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Valstybės Sekretorius 
J. F. Dulles Sunkiai Serga

Po Trūkio Operacijos Atrasta, Kad Jis Serga Vėžiu: 
Ii Savo Vietos Dar Nesitraukia, Kol Paaiikės, 

Kiek Sunki Liga Yra; Gydytojai Mano,
Kad Jis Dar Gali Iiaigydyti; Daug 

Užuojautos Ligoniui.

Valstybės sekretorius jo- Anglijos Vadas 
hn Foster Dulles, ką tik *
grįžęs iš Europos pereitą sa-1
vaitę tuoj vyko ligoninėn, ' ----------
kur jam buvo padaryta Anglijos ministeriu pir- 
tiūkio operacija. Operacija mininkas MacMillan šios sa- 
pasiseke gerai, bet ištyrus vaitės gale vyksta į Maskvą 

Pasirodė, kad jis tu- pasisvečiuoti ir pasitarti su 
n vėžio ligą. Apie tai buvo Sovietų vadais dėl Rytų-Va- 
pranesta viešai pereitos sa- karų santykių. Anglijos 
vaitės gale. premjeras jau seniai turėjo

Prezidentas Eisenhovver, pakvietimą atsilankyti Mą- 
po aplankymo ligonio, pa-zskvoje (tuoj po Bulganino- 
reiškė, kad valstybės sekre- Chruščiovo lankymosi) Au
torius ir toliau skaitysis pa- glijoj, bet reikalas buvo ati- 
sitraukęs iš darbo tik laiki- dėliojamas. Dabar Anglijos7 
nai. Šiuo tarpu dar nei gy- vyriausybė mano, kad pasi- 
dytojai, net niekas kitas ne- tarimas tarp anglų ir sovietų 
žino, kaip ligonis jausis vė- vadų gali būti naudingas; 
liau ir ar jis galės savo pa- sprendžiant kai kuriuos Ry- 
eigas eiti, ar greičiausiai tu- tų-Vakarų klausimus.

Vyksta į Maskvą

GUBERNATORIUS FOSTER FURCOLO SKELETĄ “LIETUVOS RESPUBLIKOS

Massachusetts gubernatorius Foster Furco lo vasario 12 d. pasirašė “Lietuvos Respu
blikos dienos” proklamaciją. Pasirašant dalyvavo: (iš kairės į dešinę) Jackus Sonda 
(ALTo skyriaus sekretorius), Antanas Matjoška (ALTo skyriaus pirmininkas), Juo
zas Arlauskas (ALTo skyriaus iždininkas). John J. Grigalus (ALTo sk- narys), Er- 
nest Stasian'as (gubernatoriaus patarėjas), Wi 11 iam Gorski (gubernatoriaus spaudos 
sekretorius).

Maskva Smarkiai Bedarbių Dar Daug, Sukčių Kovencija 
Užsipuola Iraną O Gamyba Kyla Dar Aiškinama

■ Dabar paskelbti skaičiai

lės užleisti savo vietą kam Anglai tikisi iš ministeriu džia^smarkiaPužsiDUoJa Ira- SP!f rod?1’
kitam nats erai tik tralėdn- pirmininko kelionės gauti* » , v v • • kad bedarbių skaičius vėlKitam, pats gai uk gaieaa- pirnunuiKo Keliones gauti §aChą (karalių) ir grasi- žvmiai našoko i viršų ir da
mas eiti prezidento užsienių tikresių vaizdą, ko rusai šie-' i;kim„ koka ištiko y1™ pasodo ^vusųir oa
reikalu patarėjo pareiga*. klff^Vokietijoj ir gal būt ta’TfoiZ^Varaiin Knvn nn registruotų ISedarbių yraT u VJ/ kelionė MJeneviM Xra5 k £ b*?7 IT daugiau kaip 4,700,00. Bet

John Foster Dulles buvo šautas pernai liepos 14 d.). kartu su tuo g^j^a nėra
priešingai, gamy-

Maskvos spauda ir val-

operuotas 1956 metais. Ta- sprendimą Berlyno klausi- ; Sovietų Rusija buvo pasiun- nukritusi,
da jam buvo padaryta vidų- muK 
rių operacija ir išplautas 
vėžys. Po tos operacijos li- Vadovauja
rnmc Kuvrs nomioc rizit <
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54-TIEJI METAI

Vakari) Valstybės Siūlo
Rusams Keturių Konferencijų

f

Amerika, Anglija ir Prancūzija Sį Pirmadienį Pasiū
lė Rusam* Derėti* Dėl Vokieti jo*; Sutinka, Kad 

Dalyvautų Vakarų ir Rytų Vokietijų Atsto
vai; Užsienių Reikalų Ministeriai Su

sitiktų Gegužės Vidury.

