukso šaltinis. Pradėjęs. dievų sūnų ir nekaltų mergelių. Kaina ......... . $1.50.
negali j šalį padėti, norisi to-Šventraščio Tikrove, nurodo biblijos dievo platinamą
rašoma* Jte^ert^^e’so^nuT žmogžudystę ir vagystę. Kristaus aistrosmei-
bet kelių dolerių. žodžius glamonėjant savo marčią. Kaina .......  $1.50.

Labai ačiū tam draugui, kuris' Abi knygos sykiu, ..................................... $2.00
man kalendorių atsiuntė- Man; T. J. Kučinskas, 740 W. 34th SL, Chicago 16, III.
ji buvo brangiausia 19o9 metų ”
dovana.

GENIAUSIOS KNYGOS

Norėčiau susipažinti su tautiečiu, 
kuris esti vienas, nuo 30 iki 46 metų 
amžiaus. Atsakysiu i. laiškus. Su fo
tografija gautus laiškus, fotografiją, 
pareikalavus, grąžinsiu. Rašyt šiuo 
adresu :

Miss. C. J.
1TS0 N. W. 32 St.
Miami 42, Fla. (6)

Ieškau gyvenimo draugės. Esu 
34 metų amžiaus, gyvenu Konadoje, 
Hamiltone.

Pageidaučiau susirašinėti ir gauti 
nuotraukas nuo 25-35 metų amžiaus 
moterų. Prašau rašyti šiuo adresu:

Mr. Vladas Samajauskas 
23 Elgin St.
Hamilton, Ont., Canada (5)

Stasė iemelytė - Stankevičienė 
iš Lietuvos paieško savo tetos Elz
bietos čivienės - Staniulienės ir jos 
dukters Franees Civaitčs. Prieš karą 
gyveno East Second St., So. Bosto
ne. Jos pačios ar jas žinantieji rašy
kite:

S. Stankevičienė 
Saločių Paštas 
šakarnių kaimas 
Pasvalio rajonas,
Lietuvos T. S. R. (5)

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

Yucaipa. Caiii.
Roman Stashis i

Mielas Redaktoriau 
Pirmiausiai norėčiau pasvei- j 

kinti Jus ir Jūsų redakciją 1959 į 
metų proga ir palinkėti viso ge-; 
riausio. Taipgi sveikinu “Tėvą”i 
ir “Maikį”, linkėdamas jiems t 
daug laimės ir sėkmės jų dar-i 
be. Daug nerašysiu, nes neno-'

VAISTUS Į LIETUVA
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.]
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski-s 
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite] 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Mag.Ph.aav.
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname VVorcesterį ir apylinkę vaistais
riu perdaug trukdyti savo drau 

, ! gūžių, bet trumpai norėčiau pa-
planą, kūno tikslas — pro- prašyti Tėvo, kad ką nors dary- •

:c-J0009OCOOOOQS0O0OSM Mg

KNYGA, SVIESA, MEILĖ IR LAIMĖ
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano tryk

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

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

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

ŠL1UPTARNIAI. 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 sykio tik už *5.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

ŽODYINAS. 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 $4.00.
Jau šimUi šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

daug nuoširdžių 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. Habted SL, Chicago 8, III.
HMMMMMMMnBMMMnoMaaaaMoaeeeooeMMMą

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį 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 dvidešimčia metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilaą apdraudos sumą

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimu atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $326 į mėnesį.

SLA apdrauda-SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA. 
RASTINĄ. SLA nariu galinu būti nuo gimimo dienos iki 
giltos senatvšs.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centro- Rašykite 'tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
$67 Weet 9M Struet Nmr Yerfc t, N. T.

NEW ERASHAMPOO
To ramove daadruff artificial- 
ly is dangerous to scalp: it 
vili rausę loosing and gray 
hair. NBW ERA vrill prevent 
all hair troubles, it vrill mukę 
your hair new shiny as you 
never had before.

Mail *2.00 for 8 oz. bottle 
Fraak Bitautas

327 E. Bs*uuMou 
-Denver. Colurudo 

$00080800880800000000000611?

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mass.

Apvalyk savo odą
Stebėtinas Naujas Gydymą Dura 

Stebuklus
Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokių negražių ir nepatogią 
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 iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ką jūs bandėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigą—10 Dienų Bandymas 

Kad jsitikintumet, kaip nepaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymą be rizikos.
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var
dą ir adresą. Kai Tropieana Ohrt- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui *2 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
savo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

TROPICANA Dept. 5 
P. O. BOX M3 

CLINTON. INDIANA

SVARBUS PRANEŠIMAS SIUNTĖJAMS

DOVANŲ PAKETŲ Į 
U. S. S. R.

