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Valstybės Sekretorius Lanko 
Vakaru Europį

Šį Antradienį Išvyksta Tartis Su Anglija, Prancūzija Ir
Vokietija Dėl Vieningo Nusistatymo Berlyno Klau

sime; Nuomonių Išlyginimas Reikalingas Aki
vaizdoje Maskvos Kieto Laikymosi.

Miko jonas tada
Riebius Užsakymus
Sovietų Rusijos viceprem

jeras A. Mikojan, kuris ne
seniai lankėsi Amerikoje ir 
čia kalbėjosi su įvairiais ka
pitalistais apie prekybos 
plėtimų, grįžęs * Maskvon 
siūlo, kad Amerika ir So
vietų Rusija pasirašytų 7

Valstybės departamentas 
paskelbė, kad valstybės se
kretorius John Foster Dul
les šį antradienį vyks į Va
karų Europą ir tarsis su 
Anglijos, Prancūzijos ir va
karinės Vokietijos vyriau
sybėmis dėl suderinimo po
litikos Berlyno klausime.

Maskva atsiuntė Vakarų 
valstybėms ultimatumą išsi-
kraustyti iš Berlyno iki ę- metų prekybos sutartj ir 
gūžes 27 d. Maskva nevadi-kad parduotas čia 
na savo retkalavimo ultuna- |prekes duos didelius
tumu, bet faktiškai tai yra
ultimatumas. Sovietų komu
nistų partijos kongrese Ma
skvoje rusų užsienių reika
lų ministeris A. Gromiko 
kalbėjo labai karingai ir sa
kė, jei Vakarai nesutiks pri
imti Rusijos pasiūlymo dėl 
Berlyno miesto tvarkymo, 
tai Maskva paieškos “naujų 
kelių” savo tikslui pasiekti.
Kokie tie “nauji keliai” bū
tų, Grornlkonufylėjo, bet 
kol kas rusai rodo “griežtą 
nusistatymą” ir Berlyno 
klausimas palengva bręsta į 
“krizę”.

pra-•užsakymus Amerikos 
monei.

Mikojanas kalbėjo 21-ja- 
me komunistų partijos kon
grese ir dar sakė, jog būda
mas Amerikoje jis nė ią 
•nieko npxrirrįęipR anie “mj- 
laikymo” ar “atsikirtimo” 
politiką ir jis gavęs įspū
džio, kad Amerika nenori 
kištis į “socialistinių” kraštų 
vidaus reikalus. 0 jeigu 

Į^ftaip, tai kodėl neprekiauti?
Mikojanas dar sakė, kad 

Sovietai nori “rimtai” pre
kiauti, jie nemestų rinkon 
savo prekių žemom kainom

J™ kuv° se™au pranešta, ir būtų rimti “kostumeriai”.
* i - . ,, (jįujęjų jje nepj^gj^ nes

turį savo, geresnių...
kad Amerika ir ypač Angli
ja mano, jog reikėtų susi
rinkti keturių didžiųjų vals-

spręsti ne tik Berlyno, bet 
visą “vokišką klausimą”. 
Toje prasmėje Amerika ir 
Anglija norėtų atsakyti Sov. 
Rusijai. Bet Vokietija ir 
kartu su ja Prancūzija ma
no, kad derybų nėra reika
lo siūlyti, nes tai tik paro
dytų, kad Vakarų valstybės 
nėra tikros dėl savo pozici
jos ir dėl savo teisių Berly
ne. Pagal Vokietijos 'ir 
Prancūzijos manymą, užtek
tu rusams atsakyti, kad Va
karai iš Berlyno nesitraukia 
ir tuo reikalas galima būtų 
baigti.

Nixon Ves Kovą 
Prieš Inf Raciją

Prezidentas D. D. Eisen- 
hovver paskyrė 6 savo kabi
neto narius, priešakyje su 
viceprezidentu R. M. Nix- 
on, vadovauti kovai prieš 
inflaciją. Naujai paskirtas 
komitetas turės aiškinti, 
kaip vyriausybė gali paveik
ti, kad kainos būtų pasto
vios ir kad ūkio kilimas bū
tų užtikrintas.

Viceprezidento paskyri
mas vadovauti vyriausybės 
narių komitetui yra pirmas 
atsitikimas, kad viceprezi
dentui pavedama svarbus 
vykdomosios valdžios dar
bas. Tai esąs jo pasiruoši
mas prezidento pareigoms, 
jei jis būtų nominuotas kan
didatu ir išrinktas į prez. 
Eisenhowerio vietą.

Jau Yra Kongrese
Senatorius J. F. Kenne- 

dy iš Massachusetts valsti
jos įnešė senatan įstatymo 
projektą dėl saugojimo uni
jų nuo raketierių, vagišių ir 
sauvaliautojų. Kartu įstaty
mo sumanymas pakeičia kai 
kuriuos punktus ir Taft-Har- 
tley įstatyme.

Šen. Goldwater iš savo, 
pusės įnešė daug griežtesnį 
įstatymo projektą, kuris nu
mato apvalyti unijas ne tik
tai nuo raketierių, bet irgi 
pakeičia Taft - Hartley įsta
tymą, bet pakeičia jį ne 
toje prasmėje, kaip unijos 
norėtų.

Tiedu įstatymo sumany
mai dabar ir bus svarstomi 
kongrese.

FIDEL CASTRO

Kabos diktatorių Batistą 
na vert aslą saklldiy padas 
Fidel Castro kalba užsie
nio sBaadoa konfereiKboje, 
kortoje dalyvavo viea aae- 
rikiečiy laikraAtiniaka a-

e 350. Jis pareižkL' kad 
to neis tarrlantiata ka.

POTVYNIAI PASKANONO DIDELIUS PLOTUS

potvyniai ypač didelių nuostolių padarė Ohio ir Pcnnsylvanijos valsty
bėse, žuvę per 100 žmonių, o me žirginiai nuostoliai siekia daug milionų
doleri ų. Tos vietos paskelbtos esančiom nepaprastoj padėty. Viršuje patvynu- 
sioh AHegheny upės užlietas Freeport, Fa., miestas; apačioje Hoosick upės iš
nertas tiltas North Adams, Mass.

Atidengė, Kaip Chruščiovas 
Pasigavo Valdžią

Sovietų Komunistų Partijos Kongrese Paaiškėjo, Ka 
Chruščiovas Nugalėjo Prezidiumo Daugumą; Jis 

Padarė Perversmą, Bet Kaltina Nugalėtus Kon
kurentus; Sako, Jie Kvailiai.

Senatorius Green 
Užleido Savo Vietą
Senatorius T. F. Green iš 

Rhode Island, 91 metų am
žiaus, pereitą savaitę atsisa
kė iš pirmininko vietos se
nato užsienių reikalų komi
sijoj, bet iš tos komisijos 
nepasitraukė. Dėl silpnėjan
čių akių ir klausos senato
rius mano, kad jis nebegali 
eiti pirmininko pareigų taip, 
[kaip tai reikėtų.

Šen. Green pasitraukimas 
iš įtakingos senato užsienių 
reikalų komisijos pirminin
ko vietos yra pirmas atsiti
kimas, kad bet koks senato
rius atsisakytų nuo pirmi

Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos kongrese visi 
kalbėtojai bara ir smerkia 
“antipartinius” žmones, ku
rie 1957 metais norėję pa
šalinti Chruščiovą iš parti
jos sekretoriaus vietos. Vie
nas kalbėtojas, Kiričenko, 
artimas Chruščiovo bendra
darbis, papasakojo, kaip 
1957 metais birželio mėnesį 
prezidiumo dauguma nuta
rė pašalinti Chruščiovą iš 
partijos sekretoriaus vietos. 
Už pašalinimą balsavo 7 na
riai, o už Chruščiovą stovė
jo tik 4. Prieš Chruščiovą 
buvo Malenkovas, Moloto
vas, Kaganovičius, Bulgani- 
nas, šepilovas, Pervuchinas, 
Suslovas. Bet ChruščiovasV*___ __ k^7IS.

Šveicarų Moterys Biudžeto Ginčai Komunistai Puola 
Dar Nebalsuos \ Eina Karstyn Indijos Vadą Nebaru

nenusiieįuu. jis suaaunc par

tijos centro komitetą, ku- 
bright iš Arkansas, kuris name jis pats buvo privei-__ ___ i__ -z- __ t - , •____

IltHAA TlUiy
‘ Green vietą užims šen. Ful-

yra ne kartą griežtai kriti- sęs savo šalininkų daugumą 
kayęe Amerikos užsienių pc- jr su pagalba centro komi-

- . ... -iii Kongreso ginčai dėl atei- Indijos vadas Nehru ilgo-?®^ ?r į08 .'^<5^ va}sty“|teto ir pasikvietęs į talkąJL2į nančiu^metuSžeto daro- M laikę buvo komunistų gi- b& sekretonų J. F. Dulles. ^ršąl, Žukovą
buvo visuotinas gyventojų ; ___ u,.u___ . Hahar komunis.----------------------------- Chrusciovas laimėjo ir tuoj

r. ct i Pa^ išvaikė prezidiumo dau-
BonyreSOS Svarstys gumą, apšaukė tą daugumą

Civiles Teises * “antipartiniais” ir dar da- 
. . ;bar valo visus savo prieši-

n

uu d 1^^. Republikonai namas, bet dabar komunis-balsavimas, sprendė klausi-:/. *«** ^“«- zvepuouauuai inaiioi Hok ir nė
ma ai «if^ikti hnl 'tvirtina, kad biudžetas yra tai tiek Indijoj, tiek ir uz-
mą ai suteikti mote i s bal |istigka^ jis nori pasiek- sieniuose vėl pravardžioja
mTTlZ'-JS ™ vJ4yM Nehra reakcininku ir pana-l
mas vyrų balsų pa. Kake išgales. Demo- šiais vardais. Komunistai
pnes motetų teisę balsuoti. ~

Bet ir šveicanjos moterys R kad statymag išlyginto kad jis keliuose pasisaky- 
ledus jau pi-alauze. biudžeto piimon vieton nž_ muose Indijos Kongreso
prancūziški kantonai -že-!mirtta k,.^to ir Partijai siūlė Indijai socia-
nevos, Vaud n Neuchatel dėI į^^nka- listinj kelią ir kritikavo ko-
dauguma balsų pasisakė uz vimo Amerika —jj atgjdui- munistų jiolitiką kaip nesu-
VaueTkantene moterims su” li pavojuje, ^™imą. su žmoniškumu ir
Vaua kantone moterims su- kokiame jj kAda bu.:liaudies interesais.
teikta teisė dalyvauti kan- 
tonaliniuose rinkimuose 
Pradžia jau padaryta

Visoj Šveicarijoj moterų nėja Amerikos atsilikimo įį;vse !?uvo Paslda,Vs geras, 
balsavimo teisė atmesta nuo Rusijos priežastis rakė-p1 ne,1&am- 
654,924 balsais prieš 323,- tų gamyboje, dar apklausi-,
307 balsus. Kantonai, kurie nėja liudininkus ir kol kas Italijon Krizė 
balsavę uz moterų teises, y- pne jokių išvadų nepriėjo. ■ i, Wpiis»rs>«/»
ra protestantiški ir prancu- Kariškų vadų parodymai 'Jur vussyręsui
ziški. Vokiškieji kantonai kongreso komisijoms irgi
atmetė moteių balsavimo! dar tęsiami. i
teisę, o katalikiškas Schwytz
kantonas motetų teisę atme
tė net 6 balsais prieš vieną.

Laivas Susidūrė 
Su Ledo Kalnu

Pereitą penktadienį apie 
pietus danų laivas “Hed- 
toft” su 95 keleiviais ir’ su 
40 vyrų įgulos atsidaužė į 
ledo kalną šiaurės jūrose, 
netoli nuo Granlandijos. 
Laivas tuoj šaukėsi pagal
bos ir pranešė, kad jis skęs
ta.

Keli laivai skubėjo į pa
galbą skęstančiam laivui, 
bet iki šiolei jokių “Hed- 
toft” pėdsakų nesurasta. Bi
joma, kad laivas ir visi ke
leiviai bei jūrininkai nu-: 
skendo nelaimėje.

Danų laivo susidūrimas su 
ledo kalnu primena didelę 
anglų laivo “Titanic” nelai
mę 1912 metais.

Liberalai senatoriai per--PinkV šalmiukus. Vėliau jis 
eitą savaitę įnešė į senatą savo talkininką Žukovą
įstatymo projektą apie sau-ij^’ ^ . ,auh 18 
gojimą piliečių teisių. Pagal “ galėtų ir armija vado, 
tą įstatymą, kurio iniciato- V.V^J turėti sau ištikimus 
rius yra šen. Paul H. Dou
glas iš Illinois, federalinė

žmones.
Kiričenko pasakojo, kad

____  ________ vyriausybė turėtų prižiūrėti, prezidiumo dauguma, kurią
Ne taip seniai, kai Chruš- kad teismo patvarkymas dėl Chrusaovas nuvertė, buvovusi. i UUP reniai, vorus- xaa teismo patvarkymas aei,\*“*r. . . “

Tie ginčai dar tęsis ilgai..ir. lan*“- mokyklų integracijos būtų P'Ttįno^nrisSkimsl’raU
Senato komimja, kuri tyri- « ♦ J«l> R?L?? ±ShXSj?iSL

KORIS PASTERNAK

Jis gyvena Sovietą Sąjun
goje, už savo kėlinį “Dr. 
Živago” buvo gavęs Nobe
lio premija, bet komunistai 
privertė jį nuo jon atsisa
kyti, rašytojai išmetė iii 
vo sąjungos, spauda 
jį dergia, ir vis ui taL kad 
lis rašo ne taip, kaip ko
munistai norėtą.

Italijos vyriausybės krizė 
dar nėra baigta. Preziden 
tas Gronchi negalėjo dar 
niekam pavesti sudalyti 

! naują vyriausybę, nes di
džiausioji Italijos partija, 
krikščionių demokratų, per
gyvena vidaus krizę. Pasi
traukęs ministerių pirminin
kas Fanfani buvo ir k. de
mokratų partijos vadas. Jis 
dabar pasitraukė ir iš va
dovavimo partijai, todėl 
partija turi išrinkti sau nau
ją vadovybę, o jau paskui 
kas noi-s iš tos partijos va
dų išsiims sudaryti naują 
vyriausybę.

Italai pradeda kalbėti, kad 
jiems reikės gal pasekti 
Prancūzijos pavyzdį ir keis
ti savo kęnstituciją.

šią savaitę visi 12,500,000 
senatvės pensininkų jau 
gauna didesnes senatvės 
pensijas už sausio mėnesį. 
Pensijos padidintos pagal 
pernai metais kongreso pri
imtą įstatymą.

riausybė turėtų griežčiau 
kovoti prieš atėmimą pilie
čiams balsavimo teisės.

Kiek panaši;, bet ne taip 
toli einantį įstatymo pro
jektą pasiūlė ir senato dau
gumos vadas šen. L. John
son. Jo pasiūlytas įstatymas 
daugiau dėmesio kreipia į 
piliečių teisę balsuoti, o a 
pie mokyklų integraciją vi
sai nekalba.

JIS ABEJOJA

nemanoma, 
(ią balistinią raketą, kū
nais galėtą apšaudyti A- 

meriką, pareiškė laikrašti- 
kad Sovietą Sąjunga turi 
ntokams krašto apsaugos 
sekretorius Neil H. MeEI-

vas visokių citatų, bet šiaip 
tai buvę kvailiai, kurie bi
joję visko naujo ir norėję 
ir toliau vesti tą pačią po
litiką, koki buvo vedama 
iki Chruščiovo.

Kongrese Chruščiovas gy
rėsi, kad dabar Sovietų Ru
sija pasiekė didžiausių lai
mėjimų ir žada po tam tik
ro laiko pavyti ir pralenkti 
Ameriką. Kongresas vienu 
balsu pritaria peiversminin- 
kui Chruščiovui ir niekas 
nė žodžiu neužtaria tuos va
dus. kurie prieš porą metų 
buvo valdžios viršūnėje. Jei 
tie “antipartiniai” plepiai 
būtų išvarę Chruščiovą iš 
partijos sekretoriaus vietos, 
šiandien tas pats kongresas 
garbintų pergalėtojus ir 
spjaudytų į Chruščiovą. 

JOHN L. LEWIS SERGA
Angliakasių unijos vadas 

John L. Lewis, 78 metų 
amžiaus, susirgo pereitą 
penktadienį ir guli ligoninė- ’ 
je. Daktarai praneša, kad 
ligoninėj jį ištiko ataka, bet 
kokios rūšies dar nesą nu
statyta. Prieš atsiguldamas 
ligoninėn J. L. Lewis jau
tėsi negerai, bet ar jis tu
rėjo širdies smūgį dar nėra 
paaiškėję. _____
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Kaip jie save vadina
Maskvoje vyksta 21-asis Sovietų Sąjungos Komuni

stų Partijos kongresas. Jis sušauktas patvirtinti naująjį 
septynių metų ūkio planą, kurį Chruščiovas neseniai pa
siūlė vietoje nutrauktojo penkių metų plano.

Kaip jau Įprasta, kongresas, visi 1400 delegatų kaip 
vienas, pasisako už diktatoriaus pasiūlytąjį planą, giria J 
tą planą ir ta proga visi kongreso kalbėtojai pyla į kai-i 
IĮ "antipartiniams” žmonėms, kurie dar tik prieš keletą 
metų valdė kraštą ir taip pat buvo ant rarikų nešiojami, 
kaip dabar Chruščiovas.

Sovietų Rusija yra vienintelis kraštas pasaulyje, j 
kur beveik nuo pat bolševikų perversmo prie valdžios! 
vairo stovėjo visokie “išdavikai, pasiutę šunės, imperia
lizmo agentai, sadistai, melagiai, apgavikai, sukčiai” ir 
panašūs nenaudėliai. Tą sakome ne mes, bet tą sako pa- į 
tys Sovietų komunistų vadai.

Po Lenino mirties prie valdžios Sovietijoj priėjo; 
Trockis, Zinovjevas, Bucharinas, Rykovas, Kamenevas ir • 
jų bičiuliai. Bet Stalinas greitu laiku juos iš valdžios iš- 
varė ir vėliau Stalino teismai parodė visam pasauliui, 
kad tie Lenino buvę bendradarbiai ir įpėdiniai buvo ne - 
kas kitas, kaip svetimų valstybių agentai, niekšai, išdavi
kai, žodžiu, “pasiutę šunės”, kaip Višinskis juos vadino!

Išnaikinus “pasiutusius šunes” valdė Stalinas ir, štai, 
1956 metais, 26-ame partijos kongrese, buvęs Stalino ar-: 
timas bendradarbis Chruščiovas papasakojo ir be jo ži
nomą tiesą, kad Stalinas buvo sadistas, savo vienminčių i 
žudytojas, žmonių mėsinėtojas, liguistas budelis, kuris

KPIPim sa BOSTON

PI.EVftSUOIA NAUJA VftUAVA

Augustus laivo jūrininkai, išplaukdami ii New Yorko 
uosto, iškelia naują Amerikos vėliavą su 49 žvaigždėmis.

parlamentan tik vieną atsto-1 i 
vą.' Atstovu išrenkamas tas,1« 
kas iš karto gauna visų pa
duotų balsų daugiau kaip 
pusę. Jei nė vienas kandi- j i —
datų tiek balai negauna, chroiiiovo ,Uai4Ui 
balsuojama antrą kaitą, ir.