Indija Remia _ | šj piraadiCTi Vakan)
SP17R1£ Mažinimą valstybės atsakė j paskutinę

--------- (Sovietų Rusijos notą, kurioj
Indijos vyriausybė jau rusai siūlė sušaukti plačią 

prieš metus laiko pasisakė konferenciją Vokietijos tai- 
už gimimų mažinimą kraš- kai surašyti. Rusai siūlė šu
te. Dabartiniu laiku Indija šaukti plačią konferenciją 
turi 406 milionus gyvento- 'Vokietijos taikai surašyti, 
jų ir jų skaičius kasmet di-Rusai siūlė sušaukti į kon- 
dėja apie 7 milionus. Esant ferenciją 28 valstybes, 
tokiam gyventojų prieaug-| Amerika, Anglija ir 
liui kraštas negali ūkiškai Prancūzija siūlo, kad ketu- 
pakilti, nes visos pastangos rių didžiųjų valstybių užsie- 
turi būti dedamos, kad kaip nių reikalų ministeriai su- 
nors išlaikius esamą gyve- sirinktų į konferenciją apie 
nimo lygį. gegužės vidurį irtartųsi dėl

Dabar vyriausybė nutarė Vokietijos sujungimo ir dėl 
imtis griežtesnių priemonių kitų su Vokietijos klausimu 
gyventojų prieaugliui ma- susietų reikalų. Vakarinės

____  ižinti ir sutinka sterilizuoti ir rytinės Vokietijų atstovai
i m. iapKnčio « ū. nemokamai kiekvieną no- galėtų dalyvauti konferenci- 

mazame Apalachin, N. Y., pintį vyrą valstybinėse ligo- joj patariamuoju balsu, 
miestelyje policija pastebė- ninėse. Vyriausybė remia Vakarų valstybės siūlo, 
jo didelį susikimšimą bran- privačių žmonių pastangas kad keturių didžiųjų konfe- 
gių automobilių. Pradėjus aiškinti gyventojams, kaip rencija susirinktų dar prieš 
tikrinti paaiškėjo, kad pas apsisaugoti nuo šeimų- prie- ‘gegužės 27 d., kada rusai 
vieną to miestelio gyvento- auglio.
ją, Joseph Barbarą, šuva-

1JLiJOf

tusi delegaciją į Iraną derė- ba jrgj kyla. su didėjančiu žiavo “svečių” iš visų Ame-
Jtis dėl “techniškos pagal- bedarbiu skaičiumi, 
bos Iranui. Uz savo zada--. , , vudhv ruuuvuuiu . „ .. . t Tas nepaprastas dalykas čius nutarė apklausinėti ir

gonis buvo pagijęs, bet da- Vuri/m^uhpi paTga rasai reikalavo, aiškinamas tuo, kad darbo [tada pasirodė, kad suvažia-
bai liga ir vėl atsinaujino. ar y ,kad Iranas pasitiauktų įs našumas nramnnčip žvmini rime buvo stambi o krimina-

Paskutinėmis savaitėmis
John Foster Dulles ėjo savo

rikos kampų. Policija sve- Išlaidos Kraštui
Ginti Bus Keliamos

Kongresmonas G. H. Ma-Bagdado kariškos sąjungos pakiio j t ,ėl . mažesnis lizmo žuvys iš įvairių krašto komfcl
napmninIru nnrro_ naiioiimac “ęvppili i . ’ . . V*. . Kubos vyriausybės prie- J.r parašytų su Maskva skaičius darbininkų paga-vietų, daugumas "svečių ,n(T

pareigas jau sirgdamas ir šakyje šios savaitės prad-' nepuolimo sutarti o()_ciai mina daugiau visokių gėry-pasirodė turi kriminalinius į J
darė visą eilę kelionių, ne-!žio[eJ atsistoia sukilėliu va- metM- biu Yoač žvmiai nrie be- rekordus * [kongresas tun paskirti apie
žiūrint i savo oašlijusia'^i i ♦ t* • I t* 'j P iz i • • v • - 500,000,000 doleriy daugiau-J 4 J *,das Fidel Castro. Jis pen- Is hudnaus patylimo pa- darbių skaičiaus padidėji- Ko knminalizmo viršūnes 99 BsveiKatą. -* * . -