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

SUMAŽINTA PATARNAVIMO 
KAINA

Nauji siuntiniams siųsti tarifai ir kainos nustatytos, kad palengvintų ir 
suprastintų siuntinių sutvarkymą, 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 FICIALIAI PRIPAŽINTOS

siuntiniams siųsti

Įkainavimai ir patarnavimas tie patys

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

UNION TOURS, INC 
1 East 96 Street, Nevr Verk 16, 

MUrray Hill 6-1155
N. Y.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC GENERAL PARCEL A TRAVEL 
1691 Broadvray, Nevr Yovk 23, N. Y. COn INC

TeL LYcemn 5*6600 135 West 14 St, New York 11, N. Y.
POCKACE EKPRESS CO. * TRAVEL T<

AGENCY CENTRAL PARCEL SERVICE, INC
1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y. 220 So. Stote St, Ckieago 4, III. 

Tel. INceraol 7-7272 . TeL WAbask 2-9354

■

-

GREIČIAU IR PIGIAU ORO PASTŲ Į LIETUVĄ 
7 - 10 Dienų 90 Centą Svaras
* Aspirinas (Bayer) 250 tablečių po 5 gramus...........$1.55
* Aureomicinas po 250 mgr. 16 kapsulių ................... $9.45
* Chloromicetinas po 0.25 gr. 12 kapsulių ................... $4.95
’ Cortisone Acetate po 25 mgr. 20 tablečių ...............$5.90
’ F. 99 Tepalas 2 uncijos ................................................. $2.25
“ širdies Lašai 2 uncijos......................................................$1.40
* Metikortenas po 5 mgr. 100 tablečių........................$23.60
* Miltown 50 tablečių..........................................................$4.20
* Penicilinas aliejuotas 5x10 (15,000,000 vienetų) $4.75
* Robadenas 60 tablečių......................................................$7.05
* Rimifon (Roche) 500 tablečių ................................. . $5.90
* Seromicinas - Cikloserinas po 250 mgr. 40 kapsulių $23.60
* Serpasil (Ciba) po 0.25 100 tablečių............................*2.85
* Streptomicinas ar Dehidrostreptomicinas 10 gr. .. $3.50 

Ir visi Riti vaistai ir vitaminai, vaikų preparatai, dantų
taisymo medžiaga, chirurginiai prietaisai, klausos stiprin
tojai ir akiniai.

Mes Patariame Siųsti Dabar:
* Kailinius batukus, moteriki $18. vyriški ...............$19.50
* Moterų batukus su šiltais pamušalais,

rudus ar juodus .......................................................... ;. $13.30 f
* Aulinius odos batus iki kelių, puikios rūšies...........$41.80 j
* Fiko pantuplius su gumos padais................................ $5.00 /
* Vilnones medžiagas apsiaustams nuo $15.50 iki .. $36.50 į
* Visi priedai prie šilto žieminio apsiausto...............$13.00 j
* Anglišką medžiagą kostiumams nuo $12.00 iki .. $35.20 :
* Vilnones medžiagas suknelėms nuo $12 iki...........$18.00 -.
* Mazgojamus namuose, nereikalingos prosyti, nesiglamžan- (

čius terileno kelnes ir kvaldotus sijonus................... *23.00 į
* Vandens nepraleidžiančius žaketus ilgesni $52.50, trum- /

pesni ................................................................................ $43.75
* Storas vilnones antklodes 54”x54” tinkamas naudoti vi

duj ir lauke....................................................................... $15.00
ir šiltus nertinukus, apatinius baltinius.kojines, 
pirštines
I AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS ĮEINA MUITAS

Tik pridėkit $6.50 iki 22 svarų. $9.60 iki 33 svarų ir 
$11.40 iki 44 svaru.

Tazūb of London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mms. Tel: Kl 7-9705

(Offisas atdaras visą laiką)

i

SĖS ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tomMoim
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ «r PLAKATŲ

*KeWvio” tpatstavė padarys tamstoms vbką 
ir nusiųs <r«čian ir pigiau, negn kuri nom 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis Muo admsu: 

"KELEIVIS”
27.
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Florido. apsivilkti? pelnijo po

C. Braze atsiutė sveikini* Besiartinant kaukių ba
rnų iš Miami, Fla. Sveikini- i litai, daug kas teiraujasi, 
mas parašytas atviruke su'kaip apsirengus eiti į balių. 
Brazes žento ir dukters gra- Vieni sako, kad reikia ap- 
žaus motelio atvaizdu. įsirengti vyrams su frakais,

Nepriklausomybės šventę 
minėsime vasario 15 d.