Kas savaite
kiek Rusija modemiškiau- 
siųjų ginklų gamyboje ir 
erdvės tyrinėjime![tuomet būna išrinktas tas, Į Sovietų Rusijos diktato- eiuvce> „cjaaw. 

kas gauna daugiau balsų už rius Chruščiovas komunistų . f Atsiti-
ivisus kitus, kad ir neganda- partijos suvažiavime kalbž-

tatūra koncentravo savo 
mokslininkų ir technikos 
pajėgas ginklavimosi reika
lui ir pasiekė didelių laimė
jimų. Amerika atsiliko to
dėl, kad nesitikėjo, jog ru
sai, garbindami “taiką” ir 
vaikščiodami nudriskę, su
gebės nusikalti tokių ginklų. 
Atsilikus, tegu ir vienoje 
srityje, tenka skubėti, arba 
laukti iš driskių ultimatu
mų.
Bažnyčios suvažiavimas

į mas pusės. Kai degaulinin- jo 6 valandas su viršum. Per 
kai ir dešinieji per antrąjį tiek laiko galima daug ką 
balsavimą sutardavo tik vie- pasakyti. Ir pasakė. Mus ste
ną savo kandidatą ir visi už bina ne tas, ką jis pasakė, 
jį balsavo, kairieji susitarti bet paprastesnis klausimas, 
nemokėjo, balsavo kiekvie- kaip jis išlaikė 6 valandas 
nas už savąjį ir pralaimėjo, vietoje raportuodamas. Ma- 
Komunistai vieton turėti tyti, sveikas, kaip ridikas ir 
150 vietų dabar tegavo 10. iš vakaro nebuvo gėręs “ant 

Kaip gali būti ateityje? .drąsos .
Tegalima spėlioti, šių rin-į Apie ką kalbėjo Chruš-

’-kimų pamokyti, įvairaus Čiovas? Apie viską ir ypač 
I plauko socialistai ir net kai-apie naujausią septinmetį. 
‘rieji katalikai dabar svars-Kalbėdamas apie ūkio kiau
to klausimą, kaip suburti simus Chruščiovas užsiminė, 
kairiųjų jėgas ateičiai. Vie- kad Amerikos pramonės ga
ni manytų, kad būtų ge-myba dvigubai viršija So- 
riausia bent rinkimų metu vietų Sąjungos gamybą, o 
telktis apie socialistų par-i jei turėti galvoje, kad Ru- 
tiją. Kiti kelia minti kurti į sija turi daugiau gyventojų, 
naują partiją, į kurią įsi- tai Amerikos pramonės ga- 
jungtų bent dauguma smul-'myba (imant kiekvienai 

_ . ... , . jas. parlamentas, preziden-j socialistinės kry p-'gyventojo galvai) yra dau-
Demokratijos lopsys — tu išrinktas gen. de Gauile ^jes grupių. Iki susitarimo,‘giau negu dvigubai didesnė

Prancūzija dar kryžkelėj
V. RIMANTAS

despotiškai šeimininkavo plačioje šalyje ir daugybę išti- Prancūzija, per pusantro ir jo sudaryta nauja vyriau- atrodo, gana toli, ir kažin’ 
kimų komunistų (apie kitus niekas neužsimena) nukan- šimtmečio buvusi Europai sybę, dabar Prancūzijos kai- ar jjs jg bug j<ada pa- 
kino, sušaudė, konclageriuose pūdė ir panašiai siautė, budrios kovos už demokra-rieji gauna vaizdžiai maty- siektas, kai tuo tarpu tau- 

Stalino įpėdiniai pradžioje buvo Berija, Molotovas, !,nes ialsves pa7zdz!u’ *>’ kun karna buvo sumokė-:tos dauguraa yra agkiai 
Bulganinas, Kaganovičius, Malenkovas. Dabar Chruščio- ™£° Priešinga betkuriam pasikė-
vas triūbija visam pasauliui, kad tie Stalino vietininkai tesianti prancūzų k®va » {£’“*S^TdemoS TZtva^ dem°krati- 
buvo sukčiai, apgavikai, “antipartiniai gaivalai” ir pa- Alširo sukilėliais, išvarginu- tų susirūpinimui vra daug V r" ’ .
našūs niekšai. Pati jos kongresas tą patvirtina. Berija bu- si kraštą, tik pagilino kitus pagrindo. ‘ Kinkimų rezultatais yra
vo sušaudytas ir ant jo dabar verčiama viskas, kas tik negalavimus ir davė pragos Pagal naują įstatymą pra- n pa a arinis
nemalonu ar nepatogu prisiminti. Po Berijos buvo išjo- fašistinio plauko nacionali- vesti parlamento rinkimai QaIijp tikėiosi kad rinki- 
ti iš valdžios Molotovas, Kaganovičius, Malenkovas ir stams praėjusiųjų metų ge- davė pačiam de Gauile ne- mu<! jajmps kairieji Sako
apie juos Chruščiovas pasakoja kad tai buvo veidmainių, ™aJ±’ s?d“a“JlZ imoįus? Chruščiovas sako;

už Sovietų gamybą.
Sovietiją turi daugiau 

gyventojų kaip Amerika, o 
gamina perpus mažiau 
kadangi Sovietuose didesnė 
gamybos dalis eina karo rei
kalui, erdvės sputnikams, 
čekistams, eibei biurokratų 
ir kompartijos parazitų, tai 
eilinis žmogus Sovietuose 

, gyvena kelis kartus praš- 
Sako-i£įau> negu eilinis Amerikos

Popiežius Jonas 23-sis pa
skelbė, kad jis rengiasi su
šaukti bažnyčios suvažiavi
mą (sandarybą), kur busią 
bandoma atstatyti krikščio
nių vienybė. Tokių suvažia
vimų per visą krikščionybės 
laiką yra buvę tik 20 ir pas
kutinysis buvo 1869-70 me
tais.

Ryšium su popiežiaus 
pranešimu dabar daugybė 

ir visokių spėliojimų. Ar į baž
nyčios suvažiavimą bus 
kviečiami visų krikščioniš
kų bažnyčių atstovai, ar tik 
parinktieji ir popiežiui pri
imtini atstovai? Ar susirin
kusieji “atstovai” turės ga
limybės persvarstyti katali
kų bažnyčios paskelbtas

melagių, sukčių ir apgavikų gauja. Vėliau prie tos gaujosprijun^’mariiJ žukm-aį dar vėliau rBulganinaZ'k mžjo degeulininkai, .™di- kS^iiTsteri^ptainte
liti „uis.; a eakcmiai generolai įtraukė narna Tautine Respubhko- . lkh „ • 5,

Kor.--------TJCUbI IJ V1VO_____— 1OM ---JGU ĮJVJ
. _ ... skilimo paskelbtas, ar suva-

?’ ^a.s’ „P° * .me~» žiavę vyskupai ir rašto ži
novai turės visas tas dog
mas priimti, kaip neklai-

kad ateityje bus kitaip. Tai-

.. ku socialistą Guy Mollet ir tų bolševizmo viešpatavimo,kiti niekšai Apie visus išmestuosius iš valdžios Chru- j ir kariuomenės da- nų Sąjunga, _ įvairių, iš ku swial.ist« Guf 3
seiov^ pasakoja šlykščių dalykų, o kongresas ploja . ... ų, Prancūzijai grėsė fašisti- dali^fašistuąjanėių g?upių

Niekur kitur pasaulyje, jokioj kitoj santvarkoj pne nis perversmas. -- - --— , - xai įsspiesn Aiziro
valdžios nebuvo tiek niekšų 
taip išeina iš pačių korfiunistų
turėtų žinoti, kas jų prešakyj stovėjo .. . to nepavyko, kad “tėvynės Alžire “paspaudžiant” irinaugybės sudarymą skait-^ - - -t-- t dar niekas nežino, kaip dar

Nėra nė mažiausios abejonės, kad kiek anksčiau ar gelbėti” pasiryžo gen. de stojančių už tai, kad Aiži- Kngiausios parlamente par-! zeme* ukyJe- nėra žinomas nė suvažiavi-
kiek vėliau ir dabartinė Chruščiovo valdžia pasirodys Gauile, panaudodamas visą ras nesiskirtu nuo Prancū- ♦ j 0 žmogui, neturėdamas' Chruščiovas užsiminė ir mo laikas, nei rietą, irgi tik niekšų, sukčių ir apgavikų valdžia. Tai į^ks, kai airtoritetą tautoje, tei- rijos. Tos dvi atstovų gra- f|įlg vjltI£ Sy-itai, kT£XųX2£s £į

kuri noi-s kita klika gaus progos pakišti Chruščiovui ko- sln®81 J?. PįnJ 3 prancūzų peš su aio pai amente a - tojj vyriausybė bus gera mės ūkis gamina 25% ma-
j, ir jis pasiys. Tegu tik naujuose Sibira ir Kazachstano ^pVndiS^'vt b™aXm “iU^,

žmonis- _a 
ateities

taip, kad Sovietijos

vmucv.iv.u0 Son uuivnvi ic aunevjuiu, rejo paKeisu respuuiiKos ikiiiufruiiii, n jų is visu io^. ’ . y.. " 1—, -7
o jo vietininkas ar vietininkai pasakos Sovietijos gyvento- konstituciją, duodama dau- Visai supliuško šlamento ”ūkstauti. visa savo laiky- 
jams, koks melagis, nachalas ir prasip
vo Nikita Negarbingasis. Kompartijos
būsimoms pasakoms plos susiriesdamas. .------------------ »------------- - ------  -- -• v— —----- n -Ką gi tas lodo? Pirmiausiai Sovietų niekšų galerija ‘eise?- ^.viskas buvo pa- teiė kairiųjų partija, rinki- "’ok ka De Garite’d^io'^

L k^LT^T- ’ k , į*? lia. Tačiau ta laisvoji valia tai kairieji katalikai, Men- Pastangų, kad susitartų
ne komunistų partija bet tik jos 'aparatas -viršūne, kun j. tik j buv0 ivvįju g. des . France grupė, kairieji Aląro sukilėliais jiems 
yra pasidalijusi j klikas. Armijos viršūnėse, kaip ir ūkio prievartauta. Vertė siekti radikalai ir jiogrindžio de- P™m‘inu būdu ir yra vii-
vadovybėje, valstybės aparato ir partijos valdininkų tai- susitvarkymo tautos begali- mokratai beliko vos įmato- ^es>.kad tas jam gali pa
pe susidaro klikos, mažos grupelės žmonių, kuine į visą nis susiskaldymas politinė- mai parlamento suoluose, . Pe atr°do,
valstybės gyvenimą žiūri pro savo grupės interesus ir šie- mis partijomis, partijų vadų' To4cs kairiesiems katas- . įsibėgėti ir degauli- 
kia tuos interesus atstovauti. Kai prie to prisideda am- egoistinis politikavimas, vai- trafiškas rinkimų rezultatas nil™ams . su jų sudarytąja
bicingų asmenų valdžios geidulys, turime “proletariato dži<* nepastovumas, kai ji buvo gautas ne vien dėl to, ''ad?18■■>** Pa‘
.liktatūrą." kurioj proletariatas ir plačioji dartio visuo-i™”8 P° kltos virto ir del kad kitoks dabar yra nn- 2«stl‘“"‘va
menė (valstiečiai, valstybės eiliniai tarnautojai ir visi ei- ^“ut^^S' riZ ,^Xn£m2£ dė Gatlle neh^?
Įima. žmones) neturi jokio balso. Valdo besižvyginan- t^ci[Hniu8 rei. mų kampanijM metu. Pa- bartinis P"«idento rinkimų
tieji pne lovio ir “garbes stalo” vadai. - - - • - - ----------- 3-

rikoje tiktai mažiau 10>, k, ~. . J . , , ' klausimas taip pat bus ap-tai skaičiai nemeluodami •„ „„i,; ~,i^— — galu eale įsspręs-

ba 10 kaitų našiau, negu Monako
Sovietų kolchozų baudžiau-' ,r.inVn« Mažoje Monako kum-

gaikstysteje, kui’ viespatau- 
Skkičiai paprasti, bet ja princas Rainier ir mūviu 

kiek jie pasako! Chniščio- žvaigžde Grace, įvyko per- 
vas žada, kad 1962 metais versmas. Kunigaikštis išvai- 
Sovietų darbininkas pramo-'kė parlamentą, sustabdė 
nėję dirbs 40 valandų, o A- konstitucijos veikimą ir, at- 
merikoje? Chruščiovas ža-[likęs tą darbą, ramiai nuėjo 
dėjo, kad Sovietuose, uždir- mi^oti. Išvaikyto parla- 
bantieji minimalinį uždar- mento nariai padarė tą pat.

A P z v a I g

kalus. gal dabartinį rinkimų įsta- įstatymas, duoda dešinie-
Kai dabar yra išrinktas tymą kiekviena rinkimų a- s\ems visuomenės sluogs- 

pagal naują įstatymą nau- pylinkė išrenka ir siunčia n.lam® lengvos galimybės iš-
____ _ ____ ___- _____ nnkti prezidentu jiems tin

kamą žmogų, o tuomet prie-

bį 270 - 300 rublių per mė
nesį, vėliau gaus minimali
nį uždarbį 500 ar 600 rublių

Monako perversmas yra 
revoliucija iš viršaus, bet 
tiktai vandens šaukšte. 320

SVEIKA MEILE’
karietos

per menesi Taip, W uždar- rterių fcumgaikštystė nuta- 
biai bus pakelti, o dabar j.e[rt 1<M dar
gyvena « mizernų grašių .r Tai bugp ,,2^
kiek tokių ubagų ten yra? Upy,^ Viduržemių jūros į- 

Bolševizmo užsimojimai į lanką žemėmis iš kasamo 
yra platūs. Bet bolševizmo tunelio.
kasdienybė yra pilka, alka
na, nuskurusi. Tik pažadų 20 akerių žemės šalia 
ten netrūko ir netrūksta. įMonte Karlo miesto yra di

delis turtas. Klausimas, ku- 
Kur Amerika atsiliko privedė prie perversmo,

o . 4. . . . ibuvo tas: kam priklausys tieSovietų gyvenimas ymais gų akerių 
žvilgsniais yra tįi atsilikęskunigaikkči^ ar visai
nuo Amerikos Bet yra ‘r.kunigailištystei?

»«a.^, io.iitnn.c v i c to ii. išimčių. Amerikos moksli-: tt* on u • u 
Mikojano “sveika meilė, 150 vietų dabar teturi 10,'ninkai dabar liudija senato f . brandos
ie darbo žmogaus” pasi-jų reikšmė Prancūzijos to-Į vienoje komisijoj apie rusu.. . 1.1.?n? hunigaiks-

s dešiniojo spomo, Įsi- damas pasikalbėjimą Mikoja- šininimas tarn tnntns didzin- 
i karietos stulpelius, iš-1 nas paklausė Gaiduko: — Ar s °u. , rautos ulflZiUčiovas atsiuntė ir arkliu nri- tveręs Į karietos stulpelius, iš-1 nas paklausė Gaiduko: — Ar ®

cKrinSf/iia VaSVzvic: vi Iii ' * važiavo pavažinėti Eatonus su tu nenorėtai atvažiuoti j Tarv- m°S ir jos nnkto parlamen- ziurėtoją, kazkokj Vladimir:..troika. Arcadia fannas - - *
Kai Mikojanas atvyko A- 

merikon pasidanyti. jis at
gabeno stambiam Clevelan
do kapitalistui, vertam apie
100 milionų dolerių Eato- milionieriui rašo šitaip 
n‘ui, 3 baltus Žirgus. Tai bu- -Dabar, kada atvažiavo
vo Chruščiovo dovana iš Jungtines Amerikos Valstijas Eatonų dvarą, Mikojanas 
proletarų prakaito pralobu- ' Tarybų yice-premieras Anas- pakilo į kitą kelionę. Jis ap- 
siam milionieriui už jo “ge- !jaK5{ŽS»na’’x?.i!’ P*darė foi>,lankė Lincoln Electric fab- 
rus žodžius”, pasakytus S©-!kos“ Eatonų? MikojilSs nura- rik9- “Vilnis” apie* Ui irgi
vietų Rusijos naudai. “— ’  ........................ ------- ’* —’ "----- ’

Balti
troika” milionieriui tinka, 
kaip šunui botagas, nes jis 
vargu su tais žirgais rodysis

Ivanovič. Tai ekstra priedas ; vaiinėję iki pilnam pasitenkini- 

prie arklių dovanos. Prole- ™" jpiž° i Katono dvarą visi 

tariška bolševikų “Vilnis

to bei jos vyriausybės tiekbų Sąjungą?
ka7jk^kdt7b.b?- Afta"»';P8di<l«?" kafl "?»». krizė
esu pilnai pasirengęs vaČiuoti.'1' naujas Įiersitvarkymas 

. ... , - , . . v • « -i • -a. i • „ ateinantį pavasarį. pasidarytu neišvengiamas,apie šitą dovaną plepiui Kai “pilnai pasitenkinę”, . Duok man žinoti, kada at- Prancūzija vis dar tebeito 
milionieriai su Mikojanu ir važiuosi, ateisiu tavęs pasitikti,?ls “a’ 
Vladimiru Ivanovič grižo i ant ,aivo’ “ ’hm Miko-i^ kryžkelėje Ir nors ko- 

i v * j. sS-i. • 1 janas- munistai, per šiuos rinkimus
“Tai sveika meilė prie darbo gaVę 3 mil. 700 tūksUnčių 

žmogaus. * - c

,, smagus.

Rusijos naudai. žiavo i Batono Arcadia farmą. informuoja proletarus ir sa- bi žirgai ar “nmi«ka I Northfield. Ohio. kur su pagal-iko* .reiškę tuo, kad jis Haidukui bme. niam likimui pasilieka
’ mrtinnU.nin- fi«ko 'ba Vbdimir Ivanovich pakinkė' ’ 'pažadėjo ateiti pasitikti ant beveik lemiama. Lemiama

tris baltus žirgus į karietą, pa- “Mikojanas a p ž i Orėdamas laivo, O milionieriui Eato- tuo, kad jie, sukaldę Pran-
kinktai pilni mažų varpelių ir Linkoln Electric fabriką kalbė-'nu: ohrahpnn cūziios darbininku klaspnuvažiavo nrif> Msijarrm PatAnu inai di rlorbininVoic IK- LI IS ZlIgllS SU J ‘

vienoje komisijoj apie ~ . .... . . - . .
pasiekimus raketų gamyboj n<*'g8'l«M tr galvas kai
je ir erdvės tyrinėjime. Visi i??}. ° P°nc88
sutinka, kad rusai yra pra-" <lčlto Ukparlamen- 
lenkę Ameriką nuo 1 metų 2?i8-,?lk?’ I81-?11.38 88 l}e" 

18 mėnesių. Norint pasi? Pa8yk8‘*8 J8"
. rusus, reikia nebestus-'£" jPnnc* k81P.k»
bet skubėti ir tai praeis "į?™** ,r 20 akern» '<*«■

kokie penki metai, iki Ame
rika bus tiek pat pažengusi J. D.



Na 5, Vasario 4,1959 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Trečias

KAS NIEKO NEVEIKU 

VO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, BAJO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Clevelando naujienos HARTFORD, CONN.

CleveHndiečiai nori 
vienybes

1959 metų sausio mėn. 18 
dieną Clevelando lietuviai 
Amerikos lietuvių Taiybos 
Clevelando skyriaus valdy
bos sušauktame susirinki
me, išklausę ir išdiskusavę 
ALT’o skyriaus valdybos 
pranešimus pas kutiniųjų 
Vatikano Įvykių klausimu, 
priėjo išvadą, kad tie į- 
vykiai užklupo laisvame pa
saulyje gyvenančius lietu
vius. politiškai susiskaldžiu
sius, bendros ir visų pripažį
stamos bei remiamos politi
nės vadovybės neturinčius, 
Tėvynės Iaetuvos laisvini
mo fronte bendrai planuoti 
ir sutelktomis jėgomis ko
voti negebančius.