Gydytojai sako, kad jie 
dabar nebėra bejėgiai prieš 
vėžio ligą ir mano J. F. Du
lles vėžį gydyti be operaci
jos. Kai kurie gydytojai ma
no, kad ligonio gyvybei pa
vojus negresia ir jis gal net 
galėsiąs dirbti, bet ar jis bus 
pajėgus eiti savo pareigas 
kaip valstybės sekretorius 
to, žinoma, niekas nežino.

Minima visa eilė pavard
žių asmenų, kurie jau esą 
numatomi užimti valstybės 
sekretoriaus pareigas, bet 
kol kas tai vis dar spėlioji
mai, nes prezidentas, mato
mai, nori palaukti iki paaiš
kės, kaip ligonis gyja, ir 
tik tada spręs, ar jį pakeisti 
ar ne.

TUNISAS SKUNDŽIASI

Tuniso vyriausybė skun
džiasi, kad prancūzai vasa
rio 13 d. bombardavo iš oro 
vieną Tuniso kaimelį. Pran
cūzai tą užginčija ir sako, 
jog tą dieną prancūzų lėktu
vai neskraidę Tuniso pasie
nyje.

Alžyro maištininkai skel
bia, kad jiems pavykę pra
siveržti pro prancūzų elek
tros vielų užtvaras Tuniso 
pasieny ir jie dideliu būriu 
įsiveržę į Alžyro gilumą. 
Maištininkai sakosi iš Tuni
so teritorijos perėję į Alžy
rą.

pajėgoms, bet jo šalininkai [Maskva turėjo tokias sutar- bama, kad unijos reikalaus ra neišaiškinta, bet šis tas 
skundėsi, kad naujoji vy-[tis pasirašiusi su visomis šiais metais darbo laiko iš tos gengsterių konvenci- 
riausybė perdaug lėtai vyk- ] valstybėmis, e kurias ji už- trumpinimo, kad išvengus jos jau yra paaiškėjęs. Pė
do reikalingas reformas ir puolė ir pavergė. Tokią su- nedarbo didėjimo. reitą savaitę policijos leite-
skatino Castro s’toti vyriau- [tartį Maskva turėjo su Lie- šiais metais atnaujinant nantas Mooney liudijo se-
sybės priešakyje.

Fidel Castro (vyriausybė
sieksianti pagreitinti žemės 
reformą, sumažinti krašte

tuva, Latvija, Estija, Len- darbo sutartis tas klausimas nato komisijoj, kad Apal-
kija, Rumunija, Suomija., bus plačiai aptariamas. 
Todėl pasirašymas tokios! 
sutarties Irano visiškai ne-i

nedarbą, greičiau išaiškinti'suviliojo. Dėl rusų žadamos 
diktatūros laikų vagystes ir pagalbos Iranas mano, kad 
nubausti kyšininkus, baigti I jis tokią pat ar dar net di- 
armijos, policijos ir teismų Įdesnę pagalbą gali gauti ir 
apvalymą nuo diktatūros Ii- iš Amerikos.
kūčių ir vesti Kubos gyveni
mą demokratišku keliu.

A. Segni Sudarė 
Italų Vyriausybę

Italijos naują vyriausybę 
sudarė Antonio Segni. Tai 
jau 20-oji vyriausybė poka
riniais metais Italijoj, šį 
kartą vyriausybė sudaryta1 
tiktai iš krikščionių demo
kratų partijos žmonių. Nors1 
ji ir neturi parlamente dau- j 
?umos, bet vyriausybės va- 
das Segni tikisi, kad monar- 
chistai, o gal ir liberalų par
tija jo vyriausybę parla- ’ 
mente rems.