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus paskutiniame 
posėdy tartasi, kaip šiemet 
minėti Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 41 me
tų sukaktį.

Bostone ji bus minima 
sekmadieni, vasario 15 d. 
2 vai. popiet Thomas Park 
mokyklos salėje. Vėliavoms 
iškilmingai įnešti pakviesti 
legionieriai ir skautai, pa
grindiniu kalbėtoju numa
tytas adv. J. Smetona iš 
Clevelando. Tikimasi, kad 
šiemet dalyvaus ir pats gu
bernatorius Furcolo.

Meninėj daly dalyvauti 
jau sutiko Ona Ivaškienė su 
jos vadovaujamu tautinių 
šokių sambūriu, kuris pirmą 
kaitą parodys “petuvą pan
čiuose”, ir vietos kanklinin 
kai. Dai* bus tariamasi ir su 
kitais menininkais.

Ar jau turite kaukes?

Nuoiirdi padėka

Dr. Vinco Kudirkos Minė
jimui Rengti Komitetas rū
pinosi ko iškilmingiau ir 
prasmingiau paminėti Di
džiojo Tautos Žadintojo gi
mimo 100 metų sukaktį. 
Kaip jam tas pavyko—ne 
jam spręsti. Tačiau jis jau
čia, kad jis vienas nebūtų

Kaukių balius jau netoli 
—vasario 7 d. Strand Hali 
salėj, 374 Broadway, greta 
Lietuvių Klubo. Trys ge
riausios kaukės gaus dova
nas.

Be to, bus Įvairi progra
ma: linksmos dainos, mo
nologai, juokų iki ašarų, 
veiks meilės paštas, bus ro
žių, kaukių valsai ir tt.

Grieš puikus studentų or
kestras. Įėjimas tik $1.50.

Pelnas skiriamas lietuvy
bės išlaikymo reikalams, 
nes balių rengia Lietuvių 
Bendruomenės skyrius. 

S.LA. 369 ko. susirinkimas

Kovo 1 d. 1:30 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos salėj bus kuopos na-

VIETA PENSININKUI 
Pensininkui gera vieta, puikus rui-

ir išlaikymas, arba viduram
žei moteriai. Malonus gyvenimas 
farmoje. Kreiptis j

Mrs. B. Stonis 
1549 Waahington St.
Walpole, Mass.

Gunars Knofs 
vi«ą tašką.

šis lietuvių laimėjimas y- 
ra dvejopai reikšmingas: 
Harvardas per Kalėdas lai
mėjo antrą vietą tarp Ame
rikos universitetų tarpkole- 
ginėse pirmenybėse Cleve
lande ir iki šiol pirmavo su 
Cambridge klubu Bostono 
pirmenybėse, turėdami tik 
po vieną pralaimėjimą. Da
bar gi abu gavo po antrą 
pralaimėjimą: Harvardas iš 
lietuvių ir Cambridge iš 
Boylstono klubo.

Bostono pirmenybių len
telė dabar tokia: 1-2 vie
toj Boylstono ir Lietuviai su 
5-2 taškų, 3-4 — Cambridge 
ir Harvardo univ. po 4*2. 
Toliau seka Quincy, Bran
deis universitetas ir Sylva
nia.

Boston Sunday Globė sau
sio 25 d. minėjo lietuvių A 
ir B komandų laimėjimus 
prieš Boylston ir Winthrop.

Lietuvių B komanda pra
eitą penktadienį suklupo 
prieš Arlingtoną. Tašką lai
mėjo tik vienas Algis Ma- 
kaitis, kuriam tėra 13 metų. 
Komanda turi 51/^-21/» taš
kų iš 8 rungtynių ir stovi 
penktoj vietoj iš 15 koman
dų B lygoje.

ODOS BADAI
Stori, geriauaioa rūšim, tikri vy

riški grynos odoa padai čia vartoti 
ar siųsti j užjūrius. Atsiųsk batuko 
dydi ir fl (Aamrikoj
išlaidas) šiuo adresu:

JERBMIAH BBRMAN CO.
2Ū7

Jei Jums Reikia
įsigyti namus, apdrausti turtą, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadway, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

o ponioms ir panelėms su 
balinėmis sukniomis, kiti 
vėl sako, kad ne.