Neturint vieningo ir” ak
tyvaus vadovaujančio poli
tinio organo, kuris iš auten
tiškų šaltinių laiku būtų su
rinkęs visas žinias apie gre
siant* mūsų pasiuntinybei 
pavojų, plačioji lietuvių vi
suomenė negavo laiku tik
slios bei bešališkos informa
cijos. Lietuvos Pasiuntiniui 
Vatikane nebuvo kam su
teikti ir organizuoti teisinės

tos politinės vienybės de-, 
monstracija. šia deklaraci
ja visos lietuvių politinės 
grupės Įsipareigojo sujung
tomis jėgoms dirbti Lietu
vos išlaisvinimo darbą. Ap
gailestaudami, kad Vyriau
siojo Lietuvos Ilšlaisvinimo 
Komiteto, kuris per eilę me
tų sėkmingai vadovavo Lie
tuvos laisvinimo kovai už
sieniuose, pastangos vėl su
telkti visas mūsų politines 
jėgas Lietuvos laisvinimo 
kovos fronte iki šiol nedavė 
teigiamų rezultatų, kviečia
me, kad jis šių pastangų vėl 
imtųsi. O visas politines, 
grupes prašome laikytis Įsi
pareigojimų, kuriuos jos iš
kilmingai deklaravo savo 
atsišaukimu Į tautą ir vie
ningai dirbti laisvinimo 
darbą iki Lietuvos Tėvynės 
laisvė vėl bus atgauta;

4. Lietuvos laisvės kovai 
užsitęsus, Clevelando lietu
vių visuomenė, pavargusi 
nuo susiskaldymo ir des
trukcijos mūsų politiniame 
gyvenime, atkurtą ir pilnai 
konsoliduotą tautos laisvi
nimo vadovybę ne tik džiau
gsmingai pasveikins, bet įsi
pareigos dar stipriau ir dar

ir administracinės pagelbos gausiau ja materialiai ’ir 
bei pastatyti mūsų valstybi-j moraliai paremti, 
nius interesus tyrptautinėd Susirinkimas šį pareiški-

LAIMINGI IR NELAIMINGI ANGLIAKASIAI

Palvyausi Susųuthanna (Pennsyivanijoje) užliejo
Knox Mine anglių kasyklą netoli Pittsburgho. Iš 33 
ten buvusių angliakasių 12 dar nėra surasti. Viršuje 
kairėj Joseph Soltis lipa iš kasyklos, nes jan pavyko 
surasti išėjima- Apačioje kairėj veda išgelbėtą anglia
kasį. Dešinėje viršuje laiminga žmona lanko išgelbėta 
vyrą ligoninėje. Apačioje dešinėje verkia Veronika Ze- 
lonis (gai fcūti lietuvė), kurios vyras dar nesurastas.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
'Netenka nuobodžiauti j . "

Vieningai paremkime 
šią žiemą mums netenka !Alto veiklą

nuobodžiauti. štai sausio i . T. . m
12-17 dienomis buvusiame Chicagos Lietuvių Tary- 

- tarptautiniame festivaly lie- b* Lietuvos Nepnklauso- 
tuviu programą atliko Bro- mybės paminėjimą rengia 
nės Dancevičienės ir P. Rim- .m- vasario 15 d. 1 vai. 30 
šos vadovaujama tautinių mm. Marijos Aukstesmo- 
šokių grupė, kuri susilaukė sl°® Mokyklos salėje, 
gaišiu katučių. Vedant kovą dėl Lietu-

Sausio 17 d. Lietuvių Pi-iv^ reikalų, reikia nemaža 
liečiu Klubo salėje buvo ^šų ir ypač, dabar l****11' 
“Tėvynės Garsų” radijo Įmei P? ^nei įtampai dide- 
koncertas. Jame dainavo p.'J^, ALTas ypatingai tun 
Jankauskaitė, o akt. Vitalis budėti. Visi, , kam tik rupi 
Žukauskas juokino žiūrovustautos ir Lietuvos a-

teitis, nors ir maža auka tu
rime ALTo veiklą paremti. 
Didžiajam darbui neturime 
gailėti jokių aukų. 

j Tuo reikalu Chicagos Lie-
įFrogramą atliko latvė pia- tuvių Taryba yra išsiunti- 

nėjusi aukų lapus atski
riems asmenims. Tai

iki ašarų. Žmonių buvo pil
na salė.

I Sausio 24 d. Piliečių Klu
bo salėj pirmą kartą buvo 
visų pabaltiečių koncertas.

teisės ir pnncipų šviesoje 
Dėi šių pačių priežasčių taip 
pat ir gražiai bei visuotinai

mą paveda Amerikos Lietu
vių Tarybos Clevelando 
skyriaus valdybai paskelbti

pasireiškusi mūsų visuome-' viešai ir išsiuntinėti visų lie
pęs valia bei pasaulio lietu-'tuvių politinių organizacijų 
vių reakcija nebuvo Įstatyta vadovybėms ir veikėjams, 
i tvarkingą išminties ir lo- 1
gikos kelią.

Akivaizdoje mūsų politi
nio susiskaldymo ir anar
chijos Lietuvos laisvinimo 
fronte bei po tokios mums 
skaudžios pamokos, Cleve
lando lietuviai,

1. kreipiasi i plačiąsias 
lietuvių visuomenės mases, 
prašydami visus lietuvius 
nusiteikti tikrosios, šiandien 
mūsų tautai taip reikalin
gos ir būtinos vienybės 
dvasia;

2. prašome visas

Susirinkimo Prezidiumas:
Inž. A. Gargs***
St. Lazdinis 
Inž. R. Minlcūna*

Clevelandas
1959 m. sausio mėn. 18 d.

DETRCHT, MICH.

Kaip minėsime Vasario

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 41 metų su
kaktis šiemet bus minima 

musų'sekmadienį, vasario 15 d. 
politines grupes, jų vadovy-| Iškilmingos pamaldos už 
bes ir jų veikėjus pamiršti žuvusiuss Lietuvos laisvės
visas grupines bei asmeni- Į kovotojus bus visose trijose 
nes ambicijas ir dėti visų lietuvių katalikų bažnyčiose, 
pastangų sutelkti jėgas ir j Ypatingu iškilmiingumu pa- 
atstatyti vienybę bendrame ’ sižymėjo pamaldos šv. An- 
Lietuvos laisvinimo fronte;: tano bažnyčiooje, dalyvau- 

3. konstatuojame, kad jant ateitininkams, ramo- 
maždaug prieš 15 metų oku-jvėnams, skautams ir vyčiams 
puotoje Lietuvoje visų poli-j su vėliavomis.
tinių grupių ir kovos organi- Į Iškilmingas minėjimas 
zacijų sudalytas Vyliausias bus Western High School 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi- salėj 3 vai. popiet. Pagrin- 
tetas ir paskelbtoji 1944 m.' dinis kalbėtojas bus senato- 
vasario mėn. 16 d. deklara- rius Philip Hart (dem.) ir 
cija buvo graži lietuvių tau- prof. dr. Kazys Pakštas.

i AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon: Vaizdai nno Atlanto Ori Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro; 3
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:
Ežeras, kariame žmogus neskęsta';
Neišmatuoti Texas 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 gražiafc- paveikslais. 

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 76 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So. Boston 27, Masa.

Be įprastos minėjimo 
tvarkos, šio minėjimo pra
džioje bus iškilmingas sa-
vanorių vėliavos pašventi
nimas - krikštas. Apeigas 
atlikti pavesta dr. kun. dr. 
Tomui Žiūraičiui, kuris at
liks ir invokaeją.

Pertraukos metu bus ren
kamos aukos A.L.Tarybai— 
Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Meninę programos dalį 
atliks Z. Arlauskaitės - Mi
kšienės vadovaujamas sce
nos mėgėjų sambūris, šv. 
Antano parapijos choras, 
Alberto Moteikos vadovau
jamas, atliks 3 giesmes, JAV 
himną solo giedos Pranas 
Zaranka, o Lietuvos himną 
choras ir visi susirinkusieji.

Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro valdyba pra
šo tautiečius ko gausiau mi
nėjime dalyvauti.

M. L. Balchunas

GARY, IND.

Nepaprasti orai

Sausio 19 d. snigo, kitą 
dieną lijo, o trečią šalo. Kai 
lijo, tai nė vienas lašas ne
nukrito ant grynos žemės, 
nes ji e visa buvo apdengta 
sniegu. Net nuo medžių ša
kų jis nenulašėjo, kadangi 
šalo ir nebuvo jokio vėje
lio, jis tuoj pavirto ledu.

Sausio 22 d. viskas pasa
kiškai atrodė. Medžiai nuo 
kelmo iki pačios viršūnės 
buvo lyg sidabru aplieti, nes 
tą dieną saulė spindėjo ir 
jos spinduliuose viskas si
dabru žibėjo, net senos tvo
ros atrodė kaip sidabrinės. 
Negalima buvo atsižiūrėti. 
Taip miela buvo matyti to
kį grožį.

Bet nevisi turėjo laiko 
grožiu džiaugtis. Darbo 
žmogui reikėjo skubėti į 
darbą, o šaligatviai ir ke
liai buvo slydūs kaip stik
las, busai vėlavosi, kurie 
turėjo automobilius, negalė
jo iš vietos pajudėti.

A. A.

CONNECTICUT
FRONTE

DARBO

Connecticut auto busų 
vairuotojai jau ilgai veda 
deiybas dėl sutarties atly
ginimo. šiomis -dienomis 

j bus balsuojama streikuoti 
ar ne, nes darbdaviai nero
do noro nusileisti.

Jei streikas būtų paskelb
tas, jis paliestų New Ha- 
įven, Hartford, Norwich, 
New London, Meriden, 
•Stanford, Middletown.
■ Streikas sutrukdytų tūks
tančius darbininkų lytais 
pasiekti savo darbovietes, 
o vakarais namus.

Ud e r w o o d bendrovė 
(Hartford) ir jos darbinin
kai jau kelias savaites taria
si dėl naujos sutarties, bet 
nesusitaria. Sausio 19 d. 
buvo darbininkų susirinki
mas, kuriame derybų dele
gacija padarė pranešimą 
apie derybų vaisius. Pirmą 
kartą susirinkime buvo leis
ta kalbėti bendrovės vice
prezidentui David Crombie, 
aiškinti, kodėl bendrovė 
negali priimti kai kurių 
darbininkų unijos reikala
vimų, ir agituoti priimti siū
lomą sutartį.

Bendrovės siūlymas at
mestas, deiybos tęsis toliau. 
Jei nebus susitarta, vėl bus 
šaukiamas susirinkimas, ku
riam 755? balsų nutarus, bus 
skelbiamas streikas.

Fafnier bendrovei (New 
Britain) virš 3,500 darbi
ninkų automatiškai gavo 11 
centų valandinio priedo, 
kaip numatyta pereitais me
tais pasirašytoje sutartyje.

Bendrai darbo padaugė
jo, nes daug seniau atleis
tųjų darbininkų vėl pašauk
ti į darbą.

Chase Brass bendrovė su
sitarė su automobilių unijos 
skyrium ir tuo būdu streiko 
nebus. O prie jo jau reng
tasi. Čia dirba apie 1,600 
darbininkų.

Pr. Nauntikaa

nistė Likija Gamta, estas 
jviolistas Endel Kalam, dai- 
I nininkai Stasys Liepas ir 
Daiva Mongirdaitė (visiems 
pianu akomponavo Eriko 
Kalam). Lietuvių (vado
vaujami Rimšos) ir estų tau
tinių šokių šokėjai pašoko 
po kelis .šokius. Programą 
baigė latvių mišrus choras.

Visa programa buvo ge
rai atlikta ir publikos šil
tai priimta.

Prie scenos plevėsavo* vi
su trijų tautų vėliavos, salėj 
mirgėjo tautinių drabužių 
spalvos. Svečiai sėdėjo prie 
staliukų, kurie buvo papuo
šti gėlėmis ir apdėti užkan
džiais ir silpnais gėrimais. 
Salės sutvarkymu rūpinosi 
Strazdas.

Tai buvo tikrai įdomus ir

svei
kintinas sumanymas. Duo
da progos negalintiems as
meniškai dalyvauti minėji
me savo aukas įteikti pažįs
tamiems ir atlikti savo pa
reigą. Kiekvienas gavęs la
pą, tenepalieka nei vieno 
tfevo pažįstamo nepasiūlęs! 
paaukoti. Grąžinkite visus 
aukų lapus išpildytus auko
mis.

Kas nėra gavęs aūkų la
po, bet nori prisidėti prie 
šio kilnaus darbo, gali jų 
gauti pas Chicagos Lietuvių 
Tarybos Generalinę Sekre
torę p. E. Mikužiutę, 2026 
No. Humboldt Blvd., Chica
go 47, Illinois. Telef. BRun- 
swįk 8-0597.

Negavę progos įsirašyti į
malonus vakaras. Tik vaila, aukų lapus arba asmeniškai 
kad dėl vietos trūkumo ne- a.uk?tl. minėjimo dienų, ga- 
visi norintieji galėjo patek-
ti.
Dar turime ko laukti

Kovo 1 d. bus SLA 4-sios 
apskrities banketas. JĮ mo
sią 124 kuopa Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje <227 
Lawrence SL). Pradžia 1 
vai. popiet.

Kadangi banketas yra 4- 
sios apskrities, tai svečių ti- 

jkimasi ir iš tolimesnių vie
tovių. Rengėjai kviečia vi
sus dalyvauti. Mūsų kuo
pos šeimininkės visuomet

aukas ALTo Centrai, 1739 
So. Halsted Street, Chicago 
8, Illinois arba Chicagos 
Lietuvių Tarybos Iždininkui 
p. A. Valoniui, Metropoli- 
tain State Bank, 2201 W. 
Cermak Road, Chicago 8, 
Illinois.

Atlikime savo pirmaeilę 
tautinę pareigą.

LSS 4-tos ko. susirinkimą*
Sausio 25 d. “Naujienų” 

patalpose buvo Lietuvių So
cialdemokratų Chicagos 4

Visokiomis progomis 
dovana yra “Keleivis”. Išrašyk 
ii uvo

moka svečius gardžiai pa- kuopos visuotinis narių su- 
isirinkimas. Pirmininkavo J. 
iKondroška, sekretoriavo J. 
[Valaitis.

Be eilinių oiganizacinių 
reikalų, buvo aptartas besi
artinąs Vasario 16 d. Lietu
vos Nepriklausomybės mi
nėjimas. Susirinkimas ta 
proga Lietuvos laisvinimo 
reikalams paskyrė $25 au
ką ir nutarė paraginti visus 
savo narius dalyvauti minė
jime bei prisidėti aukomis 
Alto darbui remti.

I Be to, buvo išdiskusuoti 
savosios spaudos ir literatū
ros rėmimo klausimai. Visų 
pasisakyta, kad reikia įsi
jungti ir remti Liet. Soc. 
Demokratų Literatūros Fon
do leidžiamus leidinius. Pa
skatinti savo pažįstamuo
sius ir patiems įsigyti J. Ka
minsko jau išleistą veikalą 
“Lietuva budo”. Taip pat 
paraginti įsigyti šiomis die
nomis socialistų veikėjo ir 
veterano Kipro Bielinio iš
leidžiamą veikalą “Dieno
jant”.

Visus paraginti prenume
ruoti ir aukomis remti vie
nintelį liberalinį žurnalą 
“Darbas”. Dėl “Darbo” rė
mimo ir jo palaikymo prie-

vaišinti.
Luckienė

LAWRENCE, MASS.

Lietuvo* šventės minėjimas
Amerikos Lietuvių Tary

bos skyrius ir Lietuvių Pi
liečių Klubas bendrai ren
gia Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo minėji
mą. Jis bus sekmadienį, va
sario 8 d. 2 vai. popiet Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje 
(41 Berkeley SL).

Kalbės kongreso narys 
Thomas Lane, Mass. senato
rius Wells, miesto majoras 
J. J. Buckley. Lietuvių kal
ba pagrindinę kalbą pasa
kys dr. Bruno Kalvaitis. Bus 
ir daugiau kalbėtojų.

Meninę dalį atliks choras 
ir solistai. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Komitetas

LOS ANGELES, CALIF. 
Mirė D. Dums*

Sausio 10 d. mirė senas 
Keleivio skaitytojas D.
Dumsa, 88 metų, kilęs iš Ra
dviliškio. Paliko liūdinčią r r___
žmoną invalidę, kuriai čia šingų nuomonių nebuvo^ tik- 
reiškiama gili užuojauto. 'tai turėdami galvoje jo pa

skirtinio Nr. turinį, nariai 
pageidavo, kad straipsniai 
savo turiniu būtų suprasti
ni vidutinio išsilavinimo 
darbininkui.

Taip pat buvo paliestas 
ir išdiskusuotas Lietuvos pa
siuntinybės prie Vatikano 
teisių susiaurinimo klausi
mas ir bendrai neigiamai 
pasisakyta dėl tokio jjopie- 
žiaus elgesio.

Nutarta pasiųsti sveikini
mą senam veikėjui, Vasa
rio 16-tos Dienos Akto sig
natarui socialdemokratų ve
teranui J. Kaminskui - Kai
riui, įyšium su jo 80 metų 
amžiaus sukaktuvėmis.

! Naudingai ir prasmingai 
pasidalinę nuomonėmis, na
riai išsiskirstė darbingoj vi
suomeninėj nuotaikoj, turė
dami galvoj būtiną veiklą 
dėl lietuviškų reikalų ir ko
vą už Lietuvos laisvinimą. 
Gydytojų auka

Illinois Lietuvių Gydyto
jų Draugijos susirinkime 
nutarta paaukoti Lietuvos 
laisvinimo reikalams ry
šium su Vasario 16 d. minė
jimu $50. Susirinkimas į- 
vyko sausio 27 d. Medical 
Center 2454 W. 71 St., Chi
cagoje. Jam pirmininkavo 
gyd. S. Budrys, sekretoria
vo gyd. Zalatorius.

Be to atskiri susirinkimo 
dalyviai asmeniškai rašėsi 
aukas stambesniomis sumo
mis Chicagos Lietuvos Ta- 
rybosrybos prisiųstame au
kų lape.
Komitetas Tarptautinė* Pa
rodo* pavilionui įrengti

Lietuvių Prekybos Rūmų 
sumanymu Chicagoje suda
rytas Komitetas lietuvių pa
vilionui prie “International 
Trade Exposition” (Tarp- 
tutinė paroda) parodos į- 
rengti. Paroda bus Chica
goje 1959 m. liepos mėn. 
Tuo reikalu sausio 23 d. 
auditoriaus J. Varkalos įs
taigoj buvo Komiteto pasi
tarimas.

Sudarytas 12 narių direk- 
toriatas, iš kurio išrinkta 
Valdyba: Pirmininkas — 
A. Baliūnas, vicepirminin
kai Dr. J. Jerome ir J. Var- 
kala, sekretorius — J. Ja
saitis, iždininkas A. Valųn- 
is.

Sudalytos taip pat ir 
specialios komisijos:

Eksponatų organizavimo 
komisija: inž. J. Mulokas, 
V. Šimkus, prof. S. Dirman- 
tas, inž. Ivanauskas.

Finansų komisija: inž. A 
Rudis, arch. J. Stankus, J. 
Varkala, Dr. K. Drangelis 
ir V. Šimkus.

Personalo organizavimo 
komitetas — V. Šimkus, 
pirmininkas.

Spaudai organizuoti ko
mitetas — pirmininkas J. 
Jasaitis. Visi komitetai bus 
papildyti atatinkamų sričių 
veikėjais.

Dr. K. Drangelis pasiūlė 
padaryti komteto įvesdini
mo vakarienę, kad ta pro
ga būtų galima surinkti 
kiek pinigų. Susirinkime pa
čių suinteresuotų veikėjų 
buvo sudėta $200 aukų.

—J. Talalas
OPERACIJA BE PEILIO

Stockholme (Švedijoje) 
padalyta smegenų operaci
ja be peilio, visai neatida
rant kaukuolės. Tai padary
ta atomo jėgos pagalba — 
protono spinduliais.

A
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Mirė K. Žalys seniai buvusį Lietuvos rašy-
llgametis pradžios moky- "V?.^.3'. inJ5‘. j- 

klos prie Šiaulių Mokytojų Mlsk,,nls 5.,,<iles 
Seminarijos mokytojas' Ka- ‘iz,a* l>^ko/1»« savo Įsi-,
zys Žalys mirė prieš pusan- » į*»"» ta.,-v,bln«
trų metų širdies liga. Jo sO-; ltelątib4> k^l'stal sveikina 
nus žuvo praeitu vasarą suvazia'im4 •
ekskursiniam sunkvežimiui A. Miškinis nepriklauso- 
apsivertus. Toj katastrofoj moj Lietuvoj buvo žinomas 
teisininkei Juodkaitei (tė- daugiansia savo patriotine 
vas buvo Šiaulių miesto ir lietuviško kaimo lyrika, 
pradžios mokyklos mokyto- Komunistai jį išgrūdo į Si-i 
jas) sulaužytas stuburkaulis, birą ir tik prieš metus kitus 

teleido jam sugrįžti į savoMirė V. Augustauskas tėvų žemę. O ką reiškia il-
IVaeitą rudenį mirė Vy- gus metus pabūti sovietinė- 

tautas Augustauskas, buvęs je katorgoje, težino tik joje 
Kūno Kultūros Rūmų direk- buvusieji. Kiti tų “malonu- 
torius. mų” ir įsivaizduoti negali.
Mirė P. Švelnys Mėgsta naujus šokius

Panevėžyje neseniai džio- Iš Vilniaus radijo sausio 
va mirė mokytojas Peliksas id. pranešimo galima su
švelnės, mokytojavęs Pilvi- prasti, kad naujoviški ame-

LIETUVOS EŽERAS

llajg gražiu ežeru yra musu Lietuvoje, daugelį j” puošia 

gražios salos.