MICHEL DEBRE

Tai ilę dieną Prancūzijos 
minfcteris pirmininką*

BERNARD SCHWARZ

Jis buvo patarėjas tiriant 

buvusio prezidento padėjė

jo Sherman Adams byloje 

ir norėjo dau Ria ■ sužinoti, 

nega komitetas siekė, už 

tai jis buvo pašalintas. Da- 

tar jis siūlo patyrinėti AL 

bany televizijos bylą, j ku

rią, pasak jo, yra įveltas 

prezidento sekretorius 

spaudos reikalams James 

C. Hagerty.

chin’e buvo suvažiavę žy
mieji kriminalistai spręsti 
vieno savo sėbro bylą. Esą,

• kriminalistas Carmine Lom 
‘bardozzi buvęs savo sėbrų 
Į “teismo” nuteistas mirti,
; Apalachin suvažiavimas to 
[kriminalisto bylą persvarstė 
[iš naujo ir mirties bausmę 
pakeitė “$10,000 pabauda.

: Už ką Lombardozzi buvo 
kriminalistų “teismo” nutei- 
[stas mirti policijos valdi
ninkas sakosi nesužinojęs, 
bet reikalas ėjęs dėl auto
matinių pardavimo mašinų 
biznio.

pinigu krašto gynimo reika-
' s. nequ yra numatyta 

71x2. »yr*ausjbės biudžete. Pini
gai bus skiriami kariškoms 
raketoms gaminti.

Bendrai, kongresas dėsiąs 
pastangų, kad prezidento 
biudžetas nebūtų perženg
tas, todėl, didindamas išlai
das kraštui ginti, žiūrės iš 
kur nukirpti išlaidas, kad 
neperžengus 77 bilionų do
lerių.

Krašto gynimo išlaidi 
klausimas dabar karštai 
aptariamas.

Naujoji vyriausybė bus 
daugiau palinkusi į dešinę, i 
Prieš tai buvusi vyriausybė1 
buvo koalicinė, joje bendra
darbiavo ir 
ų partija.

socialdemokra-

SOVIETAI PAGAVĘ
5 TURKŲ ŠNIPUS

Naujas Sovietų Rusijos 
politines policijos viršinin
kas A. N. šelepin skelbia, 
kad jo vedama policija pa
gavusi 4 tuikų amerikiečių 
šnipus, o vienas šnipas bu
vęs nušautas.

Sovietų policija aiškina, 
kad šnipai buvę išmokyti a- 
merikiečių šnipų mokykloj 
Turkijoj ir buvę siųsti į So- 
vietiją sekti visokias paslap
tis.

JOHN F. DULLES

Valstybės sekretoriui John 
Foster Dulles praeitą sa
vaitę padaryta trūkio ope
racija. Kol jis pasveiks, 
valstybes departamentui 
dabar vadovauja buvęs io 
padėjėjas Christian Herter.

grasina perduoti lytinę 
Berlyno miesto dalį savo 
rytinės Vokietijos lėlėms. 
Vakarų valstybės, atrodo, 
sutiktų, jei tokioje konfe- 
renrijoje dalyvautų Lenki
jos ir Čekoslovakijos atsto
vai.

Pasternakas Jautėsi 
Kaip Ujamas žvėris

Rusų rašytojas Boris Pas- 
ternak parašė eiles apie sa
vo pergyvenimus, kada jį 
sovietų spauda ujo kaip iš
daviką, niekšą ir kitokiais 
vardais pravardžiojo. Savo 
eilėse Pastemak sako, kad 
jis jautėsi, lyg persekioja
mas žvėriukas pakliuvęs į 
užtvarą, iš kurios pabėgti 
nėra kur, o iš paskos girdisi 
šunų rajos ir persekiotojų 
minios . . .

Tos eilės pateko į anglų 
dienraštį “Daily Mail”. Pas
ternakas sak^ kad jis eiles 
davęs vienam žurnalistui ne 
jas skelbti, bet perduoti jo 
draugui žurnalistui Paryžiu
je.

Pasternak dabar sakosi 
prašysiąs Sovietų rašytojų 
sąjungą priimti jį vėl na
riu, bet ar Sovietų rašytojai 
jį priims, tai pareis nuo 
Maskvos vyriausybės.