O iš tikrųjų, galite eiti 
apsirengę, kaip tik norite ir 
dar daugiau: pageidauja
ma, kad kuo daugiau pub- 

Nuo sausio 25 d. iš Bos-įlikos ateitų su kaukėmis ir 
tono Los Angeles pasiekti prie tų kaukių pritaikytais 

* * * * kostiumais.
Už tris geriausias kostiu

muotas kaukes bus skiria-

Tas motelis —Eustin Mo
tei yra 2200 So. Bay St., 
Eustin, Fla.

Per šešias valandas 
į Los Angeles

galėsime per 6 valandas,
__ __  nes tą dieną pradėjo ta

pajėgęs atlikti to, kaspa-jotimi kaisti sprausmi 
daryta, todėl daug kam už * * *
tokią ar kitokią pagalbą y- 
ra dėkingas.

Ačiū visiems atsilankiu
siems į minėjimą, ypač 
tiems, kurie nepabijojo net 
ilgesnės kelionės.

Komitetas ypač dėkingas 
Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūrio vadovams Alek
sandrai ir Antanui Gustai- 
čiams ir visiems Sambūrio 
nariams už pagrindinės pro
gramos dalies gražų atliki
mą —“Vinco Kudirkos” su- 
vaidinimą.

Ačiū prof. J. Puzinui už 
turiningą žodį apie Vincą 
Kudirką, Lietuvių Piliečių 
Draugijos valdybai už do
vanotas kėdes ir kitus sce
nai labai vertingus daiktus; 
sunkiai dirbusiems juodą 
užkulisinį darbą (dekoraci
jų atgabenimas, išgabeni
mas, scenos paruošimas ir 
Lt) Algiui Gustaičiui, inž. 
V. Izbickui, P. Kaminskui, 
Lendraičiui, dr. B. Micke
vičiui, C. Mickūnui, P. Ni- 
kolskiui, inž. K. Nenortui, 
J. Vasiliauskui, V. Viiučiui, 
inž. V. Žiaugrai.

Ačiū minėjimui nepagai
lėjusiai savo skilčių spau
dai, ypač “Keleiviui”, tiek 
daug dėmesio jam skyru
siam.

Ačiū ponioms K. Nemak- 
sienei, Plevokienei, O. Gra- 
žulienei, Vareikienei ir I. 
Galinienei ir jų padėjėjoms

rių susirinkimas. Visi nariai Jakutytei, G. Razvadaus- 
prašomi dalyvauti. j kaitei, Rauktytei ir R. Mat-

Sekr. B. Kontrim Vakauzams, ir P.

niai lėktuvai (jets). premijos, būtent:
O nuo birželio 2 d. bos-j a) už gražiausią kostiu- 

tonietis, atsisėdęs į spraus- mą tautiniais motyvais, 
minį lėktuvą Bostono aero- b) už įdomiausią kaukę- 
drome, po 6 vai. 50 minu- kostiumą bet kokiais mo
čių išlips Paryžiaus aero- tyvais,^
drome. Tokie lėktuvai iš* c) už kad ir ne labai įdo- 
Bostono į Paryžių skris 4 mų kostiumą, bet gerą su
kartus per savaitę. vaidinimą. Kaukių premija-

-------------------------- vimo komisija, skirdama
premijas, šiais motyvais ir 
vadovausis.

Kaukės bus dėvimos nuo
Federalinis pajamų mo-,6:0 vai. iki 8:0 valandos; 

kestis išlaikomas atlygini- P<> to, kas norės, galės kau- 
mus išmokant ir nustatytais kės nusiimti.
terminais darbdaviai jį su-1 Iki pasimatymo kaukių 
moka valdžiai. Tik dešim- baliuje’ 
tyje valstybių tokia tvarka 
sumokamas ir jų pajamų 
mokestis, o kitur jis moka
mas metams pasibaigus. {Harvardas pralaimėjo 
Taip yra ir Massachusetts li»h«m«o«w« 
valstybėje.

Tokia tvarka duoda pro
gos 80,000 mokėtojų visai 
nepaduoti mokestinių pa
reiškimų, o 160,000 mokė
tojų kad ir paduoda pareiš
kimus, bet reikiamo mokes
čio nesumoka. Po laiko sun-
Iria Ka>*qzvu IIIVA.CVVJUS SUgėtUtiy-
ti ir tuo būdu valstybė turi 
daug nuostolių ir didesnė 
mokesčių našta krenta ant 
sąžiningų mokėtojų.