.-F'< ’ f;
* ?*.v. .**

Sovietai surašė gyventomis

škių ir Šėtos vidurinėse mo- rikoniški šokiai mėgstama vjsus ^.erto us _ juos ap_ 
kyklose ir Panevėžio pre- ir Lietuvoje. “Partija ir vy- kĮaUsinėio kada rimes ko- 

nTk^j' riausyb4” yra PrieŠ jU0S' kokio jžsiė-

boiševikų buvo persekioja- Trūnėjimo daviniai pa
muš, bet buvo ramus n- ^Uetuvcs gautame j^ jągkės, tik vėliau, gal po k^

ke rašoma, kad “visi a-kų mėnesių laiko. _ Bet ta
merikonai turėjo rojaus ka- Pro&a verta pažiūrėtu kiek
ralystę pamatyti.” Dabar,: gyventojų Sovietija turėjo

Taip “Vilniai” praneša iš esą, daugelis grįžta. ,seni3a.H* kaip ten gyvento-
Pietų Amerikos grįžęs į Lie- Laiškas rašytas per Kalė- ^OqqCIUS keitėsi.
tuvą bolševikėlis A. Vai- das. Esą šilta, daug purvo, Q metais, pnes karą
vutskas, rašvdamas apie ne- keliai neišvažiuojami. V?.1^3 s e e tan.n’

r ti 1/0 miiionų gyventojų.
-=^—r— ------ - .^==---------- .-------Kiekvienos ketvirtainės

myiios plote Rusijoje 1939 
m. gyveno apie 20 žmonių. 
1914 metais Rusija turėjo 
apie 170 miiionų gyventojų. 

. Po pirmo pasaulinio karo
Artinasi Vasario 16-toji įalkiao nepnklausomy- 25 milionai gyventojų

i _________ -i_i______ bę. Su vokietuos diKtato-— i ivvuvus ne prima ūso my- .’ . v . T . <*oviuwc nuu musijus
bės paskelbimo dienos su- "aus H,tleno P"tanm.u Lie- atsimetė, bet užtat per 25 
kaktis. ^v?...pa^?e..k,omu/?.tsbnes metus kasmet gyventojų

bet buvo 
darbštus lietuvis.
“Tribūnoje — poetus 
A. Miškinis”

Vasario šešiojidajai artėjant

rio žuvo milionai žmonių, kodėl Rusijos gyventojų
1929-31 metais Rusija per- prieauglis negali būti dide- 
gyveno naują sukrėtimą, lis. 
kurs kraštui kaštavo milio
nus gyvybių. Tai buvo pri
verstina žemės ūkio kolek- 
tivizacija ir “panaikinimas 
kulokų klasės.” “Kulokų,” 
arba šiek tiek pasiturinčių 
ūkininku naikinimas buvofe ,

1 surištas su masinėmis žmo- 
| nių deportacijomis į toli
mas koncentracijos stovyk
las prie prievartos darbų.
Mirtingumas tarpe išvežtųjų 
buvo labai didelis.

KAIP RUSINAMA 
LIETUVA

Prieš kelis metus užsie
niuose buvo įprasta sakyti, ____
kad Sovietų Rusijoj esama bgj-gj . komunistai Tilžės - 
220 miiionų gyventojų. Bet j Karaliaučiaus srityje, tai y- 
patys komunistai, po Stali- žemėse, kur iš neat-
no galo, Sovietų Rusijos gy- menamų laikų lietuvių gy
ventojus apskaičiavo tiktai šventa, išnaikino lietuvybės 
apie 200 miiionų galvų. Tik- pėdsakus, skaitykite Neįei
tai tiek, nežiūrint, kad į yio 1959 metų kalejidorių. 
Sov. Rusiją buvo įjungti Jame rasite tuo klausimu 
Pabaltijo kraštai, rytinė Petro Būtėno straipsnį “Ma- 
Lenkija, Prikarpačio Rusi- žosios Lietuvos vietovardžių 
ja, d a ;is Suomijos, Besara- rusinimas”. Tas kląnsimąs 

1932-33 metais, kolekti-bija ir kai kurios sritys Azi- čia taip rūpestingai Išnagri- 
vizacijos pasekmėje, Rusiją'joj- Bet tas skaičius yra a- nėtas kaip niekeno kito iki 
vėl ištiko didelis badas, pytikriš. Tik visuotinis gy- šiol.

i kurs ypatingai siautė Ukra-; ventojų surašinėjimas, jei į Kalendoriaus kabia tik 
iinoj. Tai buvo antras, jau jis bus atliktas sąžiningai 50 centų. Užsakymuš ir pi- 
i žmogaus ranka padarytas ir jei Maskvos diktatoriai‘nigus prašoma siųsti šiuo

Jei norite žinoti, kaip 
dvidešimtojo amžiaus bar-

badas. nemeluos skelbdami sura-
1918 metais Rusijoje bu- ^inėjimo duomenis parodys

šiomis dienomis Sovietų ras penkių metų pianas nu- 
Rusijoj buvo daromas gy- matė, kad Rusijos gyvento- 
ventojų surašinėjimas. 600, jų skaičius 1938 metų pra- 
000 surašinėtojų po visą i džioje bus 180 miiionų 700 
plačią Sovietiją surašinėjo tūkstančių.

rų vergijos jungą.dieną, simbolizuojančią lie
tuvių tautos pasiryžimą gy- Minėdami šią Vasario 16 
verti laisvą, nepriklausomą -tosios sukaktį, mes primin- 
ir demokratinį gyvenimą. eime pasauliui mūsų brolių

Tą dieną lietuvių tauta *r kančias po rusų
savo atstovų, susirinkusių despotizmo letena ir pareik- 
Yilniujc, lūpomis pareiškė ^me protestą prieš neteisė- 
pasauliui, kad nutraukia po- Lietuvos įjungimą į So- 
litinius ryšius su savo paver-’v,e- Sąjungą.
gėja Rusija.

_ Q__
.Tai įvyko prieš 41 metus, ,

kai Lietuvoje dar šeiminin- šiandien Lietuva kenčia 
k a'o vokiečių militaristai. nelaisvėje. Bet mes tvirtai 
-lie siekė paversti Lietuvą tikime, kad ši padėtis nėra 
kaizerinės imperijos vasalu. Į amžina. Anksčiau ar vėliau 
Bet tvirtu pasiryžimu, sava- (turės žmonija-grįžti į teisė- 
3 oriu krauju ir visos tautos tumo kelią.
aukomis mūsų tėvynė išsi-: Smurto veiksmai negali 
kovojo sau lasvę. Ir per 20 pastoviai reguliuoti tautų 
' f l‘s klausomo g y venimo santykius. Paneigus teisės ii 
metų ji sparčiai žengė pne- dorovės principus, sugriūtų 
k.n \įsose gyvenimo srityse,:patyS civilizacijos pagrin- 
pi ar ėdant ūkiu ir baigiant dai, ^ajp teisingai pareiškė 
menu* i Amerikos vyriausybė 1940

Al ir ėdami šią Vasario 16 m-> viešai pasmerkdama 
-tosios sukaktį, mes primin- Pabaltijo valstybių pagrobi
ame pasauliui, kad lietuvių mą.
tauta per savo nepriklauso- ’ Smurto politika neša pra- 
mybės laikotarpį pilnai pa- žūtį ir patiems despotams, 
teisino tautinio apsisprendi- ĮJau žlugo hitlerinė Vokieti- 
mo principo teisingumą ir i ja, padėjusi Rusijos impe- 
pasitikėjimą tų valstybių, rialistams pagrobti Lietuvą.
kurios suteikė Lietuvai pri
pažinimą.

Per savo nepriklausomy
bės iaikotarpį Lietuva ne
vedė agresinės politikos, 
niekam negrūmojo ir nieko 
neskriaudė. Bet nežiūrint 
jos taikingumo, jai nuolatos grobimus, 
grėsė pavojus iš kaimynų 
pusės. Pačioje nepriklauso
mo gyvenimo pradžioje vie
nas tų kaimynų pagrobė jos 
sostinę ir apie trečdalį teri
torijos.

Liūdno galo susilaukė be
veik visi Kremliaus tironai, 
kurie siuntė Raudonąją ar
miją Lietuvą sutrempti.

Didžiosios Vakarų valsty
bės vis aiškiau įžvelgia Ru
sijos diktatorių politiką ir 
vieningu frontu stoja prieš 
jų siekimą įteisinti savo už-

Mes žinome, kad Lietu
vos žmonės siekia laisvės ir 
nenustoja vilties ją atgauti

kiek dabar žmonių gyvena 
Sovietu krašte.

1914 metais Rusija turėjo

vo įkurtos pirmosios kon
centracijos stovyklos, į ku
rias buvo siunčiami naujojo 
režime priešininkai ir šiaip apie 170 miiionų gyventojų.

Dabar po 45 metų Sovietų

adresu:
“KELEIVIS - 

636 E. Broadway 
So. Boston, Mass.

SKAITYTOJŲ BALSAI 

REIKIA DAUGIAU RAŠAI/)neištikimi gaivalai. Nuo
1923 metų Rusijoje pradėjo Rusija turi apie 290 miiionų 

1937 metais Rusijoj bu-peikti didelės priverstinio gyventojų. Prieauglius per 
vo padarytas gyventojų su- darbo stovyklos. Mirtingu- 45 metus vos apie 30 milio-' miršta nupirkti daugiau raša- 
rašinėjimas. Vietoje lauktu mas koncentracijos ir dar- nų, nors turėjo būti apie 100 lo» raidės būtų aiškiau at- ir nu« ISO milionu> stovyklose visada buvo malonų. tori? S K
buvo suskaityta daug ma- ir dabar yra labai didelis. 7^ tarpu Amerikoje matyti, tenka spėlioti, kokių 
žiau. Atsakingi už gy-' Diktatoriškas Rusijos re-(1914 metais nebuvo nė 100 truksta- * Pranevičius 
ventojų surašinėjimą siatis- žimas per visus savo valdy- miiionų gyventojų, o dabar Montreal, Kanada '
tikos biuro vedėjai buvo au- mo metus vartojo terorą jau yra 175 milionai gyven- i —--------------------------
raudyti, kaip sabotažninkai, prieš visokią opoziciją. Te- tojų. Priauglis virš 75 mili-' ALTO LEIDINYS 
surašymo duomenys nebu- roras siausdavo kartais onų. ! --------
vo paskelbti ir buvo Įsakyta gnęžt^nįs kartais valdžia Reikia tikėtj kad 1 « oTilStauiS’le^
daiyti naujas gyventojų su- kiek atleisdavo vadeles, bet tH <rvventoiu surašinėii- • ls;elcĮ° 25 pu&lapių leidi- 
rašinėjimas. Naujas surasi- per 40 metų diktatūros re- J ir lio. kuriame smulkiai apra-
rėjimas parodė gyventojų žimo Rusijos gyventojai ne- turiu^kaičiu tiek Lietuvoje ^ma x?58 6-7
skaičių 1939 metams 10, abejojamai nuo teroro skau- tiek - j ir jįitose Sovietij^ ^ieno!?ls ęhlC3?°x® 
000,000 mažesni, negu buvo džiai nukentėjo. sritvse iei «urašinėiimo AmC-k°^
numatyta: vietoj 180 milio-‘ Gyventojų skaičiaus kei- duomenys3 bus sąžiningai ^Snlirmane^mTnuu’ 
nų, jis parode tiktai 1/0, timasis, dviejų karų rezul- skelbiami Yūač idomu būtu S- urnai pranešimai, nuta- 000,000. Smulkūs duome- tąte ir’RusijS revoliucijos S, £ek ___________________
nys to- antį o suiasmeji- eigoje, rodo vieną Rusijos Lietuvoje ir kiek ten yra Lietuvą jai rusinti, susinti ir 
mo irgi nebuvo skeloiami. ypatybę: būtent, žmones atsiradusĮu hrn» bolševikinti.

Siunčiu prenumeratą ir prie
do rašalui. Tegu Maikis nepa-

Dai- vienas pažymėtinas ten y™ P1<u*- lių” rusų, kurių tūkstančiai
dalykas metasi i akis Rusi- R(uijo> nuortoli>i | po karo buvo gabenami j
jos gyventojų sąstate. 1914 * --------------------------------------
metais ^Rusijoj, jos 1939 Antro pasaulinio karo!
metų siėfeose, buvo 67 milio-aukos dar ir dabar tebėra į 
nai 700 tūkstančių vyrų ir nepaskelbtos. Bet, kaip jau 
67 milionai 900 tūkstančių minėta, tos aukos yra milži- • 

riškos. Daug žmonių Rusi
oj žuvo frontuose; daug 
iuvo nuo skurdo ir nuovar- 
rio bedangenant apie 12 
ni lionų pabėgėlių nuo besi
artinančių vokiečių iš Ukra- 
nos ir iš rytinės Rusijos.
'aug žmonių žuvo Lenin- 
rade, kurs kentė didelį ba- 
ą vokiečių veik visai ap- 
ultas; labai daug rusų be- 
aisvių žuvo nuo bado ir 
šokiu ligų vokiečių nelais- 

ėj. Rusų belaisvių žuvo 
aug todėl, kad Sovietų Ru- 

>ija savais belaisviais visai 
įesirūpino. Vokiečiai visus 
jelaisvius blogai maitino, 
bet blogiausiai iš visų jie f 
elgėsi su lenkais ir su rusais, i 
Rusija nėra pasirašiusi Že-i 
nevos konvencijos dėl belai
svių globos. Todėl Tarptau
tinis Raudonasis Kryžius 
rusų belaisvių (ir vokiečių 
belaisvių Rusijoj) visai ne
šelpė. Amerikiečiai, buvę 
vokiečių nelaisvėj, sako, kad 
jie dažnai išliko gyv> tiktai

moterų. 1926 metais Rusijo
je jau buvo 71 milionas vy
rų ir 76 milionai moterų. 
Moterų skaičius pralenki 
vyrų skaičių 5 milionais. 
las skirtumas lytiniame gj 
ventojų sąstate buvo aiški 
namas karo ir pilietinio ka 
ro pasekmėmis. Bet 13 me

aukštas, apie 23 tūkstan 
čiui gyventojų. Toks gimi
mų sKaicius duoda apie 3 
milionus gyventojų prieag- 
lio kas metai. Todėl Rusijo
je gyventojų skaičius nuo 
i9l4 metų iki 1939 metų 
galėjo pašokti iki 225 milio- 
aų. vietoj to jis buvo apie 
l< U,000,000.

1933 metais Stalinas 
.kelbė, kad Rusijos gyven-
.ojų saaiėtus yra 168 milio- tų vėliau, 1939 metų gyven 
.ai, o 1937 metams jis pra- tojų surašinėjimas vei pa 
našavo gyventoju skaičių padidėjusią nelygybę
idO miiionų, nes, Stalino gyventojų lytimame pasis 
žodžiais: “mirimų skaičius tirštyme. lais metais vyn 
iiioiė, o gimimų skaičius bl milionas 600 tūks 

pakilo ir grynas gyventojų tančių, o moterų buv, 
..neauglis yra nepalygina- miiionų ir 800 tūkstan 
namai didesnis. Mes dabar čilJ. Moterų skaičius dbaa. 
turime metini gyventojų Jau pralenkė vyrų skaičių 
prieaugli 3 milionus.” Ant- milionais 200 tūkstančių.

— j Rusijos žmonių nuosto 
tol, kol jų troškimai įsikū- liai antro pasaulinio ka 
nys.

Už n e p r i k 1 a usomos, 
laisvos ir demokratinės Lie
tuvos atstatymą!

ALT Vykdomasis 
Komitetas •
L Šimutis,
Prezidentas

E. A. Bartkus,
Viceprezidentas
Dr. P. Grigaitis,

Sekretorius
M. Vaidyl*,
Iždininkas.

Chicago, 1959 m. 
sausio mėr.uo.

Visuomenė prašoma gau
siomis . aukomis ..paremti

Mūsų pareiga juos paremti.
Vasario 16-sios minėji- ▼»**» *uka» ALT Cen- 

Prasidėjus Antram Pa-muose pareiškime viešai, B™: 
sauliniam karui, kiti du kai- kad mes esame su jais ir| 1739 So. Halsted Street, 
mvnai. slapta susitarę, su- kad mes nesiliausime dirbę Chicago 8, III.

Lietuvos laisvinimo darbą ir

ab.

YRA VISOKIŲ KEISTUOLIŲ

ŲNTIL STATES-------- - ---- —■** —---
isstyrėsc yra k&šiuoliu, kurie, lipdydami ap- 

\rrsl s ž'rnyn galva Lincolno pašto ženklus, proles- 

Tedera Hčs va'džios “kišimąsi“ j atskiru val
stybių
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darbas
i O M K N Ė S MOKSLŲ. MENO 

LITERATŪROS ŽURNALAS

ro metu nėra dar tikslia 
žinomi, bet tie nuostoliai 
skaičiuojami nuo 20 iki 25 
miiionų žmonių!

Rusijos gyventojų 
nuostoliai

Po šio karo Rusija, save 
1939 metų sienose, turėje 
maždaug tiek pat gyvento
jų, kiek ji turėjo 1914 me
tais, prieš pirmą pasaulini 
karą. Apskaičiuojama, kač 
Rusija per pirmą pasaulinį 
karą ir vėliau per pilietin 
karą neteko apie 16 miiionų 
žmonių, iš to skaičiaus apie 
trečdalis žuvo pasauliniame 
kare, o likusieji pilietiniame 
kare ir nuo įvairių ligų. 
Apie pusantro miliono žmo
nių pabėgo iš Rusijos į už
sienius dėl teroro.

Tuoj po pilietinio karo 
Rusiją ištiko didelis badas, 
1920-21 metais sausros Pa- 
volgyje ir bendra krašto su
irutė išsaukė bada, nuo ku-

! riliškri stebi mūsų išeivijos, Lietuvos ir 
vi <» pasaa’io gyvenimą. Prieš konservatyvia, 
provinciališką tradiciją DARBAS stato hu
manistines vertybes ir kūrybiškai šviežia 
žodi.

Iliustruotas, trimėnesiuis kultūros žurnalas DARBAS mc- 
tms kainuoja $3, studentams $2; atskiras numeris $1. 
Administratoriaus adresas: DARBAS, e/o V. Gervickas, 
86-03 76 St.. TVoodhaven 21, N. Y.

dėka gaunamai pašalpai 
per Raudonojo Kryžiaus 
tarpininkavimą. Rusų be- 
aisviai negavo jokios pa-į 
šalpos nei iš kur, todėl labai

laisvių Vokietijoj buvo keli KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metams
nilionai. “Keleivio ’ kalendorius 1959 metams jau atspausdin-

Labai daug Rusijos gy- tas ir siunčiamas. Jame yra 96 puslapiai visokiausių pa* 
ventojų žuvo vokiečių oku- i siskaitymų, eilių, informacijų, naudirgų patarimų, juokų, 
puotose srityse ir prievartos straipsnių įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis, 
darbuose Vokietijoj. Oku- Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių tuoj pat, nie-
puotose srityse visi žydai ko nelaukiant. Jis bus pasiustas, kaip tik gausime užsaky- 
buvo žudomi, o miestuose 7
P^v^rto^diVbu^^njs^te . No.rs vk&as. brangsta, bet “Keleivio” kalendorius

lenku žuvo daugiausia to- ^ajna 'ls Ja Pa5b Lik 50 centų. Prašom jį užsisakyti. Už
sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.

dėl, kad vokiečiai su jais 
iabai žiauriai elgėsi ir badu 
marino.