Gubernatorius Furcolo 
seniai stengiasi, kad valsty
bės pajamų mokestis būtų 
imamas tokia pat tvarka 
kaip federalinis, bet seime
lis tam buvo priešingas. Ta
čiau praeitą savaitę valsty
bės atstovų rūmai 138 bal
sais prieš 83 nutarė guber-

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

Jonas Starinskas
220 SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER. MASS. 
Telefonas: CO 5-5854

Bus sunkiau mokesčių 
išvengti

Rengėjai—
LB Bost. Apyl. Valdyba

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos pirmoji ko
manda praeitą šeštadienį 
parsivežė žymų laimėjimą 
iš Harvardo universiteto, į- 
veikusi urthrersiteto šachma
tų komandą santykiu 4-1.

Gediminas Šveikauskas ir 
K. Merkis baigė lygiomis su 
savo oponentais, gi Leopol
das Šveikauskas, Jonas Sta
rinskas ir; talkininkas latvis

Račkauskui už aktorių pa- įnatoriaus pasiūlymą priim-
! vaišinimo surengimą, ačiū; . . i
s Balfo skyriaus pirm. A. An- ^ai žodis tarti sena-

no a • oo vr • 1 o

S. Santvaro nauja knyga
Lietuviu Enciklopedijos; driulionM už ' visokeriopą

Lėlį Vlfkl VĮ/vVllJ VO ■ V l

.^tojo S^io/^tvan,-^P“ Boston.Maine ge.ežinke-
At*^ln*lli eiera>clų knygą— kitę. Dirbote juk ne dėl to,1,0 administracija nori su- 
Atidan langai. 'kad būtumėte pagarsinti, mazintl 78 vietos susisieki-

Pats autorius atspaustą , , jumvse te- mo laukinius, panaikinti
“V5nco ^d?rk^nvjeidiS>'beskamba Vinco Kudirkos 5? stotis ir 27 sustojimo 
\ mco Kudirkos vaidini- .kelkite kelki- Vle^as* Bendrovės tvirtini

mo. Autorius vaidino žan- . „ ’ ’ mu keleivių skaičius labai
darų viršininką Rilosujevą,' į” sumažėjęs: 1927 meteis jųSku knv™ ol^^etU‘ ™ S Uetuv“ miljonų/o
\iskų knygų platintojus. mūsų širdv«te” 19o7 metais tik 6 mihonai;ga musų sirayse ... ^„^4 kasmet turinti
Tėvynė* Mylėtojų 
susirinkimą*

F. Vadeisa

Kas nori dalyvauti 
Talentų Popiety

Norintieji dalyvauti pp. 
Minkų ruošiamame Talentų 
Popiety vasario 8 d. turi 
užsiregistruoti pas p. Min- 
kienę iki vasario 1 d. 502 
E. Bro*nway, arba telefonu 
AN 8-0489.

Keleivio kalendorių Nor- 
wooae galima gauti 
manausko vakarais 
vių Piliečių 
Lawrence U Stakionio, 

Ava.

«a_IS «V»- 
Lietu-
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LIETUVIS BATSIUVIS ►
ODA SIUNTINIAMS ►

ą Parduodu pirmos rūšies odų; ao- » 
j lėlius, padus, vitpadžius siunti- ► 
j liams j užjūrius nupiginta kaina. » 

At lieku visus batsiuvio darbos • 
neit, sųžiningai ir duodu patari- , 
us apie odas. Adresas: »

|173 Eighth SU So. Boston >
7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- J 
trečiadienius ir sekmadienios. ► 

Telefonas: AN 8-0055 įfhaoūaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaJę
tm

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
j Atlieka visokius “plumbing”—
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei- 

J narnos. Pirm negu kų darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon. Dorsbester, Mass.

PAMALDOS LIBTUVIAIIS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
ti Sv. Raštą į lietuvių kalbą.

Dr . R.

DR. D. PILKA
am a M 4 

irmTlII
545 BROADWAY
80. BOSTON, HAB8L 
Telefonas AN8-U20

Tat AT S-ŪMB

Dr. John Repshis
UFIVVtS GYDYTOJAS

2-4 Ir S-S

pagal susitarimą

495 Cotambb Road 
Arti UplMga^

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

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

Minki*.