Visos tos aukščiau pami
nėtos priežastys išaiškina,
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—Maik, ateinu pas tave 
ant rodos.

—O kame reikalas?
—Turim išfigeriuot, Mai

ki, ar mudu galėsim dar 
ginčytis, ar ne.

—O kodėl negalėtume? 
—Nu, matai, tu stoji už 

socialistus, o aš už savo vie- 
rą.

—Bet tai nekliudo mud
viem pasiginčyti, tėve.

—Jes, vaike, iki šiol ne
kliudė, ale dabar naujas
šventas tėvas posake, i__ inau
katalikams nevalia frentau- 
ti su socialistais. Nu, tai 
ką darysim?

—Čia, tėve, nėrą reikalo 
ką nors daryti. Jeigu popie
žius socialistų bijosi, jis ga
li su jais nedraugauti; bet 
tėvas manęs nebijai, taigi 
galim diaugauti ir toliau.

—Tu čia gerai nukalbė
jai, ale aš vistiek bijau.

—Ko?
—Ir pats nežinau, ko. 

Ot, rodos, gali atsitikti ko
kia nelaimė. Vienu žodžiu, 
bijau ir dac oi.

—Reiškia, popiežius įva
re baimę, ar ne taip?

—Jes, vaike, biskį nugąs
dino.

—Bet ar žinai, tėve, kad 
popiežius gali dar persiver- 
sti rogožium ir paduoti so
cialistams ranką, norėda
mas su jais susitaikyti?

—Maiki, aš nemislinu, 
kad jis galėtų tokį triksą 
padalyti.

—Netrukus pamatysim, 
tėve. Gal padarys.

—Aš nesuprantu, vaike, 
ką tu čia nori man įkalbėti.

—Aš, tėve, nieko neįkal- 
binėju; aš tik nonų pasa
kyt, kad Italijoj gali susi
daryti socialdemokratų val
džia, nes katalikų vyriausy
bė po paskutinių rinkimų 
tenai labai nusmuko.

—Nu, tai kas?
—Tai yra tas, tėve, kad 

jų vyriausybė sugriuvo ir 
naują vyriausybę gal teks 
sudaryti socialdemokra
tams.

—Ar tai tu mislini, kad 
šventas tėvas eis su jais 
sveikintis?

—Popiežių politika, tėve, 
visada buvo taikymosi poli
tika. Jie taikėsi prie kiek
vienos valdžios, kad galėtų 
gauti daugiau laisvės savo 
.kunigams biznį daryt. Nese
niai miręs popiežius buvo 
prisitaikęs net prie fašistiš
kos Mussoiinio diktatūros.

—Jeigu taip būtų, Maiki, 
kaip tu kalbi, tai šventas tė
vas pataikautų ir Maskvai 
O dabai' tu gerai žinai, kad 
jis bolševikams nepataikau
ja. Ne tik nepataikauja, ale 
kovoja prieš juos.

—Ar žinai, tėve, kodėl jis 
kovoja prieš bolševizmą?

—Kovoja dėl to, vaike, 
kad bolševikų valdžia be
dieviška.

—Ne, tėve, ne dėlto.
—O dėl ko?

z) Al Voži
va neleidžia popiežiaus ku
nigams biznį daryti. Jeigu 
Maskva šiandien paskelbtų, 
kad katalikų kunigai Sovie
tuose turi pilną laisvę spau
sdinti savo maldaknyges, 
ligonius stebuklais “gydyti” 
ir kitokį biznį daryti, tai 
rytoj popiežius jau palai
mintų visus Maskvos komi
sarus, nežiūrint kad jie be
dieviai.

—Iš kur tu žinai, kad jis 
juos laimintų?

—O iš kui- tėvas žinai, 
kad jis nelaimintų?

—Well, Maiki, dėl to ga
lim ginčytis.

—Reiškia, tėvas pripažįs
ti, kad norint atrasti teisy
bę, reikia pasiginčyti.

—Šiur, kad reikia.
—Jeigu taip, tai popie

žiaus įsakymas katalikams 
nedraugaųti su socialistais 
atpuola, ar ne?

—Maiki, čia visgi didelis 
klausimas. Juk šiaip ar 
taip, popiežius daro taip, 
kaip Dievas jam liepia.

—Ar tėvas kalbi poterius?
—Šiur, kad kalbu.
—Ar žinai Dešimtį Dievo 

įsakymų?
—šiur, kad žinau.
—Ar tuose įsakymuose 

yra Dievo pasakyta, kad 
katalikui nevalia su socia
listu draugauti?

—Ne, nėra. .
—Reiškia, Dievas nedrau

džia mudviem draugauti. O 
ką popiežius sako, į tai ne
reikia kreipti dėmesio.

—Olrait, Maik, tai mudu 
būsime frentai kaip buvo
me.

ANGLIJA
Ištekėjo Svetlana Beriozova

Garsioji balerina Svetla
na Beriozova, * visur skel
biantis, kad ji kilusi iš Lie
tuvos, sausio 29 d. susituo
kė su |>akistaniečiu psicho
logu Mohammed Masud Ra- 
za Khan.

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapi* Penkta*

Iš Justino Duobos užrašų
(Tęsinys)

5. NEUŽMUŠK, NEVOK (mės kraštą. Jis galėjo pa-
Aukščiau minėtas susikir-' 

timas Dievo darbą su Die- i’elbedamas
vo įstaymu sprendžiamas
dvejopai. Žydų tautos vadai Mošė

Būdamas tobulai geras ir ir Jošuą, esą,w išgirdę kaž 
teisingas, Dievas negalėjo kieno balsą, susigundė su- 
išžudyti egiptiečių pirmgi- laužyti Dievo įstatymus, iš- 
mių vaikų, paskandyti Rau- kaltus akmens lentelėj: Ne- 
donojoje jūroje egiptiečių; žudyk, negiobk. Čia, tar- 
kariuomenės, įsakyti Mošei tum, buvo padarytas jiems 
ir Jošuai užmušti visus Ka- bandymas (ekzaminaa).Ne- 
naano gyventojus iki ma- patikrinę, ar tai buvo Die- 
žiausio kūdikio. Nes tokie vo^ balsas, tiedu vadai už- 
darbai prieštarauja Dievo traukė nedalią ne tik žydų 
tobulumui; Dievas negali tautai, bet ir visai žmonijai, 
padaryti nieko kas būtų Visą krikščionybės laiko- 
bloga. Užmušimas gi kūdi-1 tarpį ėjo vienas po Įeito ka- 
kių ir nekaltų žmonių yra' rai tokie pat, kaip ir tarp 
blogis. Tada tenka padary- stabmeldžių ar pagonių. Vi- 
ti išvadą, kad tos šv. Rašto si karaliai ir karo vadai, 
vietos, kui- kalbama apie tartum, ėmė pavyzdį iš žy- 
blogus Dievo darbus, nėra dų Mošės. Visi jie vykdė 
Dievo apreikšta tiesa. Tie nugirstą balsą: žudyti ir 
blogi darbai yra žmogiškas grobti.
padaras, žydų tautosakos Žydų Dievas - Jehova bu- 
kūrinys, nesupratingų žmo
nių primestas Dievui.

Kurios šv. Rašto vietos y- 
ra dieviškos, o kurios žmo-

EVOLIUCUOS LOPŠYS

Tai Beagle laivas, kuriuo mokslininkas Darwin plaukiojo 5 
metus po įvairius vandenynus, tyrinėdamas gyvąją gamtą 
ir seny laikų iškasenas gyviu. Tame laive ir gimė evoliu
cijos mintis. Apie tai rasite jdomy straipsnį siu mėty Ke
leivio kalendoriuje.

Daug kaštavęs diktatorius
Pagaliau, Kubos diktato- bių diktatorius 

rius Fulgencio Batistą yra išvežti, 
liūdnos praeities liekana. { Kadangi savo

nesuspėjo

piniginius

Nors Mikojanas yra armė
nų kilmės, bet jis laiko sa
ve rusu. Lenkdamas vieną 
“martini” po kito, jisai kal
bėjo:

“Jūs, amerikiečiai; mokat 
geriau gerti, negu mes ru
sai. Kremliuje mes gerokai 
pageriam, bet mes geriam 
savo gryną vodką — pria- 
mo do dna! (tiesiai iki dug
no). O jūs čia Amerikoje 
geriat savo vodką sumaišę 
su kitais gėrimais ir ant le
dų užpylę. Taip daug ge
riau”.

Ir kada tik Pennsylvani- 
jos geležinkelio traukinys 
pradėdavo smarkiau į šonus 
svyruoti, Mikojanas visada 
siekė stiklo, sakydamas: 
“Reikia išsigerti, kad galė
tume svyruoti kartu su trau
kiniu. Bus geresnė koordi
nacija”.

Gerdamas ,‘martini - on- 
the - roeks”, Mikojanas pri
siminė ir buvusį Anglijos 
premjerą Churchill’į, kai 
tas pirmu kartu per antrąjį

vo
Dabar, pabėgęs iš Havanos, reikalus Batistą tvarkė per!pasaulinį karą buvo nuvy- 

.yuų i7tcvd* - dtiiuvd uu- :j.g gyyena Dominikonų res-Saenzo kontroliuojamą val-!kęs Maskvon ir Kremliuje 
sužmogintas, pavaizduo- |pUi>uicoje> kur viešpatauja stybės banką, — Banco Na-įgėrė vodką su komisarais.

tas žmogum, turinčiu ne tik tipas Rafael cionale de Cuba, — naujo-;Jis išgerdavo pusėtinai, sa- 
ji vyriausybė įsakė neišmo-ko Mikojanas, bet niekad 
keti pinigų tiems asmenims, nepasigerdavo. Mokėdavo 
kurių “status’as” nėra tik-gerti. Būdavo, pasistato 
rai nustatytas. Daroma tai prieš save stiklą vodkos ir 

000 dolerių valstybės pini-j vienu išrokavimu: susekti čiulpia po truputį. O mes, 
b,1!1®’ V aV0' AUiyiuJw gų štai keli pavyzdžiai. ;buvusio diktatoriaus sėbrus rusai, iš karto— “do dna”!
s,de o va, tas tariamas aan- Kada Batistą atsistojo'ir netikras pavardes. Mat, “Atsimenu”, pasakojo Mi-

, . .... v k n, -k P”® valstybės vairo, Kubos galimas daiktas, kad dalį kojanas, “kartą mums sė-
Antras minėto susikirtimo buvo tiek smu meniskas, nacionalio banko preziden-savo pinigų Batistą ten lai- dint -prie vodkos, Churchil- 

pnestaravimo išsprendimas ad net nui odine jo Josuai^ ^uvo paskirtas kažkoks ko pasislėpęs išgalvota pa- l’is pakėlė klausimą, kodėl 
yra šis: Dievas negali pada- užpultų tautų arkliams rei-'joaquim Mailinez Saenz—į varde. mes nepapuošiam jį Lenino
ryti nieko blogo. Visa, ką ka ą pa irsti ojų gyslas. suKtas pinigų maišas. Sako- Naujajai vyriausybei pa- Ordinu už jo nuopelnus 
jis yra padaręs, yra vien Sv. Kašte pavaizduotas Die-^ kad Saenz esąs dar;vyko sučiupti tą valstybės Raudonajai Armijai? Mes 
gera. Kas parašyta šv. Raš- V(> sužmoginimas, jo veiks-gujrtesnis ir apsukresnis, ne-! banko prezidentą Joaųuim nustebome. Kodėl jis užsi- 
te yra tikra, neleistina abe- sm . memskumas nu-^ buvęs diktatorius. To Mailinez Saenz. Dabar jisai manė Lenino Ordino? Juk 
joti tiesa. Jei Dievas palie- ve jo įdingumą nei ^nkininko padedamas Ba- yra stropiai saugomas. Ka- jis buvo didelis mūsų rė
pė Mošei ar Jušuai žudyti au on etą n duoda pagnn- tįsta jr ]egajjaj įr nelegaliai dangi jis nėra • dalyvavęs voliucijos priešas ir padėjo 
bei grobti, tai toks jo nu- artb~aajJievo vagišiavo. Kada būdavo žmonių žudyme, Saenz ne- suorganizuoti užsienio in-
rodymas yra šventas įstaty- Jy <*y***^«y .^"įleidžiami nauji paskolos bo- statomas prie sienos, nešau- tervenciją Rusijon?”
mas, tai Dievo teisingumo?<aų žmonių kūrybos vaisius. jais aprūpindavo domas. O be to Saenz, ge- Churchill’is pridūręs:

j jj panašus 
Trojillo.

Apskaičiuojama, kad savo
gerų, bet ir blogų savybių: 
piktumą, žiaurumą, kers-

giškos? čia tenka atsisaky- tingumą, neteisingumą, Je- vj^tortmo metu ““Batute 
ti pažiūros bei tikėjimo j hova buvo tik vienos tau- pavogs apie 500,000, 
Bibliją, kaip į Dievo apreiš- tos Dievas, bet ne visuoti- 1
kimą, ir kritiškai patikrinti, nis, visos žmonijos Dievas.
ir įvertinti, kas ten yra iš'Jehova, tas tariamas dan- 
paties Dievo. gaus ir žemės sutvėrėjas,

apraiška. Nėra nuodėmės Kada žmogus pasiauko- 
žudytr kūdikius ir jų mo- ja tautos ar .žmonijos išgel- 
tinas, jei kilnus tikslas te- bėjimųi, tai jausmas ir pro-<• _ ♦ 1 ą* • 1 1_ 11_ 1-2x2_____1____ 3

Batistą ir jo šeimos narius; riau negu, k^s kitas, žino vi- “Kaip ten bebūtų, vistiek 
tas pat daryta su įvairių sas Batistos pinigines-sukty- aš esu užsitarnavęs revoliu- 

. kompanijų Šerais. Fidel Ca- bes. Norima jis iškvosti ir cijos medalį, nes aš paro-
galima pasiekti per jų lavo- tas kalba kitiems, kad čia jStro vyriausybei pavvko su- visus “siūlo galus” surasti, džiau jūsų armijai, kaip
nus. Pav., apgyvendinti žy- padalytas kilnus ir didis ^i 5 mįiįOnus dolerių ak- Jei tik Saenz sutiks kalbėti, reikia kariauti”.
dų tautą išžudytųjų sodybo- žygis. Protas ir sąžinė ne
se. įgali priimti šv. Rašto aiš-

Jei Dievas nedarė kurio kintojų tvirtinimo, kad žy- 
nors stebuklo, o pasirinko dų kariuomenė, žudydama 
tos šalies žmonių išnaikini- kanaaniečių kūdikius ir jų 
mo būdą žydams apgyven- motinas, nutiesė Mesijai ke- 
dinti, tai tas nei kiek ne- lią j pasaulį. Esą, be tų žu- 
mažinąs Dievo šventumo bei dynių Dievo sūnus nebūtų 
teisingumo. Kada žmogus galėjęs įsikūnyti į Kristų, 
užmuša nekaltą žmogų, — ir dėl to žmonija būtų li
tai nuodėmė, nusikaltimas, kusi neatpirkta iš nuodėmių 
bet jei Dievas atima gyvy- ir nebūtų išgelbėta iš pra-
K a nurn nnmioc leoino oitloia—

rijomis, kurios buvo išrašy- busim gyvi liudininkai nau- Prie vodkos Churchill’is 
tos penkiems Batistos vai- jų ir skandalingų paslapčių mėgsta krėsti juokus, pa
kams. Be to, prezidentūros atidengimų. aiškino Mikojanas.

S. M.sekretoriaus žinioje surasta Kalbės ar nekalbės Saenz,
už šešis milionus dolerių į- jau dabar aišku, kad Batis- ---------------- ----------
vairių Batistos akcijų ir ta’ yra daug kaštavęs dikta- BAISUS TAS “KELEIVIS”
125,000 giynais pinigais, torius. Kaštavęs ne tik vai- --------
Sekretoriui buvę įsakyta stybės turtu, bet ir Kubos Yra žmonių, kurių liežu- 
tuos pinigus pristatyti Ba- žmonių krauju. vis negali ištarti “Keleivio”
tistai. Bet tą padalyti sek
retorius nesuspėjęs. Jis 
džiaugiasi pats savo kaili iš
nešęs į vieną lotynų respub-

—St. Strazdas vardo.
__________ Šiomis dienomis užtikome

tokias “asabas” Čikagoje. 
Ten leidžiama “Laisvoji 
Lietuva” Nr. 2 skyriuje 
Spaudoje pasižvalgius” iš-

MI KOJANAS APIE 
VODKĄ

bę, ar žmogus Dievo įsaky- gai o ugnies. Išeina, sulau-___**
mu nugalabija nekaltą žmo- žymas Dievo įstatymo: Ne--jikJg ambasadą
gų, tada žudymas turi būti žudyk buvo būtina sąlyga; Bet įr tai toli gražu ne ___ ___ _________ „
laikomas geru darini, teisin- žmonijos išganymui. ’viskas. Nustatyta, kad Ha-' , Vienas “New York Time- spausdino “Popiežius susi-
gumo įvykdymu. Užmušimas žmogaus, pav., vanos uosto įrengimo dar- o korespondentų sakosi laukė naujų garbintojų” ne-

Kristus mokė minias: bū- kanaaniečių, yra nuodėmė, bus vykdant, diktatorius lydėjęs Mikojaną paskuti- pažymėdama, kad tai paim
kite tobuli, kaip yra tobu- numatyta Dievo įstatymu. Batistą pasišlavė krūvas pi- nėJ Jo kelionėj iš Washirg- ta iš “Keleivio” Nr. 2 ap- 
las Dievas danguje. Jis pa- Taigi parengimui kelio Me- nigų. Pavyzdžiui, kasant tu- ^ono 1 ^ew Yorką ir stebė- žvalgos.
sakė Pamokslą nuo Kalno, sijai ir jo išganimo darbui neiį valstybė mokėjo už Knip tas Maskvos sve----------------------------
pilną meilės žmonėms. Aiš- arba, vaizdžiai pasakius, maišiuką cemento po $2.10, J1 ^5 vienas mūs atsilikęs negali
ku, tada Kristus "
zdą ne Dievo , —- ------- __________________ ___ -- —
kurs liepia žudyti nekaltus dota sunki mirtina nuode- Reiškia, nuo kiekvieno mai- locRs •

turėjo vai- kalimui raktų dangaus var- o tuo tarpu maišiuko tik- amerikonišką koktelį, vadi- būti įteisintas. Nė vienas ne- 
- Jehovos, tams atidaryti, buvo panau- r»ji vertė buvo 30 centų! naI"«„ “martini - on - the- SveS ‘ * pa'

žmones ir grobti jų turtą, mė.
bet vaizdą kito, krikščioni
ško Dievo.

šiuko Batistai liko po dolerį 
ir 80 centų!... Genialus 
vagis, ar ne? -

Nustatyta ir tai, kad, bėg-

Dvasininkai gi aiškina, 
kad Dievo įsakymu įvykdy- 

Anas žiaures Dievo įsa- tas kanaaniečių išžudymas 
kymas Mošei ar Jošuai yra, nėra nuodėmė, bet Dievo damas iš Kubos, Batistą iš-į
tartum, paimtos iš vyravu- teisingumo vykdymas__bau- isivežė 20 miiionų dolerių.
šių tais laikais barbariškų smė. Už ką jie buvo nu- Bet viską išvežti jisai nesu-į 
pažiūrų: sunaikinti tiek at- bausti, — nepasakyto. Ti- spėjo. Jo dvare, kuris yra 
skirą žmogų, tiek tautą, sto- kinčiojo protas negali sutik- netoli Kubos sostinės Ha- 
vinčius užpuolikui ant ke- ti, kad Dievas galėtų sulau- vanos, rasta 40 lagaminų, 
lio. Bet toks Dievo įsaky- žyti tuos įstatymus, kuriuos prikrautų aukso ir sidabro, 
mas prieštarauja sąžinei šių jis paskelbė žmonėms. Čia tarpe yra auksinių ir si- 
dienų doro krikščionio ir kyla daugelio įsitikinimas, dabrinių statulų, matyt, pa- 
doro nekrikščionio. kad nurodytos vietos šv. imtų iš bažnyčių.

Tame pat dvare rasta 300 
Batistos žmonos naujutėlių

Čia suminėtos šv. Rašto Rašte nėra šventos, ir kad 
vietos liudija, kad dorovės tų žudynių (t y. Dievo ap- 
nuostotai ir religijos nuosta- reiškimo) aprašymo auto- suknių ir 200 ponj batukų, 
tai yra kilę iš skirtingųšal- rius yra ne Dievas, bet žy- Be to, rasta 45 diktatoriaus 
tinių: nes jie kartais susi- dų tautos vadai, valdovai, į eilutės drabužių ir 90 Bati- 
kerto. Kiekvienam jautrios kunigai. O tokių nešventų, pienės rankinukų. Tų gėry-
sąžinės žmogui aišku, kad visai žemiškų vietų šv. Ras- i---------------------------------
Visagalis Dievas, kurs pajė- te yra nemažai.

na susidaryti atskiras pažiū
ras ir net sava pasaulėžiū-gė sukurti Žemės planetą, Taigi pačiam šv. Rašte y- 

lengvai, be lašo kraujo bū- ra gausu dalykų, kurie to- ,af 
tų galėjęs perkelti Kanaano liną daugelį žmonių nuo ten r*’ 
gyventojus į kitą kuri že- (vaizduojamo Dievo, ir žadi- ( Galas)

Vincas Kudirka

POTVYNI..1 IR TEN

Žiemos vidurio potvynis užliejo ir Prancūzijos kai ku
rias vietas. Paveiksle matome Seine opės patvindytą 
Vi!leneiive Ie Roi miesteli.
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LIETUVA

MOTERŲ SKYRIUS
MARIUS KATILIŠKIS

KAITRA

Lietuva — žaluma ir mergaičių darželiai, 
Orizontų aušra ir laukų mėnesiena, 
įsisupus audra ir palaužti kryželiai,—
Lietuva, skardeni savo amžiną dieną!
Pažiūrėk Tavo garbei dulkėtas klajūnas 
Per austas ir audras neša giesmes, kaip minios! 
Lietuva! ir už ką tavo sužeistas kūnas!
Nors tau atneštos maldos iš žemės krūtinės!

(Ii Terros išleistos knygos “Užuovėja)
(Tęsinys)

* —Patrūksi bevilkdamas. Pusę birkavo iš karto. Bet 
ir vyras, žio! — gėrėjosi Vaitiškis.

—Pravers pavilgos kruopelė. Mes ne tiek kalti. 
Aš tik norėčiau gūnelę pasiimti atgal.

—Eik jau nesimaivojęs. Ar mes kokie pavargėliai? 
Kad ū* ne kas, o savu verčiamės, — kratė senoji rankas. į

—Gerai žinau, kad ne dėl naudos. Kiek privargote j 
ir prisiklausėte. Už jūsų širdi — nėra daikto. O prižadu, ! 
kad stengsimės nepasilikti kalti. Tegul padeda Die
vas ...

—Ak, ak . . . Tai matai, kad žmonės tiesūs . . .
Moterys, palikusios vyrus prie stalo, susimetė kama

roje. Ir ką ten kuštėjo — nesuraosi. Jau pavakariukais, 
svečiai išsiruošė namo. Nepasiliko nakvynei, nesidavė 
priprašomi. Arklys geras — ką tai reiškia. Jie nesi
liovė vietoje. Jie turėjo skubėti namo, ruoštis vestuvėms. 
Kaip ugnies pasigriebę, norėjo šuoliais lėkti ir kuo 
greičiau užkurti savo ugnelę. Na, bet pasimatys vėl 
vestuvėse. O vestuvės tai nurėš, po pypkiais! Juk tiek 
prisilaukta!

Petriuką apvilko nauju švarkeliu ir Įsisodino, kaip 
ėriuką bliaunantį. Suskudo vaikui širdelė, kad ir prie 
motinos krūtinės. Ir jaunosios akys blizgėjo ašarom. Ji 
gal prisiminė, kaip slapstydamosi bėgo iš to paties kie
melio. žodžiai užsikirto gerklėje.

Su Dievu! Su Dievu! — mojavo rankomis. Mojavo 
ir Petrelis, lauždamasis motinai po pažastį.

Abu našliai stovėjo gatvėje, nors jau ir dulkės 
buvo nugulusios. Kaimynai slinko pasišnekėti.

—Tai vaiką užkurion išleidot?
—Išleidom . . .

Aš tai be policijos nė kojos nebūčiau leidusi įkelti. Ant 
teismo būčiau ėjusi. Niekaip gyvai neatidavusi. Tegul 
sau žinosi, tai nemėtys kitą kartą. A . . . — troško Petry- 
lienė.

—O ką, meldžiamoji, sakei andai, kai parsinešiau? 
Kad grybelės užduotumei ar į molkastę nuneštumei. Ar 
atsimeni, Petrylien? — šaižiai paklausė Miklošienė.

—Ką? Ar aš taip sakiau? Tu, begėde, savo prusnas 
sučiaupk, kad neišmaišyčiau, kaip jovalą! Žegnokis!

—Eikš, mamun, į vidų, — atskubėjo Jieva ir nusi
tempė motiną. Petrvlienė spygavo ir kitom šoko aiškinti, 
kas per viena ta melagė. Jai liežuvį pritrumpinsianti.

Nepakęsdamas bobų alaso, Vaitiškis krapeno į savo 
kiemą. Nusišnypštė nosį, pasigraibė po antį. Va, čia, iš 
krūtinės kažinkas iškrito. Ir ten dabar pasiliks tuštuma. 
Nu, juk ... Ar tas vienas buvo vaikas? O visgi toksai 
mielas, kaip nė vienas iš jų. Gal, kad motinos pames
tas .. . todėl . . . Ne, po tiek metų, pačiame amžiaus 
vakare, buvo švystelėjęs spindulėlis. Ir užpūtė jį . . . 
tamsu bus dabar . . . Senatvė . . .

Jis pasižiūrėjo į saulę. Va, dar prieš piet, jie abu 
su Petriuku stebėjo, kaip gandras muša katiną. Paskui 
nutraukė per žalius laukus. Vaikas naršė žolėse. Jis 
buvo tos žalumos dalis. Atsiradęs ir parneštas, kaip 
ciepsintis, geltonas paukščiukas iš sujauktos gūžtos in
giuose. Gimęs tvankiame vasaros brendime.

—Ar tu girdi? — mojo Miklošienė per tvorą.
Vaitiškis pasirėmė ant stulpo. Gerklę kažinkas ku

teno, širdį spaudė.
—Nu ko gi tu šniurkšti nosį, kaip šuva pirtyje?
—Jau tu, Agotėl,.taip nesakyk . . Auginom ir džiau

gėmės . .. O va . . .
—Tai ką dabar? Ir pati žinau . . . Bet tu žiūrėk, 

ką tas paliko . . Susisuko jam razumėlis, ar kokios?, — 
Miklošienė ištraukė ranką iš priejuostės. —Ant lango 
padėjęs .. Nieko nesakė ir nepamatėm. Tris šimtus Jieva 
suskaitė . . .

—Nekreivas tai žmogus. Jaunas, o . . .
—Matykit, bagočius koks atsirado, šitaip blaškyti 

pinigus. Nebesuprantu.
—Pravers tau . . . Užsipelniusi. O žinai ką? Gal ir 

patrauksime jų pusėn? Tai kad sutrypsim, Agotėl!
—Kažin?
Ilgi šešėliai iškandžiojo pakluones. Per lauką išvarė 

tamsias vagas. Atgijęs sodžius skardėjo traškiais bal* 
sais. Vaitiškis žvelgė pro trobų tarpą, mintyse pasek* 
dama9 kelią, kuriuo darda ratai, vis toliau ir toliau nu- 
siveždami jų vaiką.

Atokiau, už molkašcių, Žlabio dobilienoje, susirin
kę pusberniai ir vyrai spardė kamuolį. Jie šūkavo ir ba
rėsi taip smarkiai, lyg daužytų vieni kitiems kojas.

(Galas)

aooooooooosoooooooooooooooeeooesM MI
Kirša

9000001
VYTAl’TO DIDŽIOJO MUZŽJLS

Nepriklausomybės metais Kaune buvo pastatytas Vytauto 

Didžiojo muzėjus, kuriame buvo kultūros mažėjus su 

Čiurlionio galerija ir karo muzėjus. Bokšte buvo Ame. 

rikos lietuviu dovanotas Laisvės varpas, kuris skambin
davo iškilmingomis progomis, greta buvo nežinomo ka

reivio kapas ir prie jo pamiklas žuvusiems už Lietuvos 

nepriklausomybę, pastatytas iš mūšių laukų surinktų pa

prastų akmenų; bolševikai paminklų nugriovė.

NĖRA NIEKUR

Nėra niekur tokio miško, kaip mūsiškis— 
Ant pušelių, kaip varpeliai, skamba šiškos. 
Ir paukšteliai, kaip iš knvg-ų, pasakyčiau, 
Kai sutupia palinguoti ant šakyčių—
Tai suuiba, tai sugieda, suraliuoja,
MntAVVV nolinn’oin.v jscizziigciujci L<X žSČUlVJI.

Nieks nematė, negirdėjo ir nežino 
Tokio balto, tokio skambančio beržyno.
Mes atgyjam ir sušvintam atsiminę—
Mes ten, būdavo, sulaukiame Sekminių:
Ant takų berte priberta gelsvo smėlio,
O to bėrio, to berželio žalumėlis 
Linksta, linksta šakytėlės pamažėle,
Kai užrauda, užkukuoja gegužėlė.
Eina vasaros, praeina, kaip sapnužiai,
Pučia vėjai ir girelė vėl suūžia.
O kai pyksta, kai įsiunta vėjai rūstūs — 
Baltų pasakų prisninga ir pripusto ...

Antanas Miškinis
'•? 35 35 >55 2$j

AAK4

šia sumaišo. Yra du būdai 
sumaišyti. Pirmas — sumai
šo vienodo didumo kavos
pupeles, tai yra prekė “dėl x -
akies”. Antras būdas — su- Paskutiniuoju metu zmo-
raaišo visokių suderintų ka- užpuolė erdvę ir pasi- 
vos pupelių rūšis, kad išeitų f^20 nu^lėti. Jo paleis- 
mišinys su tam tikrom ver- i*°s f^etos jau nulekia šim- 
tybėm ir ypatybėm, kad ir Jld’ uunu »«"«««»«•
kvapas ir skonis būtų tinka- " ku, ote sutikusiųjų

į nys neatrodo vienodai, bet J™ tesugebama paleis- 
jo skonis vra žymiai gėrės- vadinamus dirbtinius mė

nulius, kūne skrenda aplink 
žemę be žmogaus, bet nea-

_..... ................ .. bejojama, kad netrukus juo-
jos išvaizdos. Pirmiau reikia ,Be galės skristi ir žmogus, 
sumalti kavą, išgerti puodu- ; Jungtinės Amerikos Vai- 
ką ū* tik tada galima paša- i®tybės jau atrenka žmones ... . neirali nasakvti Pirkti, gera kava ar ne. |tokiam pirmajam skridimui. da”Selia^uliaiir 

Kaip geriausiai pagamin-/le vadinsis Merkuro astro- .. šaudai vėl ant
ti skanių pupelių kavų?
Pirmiausia niekuomet ne-:n?nai» baigę augštuosius fi-ž
laikyti namuose jau didelių I rikos ar inžinerijos moks- r m
kiekių sumaltos kavos: nes įkiš; lakūnai, baigę mokyk-i________________________
ji su laiku nustoja savo a-' kuri ruošia lakūnus ka- į

romato. Nemalti per smul- 1Q lėktuvams bandyti, irtu-' Gyvybės ženklų vra net 16.

| kiai, nes tiktai tuo pašalina-«« mažiau kaip 1,500į
, mas geras kvapas, o jo vie-: valandų praktiką. i tinio geofizinio' metais moksli-

toje atsiranda kaltumas ir ^ie negali būti senesni kaip minkai surado 400 myliu nuo 

tanino medžiaga, kas daro 40 metMir ne aukštesni kaip geografinio pietų ašigalio kur

pupelių kav, juodesnę, bet H. ««<i- turi g2SX
nė kiek ne skanesnę. Iš atitikti aviacijos medicinos laipsnių žemiau nulio, 

anksto pašildyti indą, kuris
turi būti iš porcelano, kera
mikos ar stiklo, tik ne meta
linis. Įdėti ten kiek reikia 
maltos pupelių kavos, gerai 
kavai pagaminti bendrai 
imama apie 40 gl\ vienam LIETUVA BUDO, Stepono Kairio G1NTARĖLĖ, J. Narūnės graži pa- 

litrui (kvortai) vandens. !saka apie žvejų
? Užplikyti SU tik ką UŽ vilu- ’5 miego, geriausi* dovana kiek- Rera dovana vaikams, 24 pusi. di-
! siu vandeniu ir duoti pašto- T-
vėti apie 5-10 minučių. Pas- delio /<w»ato. Kaina .......... ąs.so

; kui per sietelį perpilti į kitą dievų miškas, Balio Sruogos ne- 
! iš anksto pašildytą indą. ąžmirštamas aprašymas, k* jis ir 

i Jeigu ne perpilti į kitą in-
i dą, o palikti kavą per ilgai
stovėti pirmajame inde, tai miškais ateina ruduo, Ma-

>• a A _ y i e>l aa. pAfralaJMraa aaAMaAamoi pupelių kava pasidarys kar- ...... .... — “
j ti nuo tanino.

Ponas Zwanger pabaigt <emuno sunūs,

nis už pirmojo. Todėl nie
kuomet nereikia pirkti pu
pelių kavos, žiūrint tiktai

KAS PIRMAS ERDVLIE 
SUKSIS APLINK ŽEMĘ

specialistų nustatytiems 
griežtiems reikalavimams.

Pasak J.A.V. erdvės vir
šininko dr. T. Keith Glen- 
nan pranešimo, tokių sava
norių jau atrinkta 110. Ne
trukus jie bus smulkiai su
pažindinti su visais to skri
dimo sunkumais. Dalis, aiš-

bus atrinkti 36 ir toliau ti
riami, kiek jie tinka tokiai 

‘kelionei. Kovo mėnesi bus 
galutinai atrinkta 12 vyrų, 
kurie pradės visapusišką pa
siruošimą.

Kada tokia kelionė bus 
galima, šiandien dar niekas

MK)S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Padam Skaityti ir Kitam Dovanoti
IIII

To nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina................... $5.00

Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
5»4 pusi., kieti viršai. Kaina $3.00

Andriaus Va-
savo paskaitą ir mūsų aky- 5S&TSS4

Smetonos diktatūra. Pirma dalis 
280 psl. Kaina...................... $3.00

VEMUNO SONCs, Andriaus Valuč
io romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ....................  $4.00

vaizdoje pagamino pupelių 
kavą trejais būdais iš trijų 

i skirtingai sumaltų kavos 
j pupelių: visai smulkiai, su
maltos, kaip mano kruopos altorių šešėly, v. Putino-My-B 1___ 1 • • n 1 L-r, » ImŠauv .Inlt.MAį ir labai stambiai sumaltos 

į kavos. Mums visiems tikrai 
į patiko antrasis būdas, pu
pelių kava buvo labai skani 

l ir aromatiška.

SEKA KARALAITI

Japonijos sosto įpėdinis 
Akihito susituoks su “pap
rasto kraujo” mergaite ba
landžio mėnesį. Tūkstančiai 
susižadėjusių poių nori

kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigu Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos j vieną kny
gą, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na .......................................... $6.00

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

opieriuje.’ Kaina.................. $8.50
'ALGIU GAMINIMAS, parašė ke
turios namų ūkia agronomės: E. 
Drąsutienč. O. Radaitienė, E. 
Statkienė ir A. šližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ..................... $7.50

delio formaĮo. Kaina ...............$0.95.

SUŽADĖTINE, J, Titinio 15 ivairių 
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 
premiją. Kaina ........................ $2J25

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užr-ž-i ii 
19%) - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje, pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4JS0

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašau an
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.50

ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios m«U 
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. Labai įdomi kny
ga. Kaina ................................ $1.20

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. MA 
ehelsonienės parašyta: 250 įvairių 

receptų. 132 pusi. Kaina ....$1.28
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunige 

M- Valadkos parašyta knyga, 25$ 
pusi. Kainą ............................ $08
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai
160 pusi. Kaina kietais viršeliais $^ 
minkštais viršeliais ................... $1.0t
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio aw- 

mautu ii žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pus.«a* 
ptai, kaina .........................................$4

, . . -X 1 X- X J- • NGLŲ-LIETIIVIV kalbų 20-taipgl susituokti tą dieną U >YNAS, apie 20,000 žodžių, 368 pu
slapiai. redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir nujoviakiausias žo
dynas, kieti viriai. Raina .. $4.00

IAURUOJU TAKELIU, K. B.
Kriaučiūno atsircinimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

ENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG-
' ISKA1 Oriausias vadovėlis pra

šantiems ąnj^Hšfcai mokytis; duoda

V. FUNKIENE
(Tęsinys) peles. Tai . . _____________  __ ____

Kur (tauriausia vaitoia- P?1 daug reklamai ir nerin- tančiai jaunų mergaičių at □ Uosto? PirmzsLo sootzsšo ^lte Pir^imui ‘gražios” ka- sisakė iš tarnybų ir ruošiasi 
vos, bet prastesnės sudėties, vestuvėms. Įstaigose jaučia- 

Ar kofeinas kenks- mas įvairių raštininkių ir kt. 
mingas žmogui? Norma- tarnautojų stoka.

tas jų pasiryžimas jau jau- 
nepasiduokiteĮčiamas šiandien, nes tūks

ma kava? Pirmoje vietoje 
stovi maža sala — Islandi
ja, kur per metus kiekvie
nas gyventojas suvartoja 25 
svarus, po jos eina Švedija 
— 17,5 svarų ir Suomija — 
17 svarų, JAV — 16,5 sv., 
Danija — 15,5 sv., paskui 
Belgija, Norvegija, Šveica
rija, Prancūzija, Olandija, 
Kanada, Alžiras ir tik tada 
Vokietija — 6 sv., Italija — 
3,5 sv. ir Austrija — 2,3 sv. 
Vokietijoje yra apie 800 
didelių ir vidutiniškų kavos 
deginimo įmonių ir apie 
700 - 900 mažesnių. Didžio
sios įmonės degina kiekvie
na apie 4-6 milijonų klg. 
pupelių kavos per metus.

Kas yra ta “perlų kava”? 
Tai tiktai visai atsitiktinai 
išaugus vietoje dviejų viena 
pupelių uoga. Ji nėra nė 
kiek vertingesnė arba ska
nesnė, kaip visos kitos pu
pelės. Tai jeigu kas pirkda
mas kavą nori daugiau mo
kėti tik už pavadinimą, tai 
jau jo asmeniškas reikalas. 
Yra didesnių pupelių ir 
brangiau parduodamų, bet 
jos mažiau aromatiškos ir 
prastesnės už paprastas pū

liam žmogui, žinoma, ne,, 
nes pupelių kava ne nuo-i 
dai, bet atgaivinimo gėri-! 
mas. Tiktai jeigu pupelių 
kava blogai apdeginta arba 
labai “išvalyta”, tai ji pa
leidžia iš savęs kartumą ir 
tanino medžiagą, kas jau 
yra kenksminga, net ir svei
kam žmogui sukelia nemigą 
ir susijaudinimą. Todėl pu
pelių kavą niekuomet nerei
kia labai smulkiai malti, o 
maždaug taip, kad atrody
tų, kaip mano kruopos, nes 
kitu atveju paliuosuojamoe 
perdaug tos tanino ir kartu
mo dalys, kurios neprideda 
aromato ir kenkia.

Kas yra Instant kava? i 
Tai ne smulkiai sumalta pu
pelių kava, bet jau išvirtos 
pupelių kavos ekstratas, ku-i 
ris gaminamas maždaug 
taip, kaip sauso pieno mil
teliai. Kad išlaikytų aroma
tą ir kvapą, į ją pridedama 
šiek tiek angliavandenio.