*TeL AN 8-2712 irba BI4-S01S

Dr. J. C. Seymour

Z-RAT 
Pritaiko

VALANDO8: aus 2-4, a 
5S4 BROADNAT 

BOUTH BOSTON.

7-8

Dr. V. Kudirkos 100 me- • •
i tų gimimo sukakties minė- ^nd^ei n“°'
jimo komitetas: ’

Ketvirtadienį, sausio 29 i 
d. 7 vai. vak. Tuinilos įstai-į 
goję (395 Broadway) bus 
Tėvynės Mylėtojų skyriaus, 
metinis susirinkimas.

Visi nariai prašomi daly 
vauti.

Bene pirmoji gegužinė

pritaria
. „ __ x. c lr Prekybos rūmai.
J. Kapočius, S. Grieže- Bet toks traukinių suma. 
Jur^leyčius, K. Mockus, žinimas labai paliečia dau- 
J. Sonda, A. Vileniskis gybę žmonių. Valdžios įstai- 

gos nenori vien bendrovės 
duomenimis pasitikėti. To
dėl viešojo patarnavimo įs-

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Tunme 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- Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

382a W- BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyras šventadienius., ir

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONB 

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

o kitu laiku: AN 8-0699

TeL AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. RoM

OPTOMETRISTAI
VALANDO8:

Nuo 9 ryte iki S

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY

ma

ATB ft INSUNANCH

409 W. Brondvny
80tJTH BOSTON, MASS. 

Offieo TaL AN 8-0048
Boa. 8t OMOLB 8TBBNT

TaL FA 8-5815
NAMŲ SAVININKAMS 

Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame Stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis: KETVIRTIS A CO.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
______ NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Brocktono ir apylinkės 14 komisionierius paskėl- j (;r/)BE PARCEL SERVICE. INC. batų dirbtuvių darbininkai * net ® "esus apMa«wne-: Irt V.
(apie 3,500) pasirašė 2 me- ■!lm“s (heannga) ir tik po, (NAUJAS ADRESAS)
tų sutartį. Nuo sausio 5 d. « darys sprendtmą priimti, ąjo Wert Broadvay, So. Boston 27. Mass. ToL AN M76« 

nrie-i r atmestl geležinkelių ben-
~ - drevės prašymą.

Batsiuviai laimėjo
14 Garthmd Street 

Jnmaicn Pinto, Mano. 
TeL: JA 4-4676

Žiema vos prasidėjo, o 
organizacijų vadai jau apie, 
gegužines galvoja. Štai San- idą ir kitais metais dar 3%. 
daros 7-ji kuopa savo meti- Mažiausias valandinis at- 
nei gegužinei, kuri numaty- lyginimas bus $1.24, arba 
ta birželio 28 d., išnuomavo $49.60 už 40 savaitinių va- 
Tautinį pai ką Brocktone. landų darbą. Bet daugumai

------------ -------------- atlyginama už vienetinį
Našlių banketas darbą (piecework).

darbininkai gauna 3 70

Cambridge Lietuvių Klu- Atsiimkit laišką 
bas (163 Harvard St.) va-! -------
sano 1 d. rengia našlių ban-, Mūsų įstaigoje A 
keta. Pradžia 3 vai. popiet J maičiui yra laiškas iš Lie- 
Prasome visus dalyvauti, l tuvos. Prašoma atsiimti 

___ Valdyba i darbo valandomis.

Ado-

Yra ir tokių parodų

Sausio 31 ir vasario 1 
dienomis Commonwealth 
Armory bus šunų paroda. 
Joje bus 93 veislių 1,150 
šunų.

Slfl.O DARBO
Reikalinpu vyras valymo dar

bams- savaitei ir maistas. Kreip
tis:

Blinstriih's Villapv 
TOl Rmadwav.

iv. Lvąlvu 27

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis.

iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greitinusiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 z 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.
_ (STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITtS LIETUVIŠKAI
"*Visi siuntėjai įsitikino, kad misų įstaiga greičiausia/ patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame sa Int»H«to {galiojimais. ’
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 Hrt 3 vai. valu, ketvirtadieniais

• iki 7 tai vak. ir mattadieaiam auo S ryta iki 2 po pietą.

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

o

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

BRONIS KONTRIM 
Jastieo of tho 

598 E.
So. Boetou 27,

TeL AN 9-1701 ir AN

, papuoialua 
279 W. BRDADWAY

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4449

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.
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