Kavos pupelių yra viso
kių rūšių, todėl jas daugiau-

MILIONAI PLAUKUOSE

Channinjt savo keistai su- 

Komike dainininkė Carol 

kukuotus plaukus papuošė 

poni., biliono vertės dei

mantais. bei kad ji būtų 

tapusi gražesnė, kitas sua

bejoja.

«tarimą.

(ILZINO PAUNKSNĖ. Balio 
ros tHloyiška stori jos kronika, 

73 pusi., dideli* formatas,>p»er». Kaina ..........................$240

1ETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė Dr. D. Rika. Pritaikinta

\ menkos lietuviam. 144 puslaptą. 
•<*ina ............................................ $1.00
ER KLAUSUČIŲ ULYTBLĘ. pa
rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 

pysaka, 176 psl. Kaina .... $220.

-EMAICIŲ KRIKŠTAS. P. AMkto 
parašytas istorinb romanu iš 2e- 

oaitijos krikšto laikų. Sa ktateia 
ipdarais. Kainą .......................$3.50
iPIE LAIK$ IR ĮMONES. Poeto

.1. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Hškim. Inmn. Savickį, biru ir kt 
49 pusi. Kaina ..........................$2$0
JENAS KAREIVIS MATuTUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji
nu apie nepąpnaų semaitį, kuri* 
iang nuostabių dalykų padarė, tik 
aepadarė vieno, karį tikrai tarėjo 
oadaryti. 237 psl. Kaina ........... $3.

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grft- 

ias, novelių rinkinys 155 poslapių. 
Kaina ..................................... $1.60.

SOCIALIZMO TEORIJA. Troanpal 
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi ri- 

iuomenė* santvarka ir kodėl ji dai
, ;e»is. **

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų vftktati- 

ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo eraktik*. la
bai dane medžiagos. $6 puslapiai 
kaina ..............................................Mų
MIRUSIOS SIEIDS. M Gooo*« 

avarbiaoslas veikalas, išvertė M
Miškinis. 290 peri. Kaina... .$818
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk
naujausiomis žiniomis papildyta trr 
klausimu knygutė. Kaina ........... 25e
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū- 
Kain* ....................................... 10c

UPELIS, paraųšė Pulgis Andriušis, 
juokingas romauias, 240 psl. Kie

tais viršeliais. Kaina ............... $3.

TAVO KELIAS į SOCIAL1ZM4. 
Parašė Leonu Blumas.

oocidliznio aiškinimas. Kadna

KODĖL 
Pilna 

įdomūs.

Aš NETIKIU 
argumentų,
Kaina ....

I DIEV$.

IUOZAS STALINAM, ari* 
Kaukazo razbaininkas buvo

rus Rusijos diktatorių. K
DĖL LAISVOS UETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietuve- 
ie. Kaina ........................................ 88e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa- 
rašė kun. M. ___

kiekvienam perskaityti.
DEMOKRATINIO SOC I A LIZ M O 

PRADAI. Populiari ir
knygių šių <......................
ti. Kainą
VISUOTINA8 TVANAS. Ar 

toks tvanu būti ir ką
sako mokslam. ** *

1

Užsakymus ir pirigus prašome siųsti ftiuo adreso: 
KE1 EIVIS

So. Baubus «7.
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KORESPONDENCIJOS St Vaitkevičiui įriti priminė S.LA. 4S kp.
antrąją jaunystę

W0R€ES7Eft, MASS. WATERBURY, CONN.

Kaip Lietuvos Paremkime lietuvižką
kvantą mokyklą

Lietuvai Remti Dr-jos pa- Lituanistinės

_ .x x , susirinkimas bus vasario 11Praeit, se&adleni būrys ,, 7 V#L vak. Uetuvi K. 
giminių ir bičiulių, susnų- Hefi Br.joa Visi na. 
kę Simonančių namuose jiai prašomi daiyvauti. 
Dorchestery, Stasiui Vaitke
vičiui priminė, kad jis įžen-

abejoja ir nenori tikėti, kad tokie į- 
__________ _ vykiai gali būti kokiai* nors teisin-1

Kuonns nariu mšn Painia*®* KanUiaus liabuvimo įrodymai*, nuupos H<u menesuun -Petras buvo pasirengęs susilaukti1

„ . ■ Stud. Juozas Liubinskas
............................, , , , . mokyklos gė į antrųjų jaunystę-bai- B Chicagog lankėsi Boeto.

skutiniajame susirinkime tėvų komitetas maloniai !gę 60 metų. lai buvo jam>e g^utų akademikų reika- 
aptartos visos Lietuvos ne- kviečia vietos ir apylinkių --------1—’** —
priklausomybės paskelbimo lietuvius dalyvauti rengia-,
41 metų sukakties minėjimo mame Užgavėnių vakare, 
smulkmenos. Minėjimas ren kuris bus vasario 7 d., 7 vai. 
giamas vasario 15 d, 1:30 vak., šv. Juozapo par. did- 
val. popiet Lietuvių Piliečių žio joje salėje (John st.).
Klubo salėje (12 Vemon Erdvioje parapijos salėje 
St). šokių mėgėjai galės links-

Pagrindinis kalbėtojas bus mintis iki pirmos vai. nak- 
Uetuvos Laisvės Komiteto ties, grojant puikiam lietu- 
narys Juozas Audėnas iš vių - latvių orkestrui.
New Yorko, kuiis atvykęs Baleto artistė Jonė Ras- 
sustos pas Dvareckus (48 taitė pašoks keletą Įdomių 
Ames St.). Kalbės ir kong- numerių. Magikas Č. Kar- 
reso narys Harold D. Donu- kut taip pat parodys neįti- 
hue ir kiti žymūs asmenys, ketinu dalykų, o‘vakaro da- 

Lietuvių benas sugros A- lyvius nuoširdžiai juokins 
menkos ii* Lietuvos him- dramos stud. Algis Žemai- 
nus, veteranai Įneš vėliavas, taitis. Vakaro metu bus lei- 

Aukas Lietuvos laisvini- džiama vertinga loterija, o 
mo reikalams jau paskyrė: iš varžytinių bus leidžiama 
Lietuvių Piliečių Klubas lietuviškas tortas ir butelis 
$100, Lietuvai Remti Dr-jos šampano.
I-sis skyrius $50, Lietuvių. Po tiek Įdomių ir Įvairių 
Karo Veteranų postas $50, numerių, aišku, vakaro da- 
SLA 57 kuopa $50. Kitos lyviai bus ištroškę ir išalkę, 
organizacijos paskirs kito Todėl, alkiui bei troškuliui 
mėnesio pradžioje vykstan- numalšinti visą laiką veiks 
čiuose susirinkimuose. gausus bufetas. Atrodo, 

kad vakaras tikrai bus sma- 
Nauja sandariečių valdyba gus, linksmas ir Įvairus se-

„ , . „ , niems ir jauniems, todėl va-
Sandaros 16-ji kuopa sau-7 d 7 val vak vi si 

šio 25 d. susirinkime išrin- ko dalyvaukime
ko sms sudėties valdybą: iUžgavėniu vakare, šv. Juo- 
T P!T- J’.Pupk*; vicepirm. padėję, ir savo at- 
J. Šalaviejus, sekr. A. šer- silankymu paremkime mū- 
muksms, fin. sekr. J. Kra- slJ jaunosios kartos lietuvv- 
sinsKas ižd K. Zurlisiž- bšs’ugdymo židinį, 
do glob. I. Pigaga ir J. Ma-;
tijošaitis, veiklos komiteto , 
nariai—A. Kriaučialis, P.;
Miliauskas, J. Dvareckas,Į 
M. Žemaitaitis ir V. Mitri-j 
kas.

pasirengęs 
tokio paaiprieiinimo, ir deko jis sr 
ko, kad “paskutinėse dienose” kai
kurie sakys: "Kame yra pažadėjimas 
apie jo atėjimą? nes nuo to meto, 
kaip tėvai užmigo (mirė), visa taip- 
pat pasilieka, kaip buvo nuo sutvė
rime pradžios.” —2 Petro 3:4. 

i Tikroji Petro žodžių prasmė yra 
pražuvusi klaidingu vertimu. Sulig 
graikų teksto, jo pasakyta: “Kame 
yra pažadėjimas apie jo čiaesuraą, 
nes nuo to meto, kaip tėvai užmigo, 
visa taippat pasilieka, kaip buvo.” 

‘ Per savo šventus pranašus Dievas 
buvo davęs Isračlio “tėvams” puikius 
pažadus apie palaiminimus, kokie a- 
teis į pasaulį per Jo siųstąjį Karalių

Paieš'/au gyvenimo draugo vedybų 
1 tikslu. Mano vyra* miręs, esu pasi
turinti našlė, negeriu ir nerūkau. 
Rašykite ne jaunesni kaip 60 metų 
ar senesni. I laiškus asakysiu:

Mrs. Helen Žukas 
6603*St. Clair
Cieveland 3, Ohio (6)

ŽIBIUS
; Duok man, mano sūnau, savo širdį. 

Ir tepa mėgsta tavo akis mano ke
liai*.

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

Tėvu komitetas

Vietines žinios

Mirė iie lietuviai

Marijona Purvinskienė,

Meno Sambūrio 
steigiamas susimkimag

didelė staigmena, kurią jis
tesužinojo tik atvykęs pas _________________
Simonavičiię. Jis ŽIOPLAS TAS JONIKAS
ku, atsiminė gimęs 1899 m. _______ ■„ P<^„; kaibėda-
sausio 27 d. Žemaitijoje, Yra toks sutvėrimas “Vii-: “v““
bet nesitikėjo, kad jam tai
kiti primins. vj pilvą bet, kaip gaidų-

Susmukusieji linkėjo su- k£nFu0£t mėgsta įrft visų
kaktuvimnkui dar ilgų dar- ,
bingų metų ir apdovanojo^ š(ai jfe -vilnies” Nr 17 
jj kukliomis dovanėlėmis. ^jo ie -Ke|eivio šir.

nies” štabe. Jis žioplas per

Stasys Vaitkevičius Lietu
voje buvo Šiaulių apygar
dos teismo teisėjas, Bostone 
jis veikliai reiškiasi įvairio
se draugijose, yra kuklus, 
malonus, nuoširdus, taktin
gas žmogus.

Ilgiausių jam metų!

dį”. Girdi, “Keleivis oficia
liai afišuojasi lietuvių so
cialdemokratų (t y., men
ševikų} organu. Bet apie 
šventenybes ir dievą nušne
ka neblogiau už Draugą”. 

0 pagrindas — skelbi-

lįudijimų reikšmę, aiškino, kad po 
Kristaus sugrįžimo, jo čiabuviam me
tu, bus “visų dalykų atnaujinimo 
laikai, apįe Dievas yra kalbėjęs 
visų savo šventųjų pranašų burna 
nuo pasaulio prasidėjimo.” Ap. Dar
bai 3:19-21.

(Bus daugiau))

Literatūros bus prisiųsta kiekvienam 
nemokamai, kuris tik kreipsis, L. B. 
S. A. 3444 8o. Lituanica Avė. Chi- 
iago 8, 111.

(Skelbimas)

Jieškojimai
Ieškoma Kosteckienė Blaache, gy-

__ .- j- , , i, • įvenanti ar gyvenusi Norwoode (galITlUOge lSSpaUSdmtaS skelbl-'Warwoo<le) 2520 Norwood St. (ar
mėlis “Širdis”. Bet Jonikas !?Varwood. st:>- *,.»•« ®f. kas ži‘zina prašomi atsiliepti šiuo adresu:

Lietuvi* mokslininkas ii 
Kauno lankosi Anunertkoje

'nerašo, kad jis kimba prie 
skelbimo žodžių. Iš jo teks
to išeitų, kad gal būti “Ke
leivio” taip rašyta rimtame 
straipsny. Tikrai Jonikas 
nuo koto nusivarė, kad net 
tokių dalykų nebepajėgia 
atskirti.

Kazė Kosteckaitė - Gudavičienė 
Veprių paštas, a
Ukmergės rajonas 
Lietuvos S. T. R.

l Norėčiau susipažinti su tautiečiu, 
kvris ošti vienas, nuo 30 iki 46 metų 
amžiaus. Atsakysiu į laiškus. Su fo
tografija gautus laiškus, fotografijų, 
pareikalavus, gražinsiu. Rašyt šiuo 
adresu:

Miss. C. J.
1760 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 
moteių. Prašau rašyti šiuo adresu:

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

NEW ERA SHAMPOO
To remove dandruff artificial- 
ly is dangerous to scalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA will prevent 
all hair troubles, it wiU make 
your hair new shiny as you 
ne ver had before.

Mail $2.00 for 8 oz. bottle 
Frank Bitautas 

527 E. ExpoeitMn 
Denver, Colorado

KIMBARAS Ž©LR
Kimbaras gerai 

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

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

Alei. Mizara
414 W. Broadvay

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

. J

H
k-'i

šiuo metu Amerikoje lan
kosi Sovietų Sąjungos tech
nikos mokslų profesorių 6 
asmenų delegacija, kurios 
tarpe yra ir Kauno politech
nikos instituto direktorius 
profesorius dr. Kazimieras 
M. Baršauskas. Pernai rude
nį panaši Amerikos moksli
ninkų delegacija lankėsi 
Sovietų Sąjungoje.

Pereitos savaitės gale mi
nėta delegacja dvi dieni____

spynoje, apaštalu bumu tikrai ir atš- lanke Jiems Įdomias mokslo kiai aiškino, kad pirmiausiais Kris-

NAUJAS DANGUS IR 
NAUJOJI ŽEME

“Bet mes laukiame sulig jo pažadė
jimu naajo dangaus ir naujos žemės, 
kuriuose gyveno teisybė.”—2 Petro 
3:13.

PETRO žodžiai apie “naujų dan
gų ir naujų žemę. kuriuose gyvena 
teisybė,” turi labai gilios reikšmės. 
Šiame trečiame savo antro laiško

Paieškau Petro ir Motiejaus Skau
džių, paeina iš Prienų ,parapijos, 
Kalvelių kaimo, išvyko Amerikon 
prieš pirmųjį karų. Taip pat paieš
kau Antano Marčilionio, Povilo sū
naus, iš Pakuonio parapijos, Pašun- 
tojų kaimo. Po pirmojo karo buvo 
parvažiavęs su žmona į Lietuva ir vėl 
grįžo Amerikon. Prašau juos ar kas 
apie juos žino parašyti man šiuo 
adresu:

K. Gelčys 
2550 Centre SL,
Mentreal, P. Q., Canada (7)

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

Mrs. Nellie Zickus 
221 Hihgland _Ave.
Waterbury. Conn. (5)

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu au 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
E.

□o. ooaaon 27, raaaa.
taus, naujojo žemės Karaliaus, čia- 
buvime įrodymais arba ženklais bus 
iširimas senosios santvarkos, simbo
liškai pavadintos “dabar • esamais 
dangumi ir žeme.” (P>tn> 3:7) Jo 
pasakyta, kad visa tai' “su dideliu

Bostono lietuviškoji vi- ks kosminių spndulių ir že-
_____r___suomenė jau seniai pasige-įmės radiacijos žinovas.

šio 30 d. su bažnytinėmis , ansamblio ar kitokio: --------------------------
Statulionienė, Motiejaus platesnės apimties Socialdemokratų
apeigomis palaidota Anelė tautinių šokių ir muzikos '<1Mir;nIriw«a«

palikusi liūdinčius vyrą Bro
nių n- dukterį Albiną. Sau-

Įstaigas Bostone ir apylinkė
se, be kitko apžiūrėjo Mass.
Technologijos Instituto nau
jąjį atominį reaktorių. Iš
Čia delpcaciia lštrvkrt i TjOU smarkumu praeis, elementai nuo jCia aeiegacija įsvyKo į los sutįrps.” visa užtūrės įvyk-

: Angeles, Calif. ti “Viešpaties dienoje.”— Petro 3:10.
j Prof K Baršauskas vra Durtinis tautų suspaudimų ir I D<*rsaUSKaS yra vargų paveikslas labai tamsus ir
; nepriklausomoj Lietuvoj iš- nereikia stebėtis, kad kaikurie 
ugdytas mokslininkas, dide-

Stasė Žemelyte - Stankevičienė 
iš Uetuvos paieško savo tetos Elz
bietos čivienės - Staniulienės ir jos 
dukters Frances čivaitės. Prieš karų 
gyveno Eaat Second St., So. Bosto
ne. Jos pačios ar jas žinantieji rašy
kite:

S. Stankevičienė 
Saločių Paštas 
šakamių kaimas 
Pasvalio rajonai,
Lietuvos T. S. R. (5)

Apvalyk savo odą
Stebėtinas Naujas Gydymas Daroo* -■—VI--
Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokiu negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos- 
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psorfasis 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 Pinigų—10 Dienų Bandymas 

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

TROPICANA DepL 5 
P. O. BOK 30»

CLINTON. INDIANA

o t

-t j

• Aii

t
a

a, i
DIDELĖ KAINŲ NUOLAIDA DĖL NAUJŲ 

MUITŲ PATVARKYMŲ
Nauji- pasiūti rūbai aukštos rūšies:

V’yrų stori, grynos viln. apsiaustai tam. pilki ar juodi-.$49.00 
Vyrų 2 gabalų vilnos kostiumai pilki ar mėlyni .... $42.70 
Nepermerkiami kailiniai žaketai šaltam klimatui ... .$38.70 
Terileno vcorsted kelnes, mazgojamos, nereik prosvt . .$19.40
Curdoroy kelnės, rudos, pilkos, mėlynos ....................... $11.80
Poplino marškiniai, nereik prasyti, pilki, gelsvi, mėlyni ar 

balti ....$7.00
Moterų vilnos jersey suknelės, pilkos, mėlynos...........$27.70
Pastoviai kvalduoti terileno worsted sijonai, mazgojami, ne.

reik prasyti, vidutinio pilkumo .......... $18 90
Medvilnės bliuskelės “Duke” mėlynos, baltos, juodos, smė

lio spalvos, raudonos ir geltonos...........$2.40
Moterų vilnoniai nertinukai juodi, mėlyni, rudi, pilki, žali 

ir vyno spalvos (dideli $9), vidutiniai ..37.90 
Storos vilnonės kaldros, 54” x 54” naudojamos grjčioj ir

po atviru dangumi ........... $14.70
Puklios “Mohair” stulos (s to les) visų spalvų 18” x 72” $8.60 
Populiarios kašmiro vilnos skaros su gėlėm 32” x 32” $4.60
Moterų lietsargiai .. • •..........................................................$5.75
Moterų ir vyrų vilnos veliur chalatai vyno ar mėlyni $2150 
Vaikų apsiaustėliai mėlyni, pilki ar smėlio $17.50 ar $16.10 
Lovų uždangalai žali, mėl., ružavi ar kremo 80”x94” $11.50
Perkelio paklodės 70” x 96” pora.................................... $9.90
Turkiški rankšluosčiai, dideli, įvairių spalvų ...............$2.00
Laikrodis budintojas anglų firmos “Westclox”...........$6.35
Rankinis laikrodis “Wega”, 17 akmenų....................... $29.50
------ TAIP PAT DIDELIS PASIRINKIMAS BATŲ. ODŲ,
MEDŽIAGŲ. NERTINIŲ, APATINIŲ, VYRIŠKŲ ir MOTE-

( RIšKV KOJINIŲ ir PIRŠTINIŲ-------
f | aukščiau paduotas kainas įeina muitas. Tik pridėkia 36.50 
[ už siuntinį iki 22 svarą sunkume.

TAIP PAT VAISTŲ KAINOS NUPIGINTOS. GALIMA
SIŲST ORO PAŠTU 90 CNT. SVARAS. NUEINA 7-10 DN. 

Mes siūlome mūsų daktaro ir vaistininko patarimą.

Tazab of London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mas*. Tel: Kl 7-9705

(Offisas atdaras visą laiką)

l
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KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME

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

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

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

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

Visos 4 knygos sykiu tik už 35.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

ŽODY1NAS. 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 šimtai šitą knygą 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. Halsted SU Chicago 8, III.

sambūrio.Statulionio žmona, _____ m . _____
Tracadįe, Kanadoje, kur ji i T3 reikalą jausdama, L. Lgg g0 kuopog narių su. 
buvo išvykusi pas dukteri ii-Dendruomenes Bostono k— —i
žentą dr. V. LaBlench. * apygarda ėmėsi iniciatyvos

Be jus dar mirė Mateūšas ansambli įteigti ir tuo

mirusi

sirinkimas bus šeštadienį, 
vasario 7 d. 6 vai. vak. Ke-

BŪnįriS(į"V^jona"Nlvt 'r?il?lu sausio 27. d. sukvie- 'p^omTSly^ut^18' h*"“ 

kienė, Petronė Tamošiūnie-Bostono vyrų choro val-i
dybos, L. B. Bostono apylin- _ ,.. 
kės ir kitų organizacijų at-,A* “lckuBa* Iifonmej 
stovų pasitarimą, kuriame! Antanui Mickūnuį, Nor- 
buvo nutarta tokį ansamblį woodo vaistininkui, trūko 
steigti. kojos vena, todėl jis buvo

Maloniai kviečiame visus! priverstas atsigulti ligoni- 
•u*’ltere»uotu» i ansamblio nėn operacijai. Linkime li-

Sausio 15 mirt ir sausio steigiamąjį susirinkimą, ku- goniui greciau pasveikti.
17 d. “Hope” kapinėse pa-ris įvyks L m. vasario 8 d.! ---------------------------
laidotas senosios kartos a-1 nl. po pietų Taat S^ot Tėvynė. Mylėtojų Dnopija 

484 E. 4th St., So. įtrinko naujų vaidybų •

nė ir Motiejus Lukas.
J. Krasinskas

Mirė knygnežis Šimėnas

teivis Simanas Stapčinskas. 
Mirė vėžiu, sulaukęs 83 m. 
Buvo kilęs iš Vilniaus kraš
to Dzūkijos — Birštono. Be

Mes nepajėgiame visų pa
kviesti atskirais kvietimais,

sesers Magdalenos Markū- ‘todėl prašome šiuo būdu da- 
nienės trijų dukterų: Ade- lyvauti visus, kas tik tokio 
lės, Ritos ir Onos ir sūnaus ansamblio steigimu yra su- 
Jono <visi su šeimomis) a.a. 'sidomėjęs.
S. Stapčinskas buvo dėdė 
Clevelande gyvenančio žur- 
halisto Jono Leono ir Či
kagoje nuosavybėmis pre
kiautojo Pauliaus Leono 
’šisai į laidotuves buvo lėk
tuvu atskridęs), paliko ir 
daugiau giminių.

A. a. Simanas Stapčins
kas Amerikon atvyko dar 
aname šimtmetyje. Ir Lie
tuvoje ir šiame krašte ma
tė labai daug vargo, tačiau 
niekur nepalūžo. Kartu vi
sur išbuvo sąmoningu lietu
viu. Lietuvoje yra platinęs 
rusų draudžiamas lietuviš
kas knygas. Buvo ypatingai 
stiprios sveikatos ir be jokių 
senatvės požymių laikėsi li
gi pat mirties.

Ansamblio
Organizacinis Komitetas

Sausio 29 d. buvo metinis 
dr-jos susirinkimas, išrink
ta šios sudėties valdyba: 
Pirm. A. Januškevičienė, 
vicepirm. A. Andriulionis, 
sekr. dr. Br. Mikonis, ižd. 
K. Vileišis, narys J. Januš
kevičius.

__ G E R I A U S I O S KNYGOS
Lyties Garbinimas knygoje rasite išsivystymą kryžiaus,
dievų sūnų ir nekaltų mergelių. Kaina ............... $1.50.
Sventraičio Tikrovė, nurodo biblijos dievo platinamą 
nemoralybę, žmogžudystę ir vagystę. Kristaus aistros mei
lės žodžius glamonėjant savo marčią. Kaina....... $1.50.

Abi knygos sykiu, .................................... <2.00
T. J. Kučin.k,^ 740 W. 341h SL, Chirago 18, IIL

J. Kabaiinslcėnas

VAISTUS J LIETUVA
ir į VISUS KRAŠTUS ui GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG. INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. aav.
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname tVorresterį ir apylinkę vaistais

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungtu lietuvius bendram Hetuviilaum darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vai dėl Lietuvos laisvus ateities.

SLA GYVYBtS APDRAUDA IKI $10,009.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jauaiaMii- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
nndrauda duoda naialnaa iki SS2S i mėnaaL

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

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurtos yru visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

ML M. 1. VINIKA3
m W«l 9Mk 5trwt, Ngw Yurk L H. Y.

U

MES ATLIEKAM ... 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” gpatvtnvė padaryt tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non 

kita spaustuvė. Prežome kreiptis Kuo adreso:

-KELEIVIS”
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PusIapišAšhmt«j KELEIVIS, SO. BOSTON

ietinės Žinios
Nepriklausomybės paskelbi* fdomus balius naują

šį šeštadienį, vasario mė
nesio 7 d. 6 vai. Strand Hali

VASARIO 15 D. MINĖSIME LIETUVOS PRIKĖLIMO 
PASKELBIMO SUKAKTI

Prieš 41 metus, tai yra 1918 m. vasario 16 d. Lie
tuvos Taiyba paskelbė atstatanti nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Žodis stojosi kūnu, ir Lietuva daugiau 
ne 20 metų buvo nepriklausoma valstybė, sparčiai žen
gusi pažangos keliu. Deja, žiaurusis Maskvos komu
nizmas pavergė ją ir šiandien tebelaiko savo kietose 
letenose, spausdamas iš mūsų tautos paskutinį prakaito ’jje^i^ ^kiuiam
ii- kraujo lašą.

Bet mūsų broliai ii- sesės ir tokį vargą vargdami 
nepalūžta, jie visaip priešinasi pavergėjui—kova tebeina.

Ii* mes, laisvajame pasauly gyvenantieji lietuviai 
neturime palūžti ir kiek ir kuo išgalime toj kovoj dėl 
savo tėvų žemės dalyvauti.

Šiemet nepriklausomybės paskelbimo sukaktį Bos
tone minėsime sekmadienį, vasario 15 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Aukšt. Mokyklos salėje (Thomas Park).
Ateikime į jį visi—senieji ir naujieji ateiviai, tėvai, 
vaikai ir vaikų vaikai!

Palikime namuose tik ligonis ar dėl kitų labai svar
bių priežasčių negalinčius išeiti, o visi kiti susirinkime 
savo pasiryžimui kovoti iki pergalės sutiprinimui, savo 
vieningam galingam protestui pareikšti.

Atėję nebūkime šykštūs, aukokime pagal savo iš
galę Lietuvos laisvinimo reikalams, nes joks darbas 
negali būti atliekamas be lėšų.

Visos Bostono organizacijos prašomos skirti auką 
iš savo iždo ir ją minėjimo dieną ar kitu metu priduoti 
skyriaus iždininkui J. Arlauskui.

Minėjimas, kaip žinoma, 
bus So. Bostono Aukšt. Mo
kyklos salėj (Thomas Park)
vasario 15 d. 2 vai popiet a««u«

Vėliavas įneš Stenonoruomen^8 Bostono Apylin- 
Dariaus dosUs ir skautai kė reng“ Saunų kauluų i^kacijTSStys p“: liųį.Trys id0™^08 o***;

Virmsuatos, kalbės adv. Ju- jb» 
liūs Smetona iš Clevelando, IVpasižadėjo būti gubernato^ PremyuoįT°S'I Kostiumuo- 

r į. S“""“™; toms kaukėms laikas nusta-*?*?“ F“,COt,,‘r,ta'tl tomas iki 9:30 vai. vak., ne 
^ dalyvaus ir kitų tautų g;0 buv0
atsčių. skelbta.

Meninę dalį atliks visuo
met mielai klausomas solis-

Vasario 27 d. L. Bend-
salėje, 374 W. Broaduray, ™°men* Batono apygar- 
So. Bostone, Lietuvių Bend- Pastangomis buvo su- 

’ * - kviestas susirinkimas naujo
sambūrio steigimo reikalu. 

Iš apygardos pirm. inž.
V. Izbicko ir vyrų choro 
pirm. L. Izbicko pranešimų 
paaiškėjo, kad Bostone no
rima turėti plačiais uždavi
niais sambūrį, kuris puose
lėtų mūsų dainą, šokį, muzi
ką. Į tą sambūrį pasižadėjo 
tuoj įsijungti vyrų choras, 
kuris būtų galima praplėsti 
ir padalyti mišria 

Nemažam skaičiui daly
vių išsitarus, sumanymui 
pritarta ir išrinktas laikinis 
komitetas, kuris atliks pir-

mas tautinių šokių sambūris i‘“£5^ koatiumuotoms kau_ muosius organizacinius, dar-

Kviečiame visus jaunus ir 
senus su draugais bei pažį-

™. kauki’taMu'

Gaidelis; du broliai ir sesuo je dalyvauti.
šio parengimo pelnas einartoVonUliiinc zJ H®“ vogimu^Ivakto„tvadXja.{^bėS Sl8ik-™0reika- 

mas tautinių šokių sambūris i
aemet J^ai prasmių- kėms bu?: į Jkon“tet9 ^rinkti: A-
g» ir reto grožio muzikos, $ pylmkra pirm. P. Janonis-
dainų, deklamacijų, šokių ir auj(a Jkas, Bostono Vyrų Choro
gyvųjų paveikslų pynę, vai-. LaUkiame Jūsų ši šešta- nariai: K liekas, V. Bru- 
Zduojančą Lietuvą vergijos dienj zgulevičius, Pt. Šimkus, P.
pančiuose ir tų pančių su
tra ukymą.

Po minėjimo 6 vai. vaka
re Lietuvių Piliečių Dr-jos ----------------------
salėj bus pobūvis - kavutė,'
grieš geras orkestras, bus bu- Kairys pas
fetas. Auka suaugusiam tik inžinierius 
$1. --------

Baliaus pradžia—6 v. v.
Rengėjai

zgelevičius, Pr. Šimkus, P. 
baltijo Moterų Klubo pirm. 
I. Galinienė, A. Želvys, B. 
Daneerytė ir R. Leveckaitė.

Susirinkimui pirmininka
vo J. Vaičaitis, sekretoriavo 
Pr. Šimkus.

---------------------------Amerikos Lietuvųi Inž. ir
L.D.D. 21 kp. susirinkimas Architektų S-gos Bostono 

skyrius Lietuvos nepriklau-
Minės prof. J. Raukčio 
sukaktį

Lietuvių Darbininkų Dr- somybės paskelbimo dienos 
jos 21 kuopos narių susirin- proga kasmet daro iškilmin- 

Minėjimo programa bus įvairi ir įdomi, ją rasite kimas kviečiamas šį sekma- S3 susirinkimą. Be ko kita 
atskirai paskelbtą. I dienj, vasario 8 d" 2 vai. Jame surenkama iš narių

Visi į mūsų tautos didžiąją šventę! Visi sekmadie- popiet Lietuvių Piliečių Dr- aukos Lietuvos laisvinimo
nį, vasario 15 d. 2 vai. popiet į So. Bostono Aukštosios 
Mokyklos salę.

Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono Skyrius

jos patalpose. Yra daug reikalams, kurios sudaro vi- 
svarbių klausimų aptarti, šame Bostone surenkamų 
todėl prašomi visi nariai da- "

j lyvauti.
Sekretorius N. Jonuška

Keleivio kalendorių Nor- 
woode galima gauti ii Ra
manausko vakarais Lietu
vių Piliečių Bendrovėj, e 
Lawrence ii Stakionio, 57 
Sunaet Avė.

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

kreipkitės j
KALVAITI 18 STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY 

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

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

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

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

r KFodeisa *

LIETUVIS BATSIUVIS 
ODA SIUNTINIAMS

luodu pirmos rūšies odą, au-t 
lėlius, padus, vitpadžius siunti- * 

ims j užjūrius nupiginta kaina. , 
štlieku visus batsiuvio darbus ’ 

it, sąžiningai ir duodu patari- » 
us apie odas. Adresas: »
73 Eighth SL, So. Boston*
uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 

trečiadienius ir sekmadienius. 
Telefonas: AN 8-0055 ►

ram

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMŲ 
Vadovaujamu Stepono ir Valentinos Minką

25 METŲ SUKAKTUVIŲ
TALENTŲ POPIETIS

Mūsų radijo 25 m. 
sukaktis

aukų žymią dalį.
Šiemet toks susirinkimas 

bus vasario 14 d. 8 vai. vak.
riaiifrirrlii namnnccmwhimwv»

Į tą susirinkimą atvyks ir 
'kalbės prof. inž. Steponas 
Kairys, kuris gyvena Broo-

Vasario 14 d. 6 vai. vak. 
Tautinės S-gos namuose bus 
prof. Juozo Raukčio 60 me
tų gimimo sukakties minė
jimas. Jame apie sukaktu
vininką ir jo darbus kalbės 
dipl. inž. L. Izbickas, prof. 
dr. J. Puzinas, prof. I. Kon
čius.

Po minėjimo bus vaišės, 
kurioms vieta užsisakoma 
iki vasario 9 d. pas I. Vi- 
lėniškį <tel. AN 8-8384).

A. Plekavičius į Floridą

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberia
Atlieka visokiu: “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 

Jir taisymo darbus. Kainos priei- 
i narnos. Pirm negu ką darote, pas- 
Jkambinkit, paklauskit- mūsų kainų. 

Teiefoaas CO 5-5839
112 Mt Vernon, Dorshester, Mi

GRAŽUOLIS BALIUS

Gražuolė “Miss Lithuania of N- E.’* Ona 

Kudirkaitė iš ’A'alpole dalyvaus

FEBR. 8-U. 1959 m., 4:30 vai. po pietų gu

stais ir lietuvišką pyragą, 
so. bostono i ietuvių PILIEČIŲ KLUBO AUDITORIJOJE Veiks draugiškų gėrimų bu- 

368 \V. Broaduav. kam nas E Street, So. Bostone fetas.
Kviečiame visus iš arti ir toli į šį šaunu parengimą, kuris įvyks Įžanga suaugusiems $L, 
paskutinį sekmadieni prieš Gavėnią. AaiKalDSlki 14 metų—Ov C.
Talentu Popietyj dalyvaus Įdėmūs talentai, “Comico-Magico” Sidabrines sukaktuvės, 
t he Great. Jono shurilos orkestras ir t. t. gei biamieji, ne kas metai
Dalyvaukite js-lkos. valso ir tango Talentų konteste. Išrinkti ta- būna, tad kviečiame visus 
lenta: bus apdovanoti. mūsų radijo klausytojus iŠ
Užregistruoti talentai bus iš: muzikantu, dainininkų, šokikų, eilė- arti ir toli SUVaŽlUOti, links- 
raščiu deklamatorių ir bus montažas “Brangi Tėvynė.” mai minėtį šją sukakt|
Skanūs lietuviški valgiai—dešros su kopūstais, kugelis ir drau- mumis, ir tUO paremti se- 
giski gėrimai. niausią lietuvišką radijo
Sį parengimą ilgai atminsite su malonumu! programą.

Sekmadieni. VASARIO 
iki II valandos vakaro

25 m. sukaktuves miniiklyne, N. J. 
seniausia lietuviška radijo! Bostono inžinierių ir ar- 
įPrograma Naujojoj Anglį- chitektų skyriui dabar va-
JOJ, rengdama savo metinį dOvauja: Pirm. V. Adoma- Frank Plekavich iš Cam- 

i Talerį - P°P^tj ir grazuo- 'vicius, sekr. A. Lapšys, ižd. bridge išvyksta į Floridą 3
?!1SS.Llt*Iuanl,‘! °f N-|K. Kriščiukaitis. mėnesių atostogų.

E. balių sj sekmadienj, va
sario 8-tą, 4:30 vai. po pie
tų, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos salėje, 368 W.
Broadway.

Programa bus įvairi ir į- 
domi, nes užsiregistravo 
daug įdomių ir gabių talen
tų. Talentų sprendėjais 
šiemet apsiėmė būti: Adv.
Zuzana šalnienė, Dramos 
Sambūrio režisorė p. Alek
sandra Gustaitienė, gerai 
žinomas veikėjas ir buvęs 
šeštadieninės Mokyklos ve-! 
dejas Justinas Vaičaitis, a- 
dvokatas Jonas Grigalius, ir 
šachmatininkas Kazys Mer
kis.

Be talentų, bus ir svečias 
dainininkas Benediktas Po- 
vilavičius, ir juokdarys, ko- 
mikas-magikas.

j Gražuolė “Miss Lithuania 
of N. E.”, panelė Ona Ku
dirkaitė iš Walpole daly
vaus ir vadovaus šokių var
žyboms, svečiai galės paro
dyt savo talentus ir gauti JOsooooGooooeeoooooooeoooooooopooosoosoooaoaeeeoeoooeoe
premijas. Gros geras Jono! DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
Shurilos orkestras.

Šeimininkės rengia ska
nius lietuviškus valgius,

Mylimai motinai Lietuvoje mirus. 

GENOVAITEI MICKEVIČIENEI ir jos šeimai 

reiškiame nuoširdžių ir gilią užuojautą

Aleksandra ir Antanas Gustaičiai, 

Alė ir Stasys Santvarai

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

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

Steponas Minkąs.

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re

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

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

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

382a W. BROADWAY, tarp E ir F gatvių, 90. BOSTON. 
Telefonas AN 8-8020

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius^, ir sekmad-

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

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

o kitu laiku: AN 8-0699
ana

įžanga suaugusiems $1.00 į 
Vaikams iki 14 metų amžiaus $.50 j

Steponas ir Valentna 
Minkai

NAUJOJOJ ANGLIJOJ
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

(NAUJAS ADRESAS)
390 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8*8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ fa* VISAS 

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

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

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

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

IŠTAIGA LIETE VI AK A. KREIPKITtS LIETUVIŠKAI 
"^’isi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
siuRiiaiai mBmmSMMSbu ijuST*^SPvS^fcftsfcmMMs m.« TeL AN 8-1781 Ir AN 8-2483 

• »li J »aL »ak ir MuUaūicMais aus 5 rytu iki 2 pu pietą.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petras
14 Gartlaod Street 

Jamaica Plaia, Masu.
TsL: JA4-4578

maaaaar

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Justfes uf thu Peacu—Cunstabto 

598 B. Broadusy
8o. Boston 27, Mačas.

I

No. 5, Vasario 4, 1959

PakalMaUna draugus kr 
kaimynus užsisakyti “Kelai-

• ODOS HADAI
Stori, geriausios rūšies, tikri vy

riški grynos odos padai čia vartoti 
ar siųsti j užjūrius. Atsiųsk batuko 
dydi ir $1 (Amerikoj apmokam pašto 
išlaidas) šiuo adresu?

JEREMIAHBERMAN CO.
291

PAMALDOS LIKTU VIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raitą į lietuvių kalbą,

Dr. B. Matulionis

DR. D. PILKA
BBS B M 4 

taausTflūB
545 BROADVVAY 
sa BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1820

TsL AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 3-4 ir S-S
NcdSHomia ir Šventadieniais: 

pagal susitarimą

485 Cokumbia Road 
Arli Uahmrt Congr 

DOatCnSTSB. MA8S.

TsL AN 8-2712 irba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDatJN)

Lietuvis Gydytojas Ir CMrntu 
Vartoja vCUausioe koaatrakdjise

X-EAY Apauta 
Pritaiko Akmiua 

VALANDOS: nuo 2-4, ano T-S 
534 BBOAD1TAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

TeL AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. RwM 

omNSEmsfM
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki S

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY S
BBAL ESTaTB A INSUBANCB

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS. 

Offico TeL AN 8-0S48
tu. 37 OMOLE STBBBT

ToL FA 3-5515

KETVIRTIS < CO.

RGDMtiiini■smgi emusy s» -------
ĖlMttS. pRDOOMllIS

879 W. BTOADWAY 
SOUTH BOSTON
TsL AN 8-4849

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Telefonas AN&4148

a