MICHIGAN IŽDAS 
VISAI IŠTUŠTĖJO

Michigan valstijos iždas 
au buvo besiruošiąs skelb- 
i bankrotą, bet pramonės į- 

monių kai kurie vadovai su
tiko iš anksto sumokėti val
stijai mokesčius ir tokiu bū
du į iždą įplaukė $35,500, 
OzO. Kas bus, kaitos paja
mos bus išleistos, klausimas 
ir vėl pasidarys nejaukus.
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KAIP PANAIKINT! NEDARBĄ

Automobiliu darbininką unijos prezidentas VValter Reu- 
(her aiškina bendrai kongreso akio komisijai, kaip užtik
rinti visiems darbą ir paskatinti ūkį augti. Jis siūlo pa
kelti algas ir kainas, padidinti mažiausią atlyginimą, fe- 
deralinę pagalbą depresijos paliestoms sritims, padidinti 
nedarbo pašalpą, daugiau pagalbos švietimo reikalams, 
daugiau išleisti namą statyboms ir kitiems reikalams.

I

Vasario 16 nepriklausomybės deklaracija lietuviui 
tautoje yra ir liks gyva, nėžįūŽnt kaip 'vienoki ar kito
kį Lietuvos okupantai bebandytų tą Idėją suniekinti ar' 
ją iškraipyti. 1918 metais vasario .16 d. deklaracija buvo, 
žiūrint laiko aplinkybių, drąsus pasisakymas už tautos 
laisvės reikalą ir nors nuo pasisakymo iki idėjos Įgyvendi
nimo dar turėjo praeiti veik metai laiko, beCžtidis buvo 
pasakytas ir visos tautos troškimas buvo vieningai pa
reikštas. Tai buvo ne pirmas lietuvių tautos pasisakymas 
už nepriklausomybę ir jis> nėra paskutinis.

Istorikė W. Sruogienė,- kalbėdama apie. nepriklau
somybės idėja lietuvių tautoje, pabrėžia, kad beveik kiek-1 
viena lietuvių gentkartė, nuo 1795 metų iki 1905. sūdė-' 
jo kruvinas aukas už savo tautos laisvę ir nėra jokio pa
grindo manyti, kad naujausioji sovietiška okupacija lai
svės idėją lietuvių tautoje išnaikins. :/Žiūrėk W. Sruogie-. 
nės straipsni ‘‘Lietuvos nepriklausomybės idėja” Keleivio 
1959 metų kalendoriuje).

Rusų bolševikų okupacija* Lietuvos nepriklausomy- Į 
bės idėjos negali išnaikinti jau vien dėl to, kad pati ta 
okupacija žmonėms kasdfen primena, kad jie via sveti- : 
mo valdovo valdomi ir išnaudojami. Valstybės aparate 
taiybinėj Lietuvoje pilna iš Rusijos atsiųstų valdininkų,' 
kuriems valdomojo krašto ir jo žmonių reikalai nerūpi, 
ir negali rūpėti. Jie juk ir buvo'siunčiami Į Lietuvą, kad :
žiūrėtų okupanto interesų, kad vykdytų Maskvos valią, N^kvibėtate <yvų 
kad slopintų vietinių žmonių “šėparatizmą”. Kai šimtai- Keista kad ir dar dabar

Socialdemokratu duobkasiai
it t maskvinius komunistus su 

socialdemokratija. Anot tų 
sunkių galvų, čia skirtumo 

pranašaujančių i esama tik tokio, kad komutūkstančių lietuvių, vienu ar kitu'jpa teisinimu, buv o ga-i atsiranda
benami į Sonetuos tolybes prie Įvairių prievartės "dalbų, Socialdemokratams greitas i ZistaT nasiiko'k’abin "pet-ri 
šimtai tūkstančių rusų iš Sovietijos Įvairių kampų buvo laidotuves ir panašiai pro-ljr natvs komunistai e«a
siunčiami “apaštalauti” Į Lietuvą ir ten pasidarė valdan- taujančios galvos jau imasi
čiojo aparato branduofis. Tie Jai atėjūnai ir valdo šalį, ^savanoriškai duobkasiauti. ^ _
pritraukdarni i valdžios aparatą, ir vietinių žmonių, ku-1 keistas galvas nepa- įįalizm?’*kūrėjų"daug atsi-;VO. įsteigti valdžios akciją- dėl jų iškelto Berlyno ginčo
riuos spėja esant ištikimus okupantiškai ideologijai. Bet v^kia banguojąs. Rusijos rado h-atsiranda. Ana, Hit-'mjs paremti mišri bankai: ir kitų reikalų, 
okupacijos faktas kvšote kvšo ir kas iš lietuvių galėtų jos Platum®se revizionizmas. ierjs gavo pariją taip pat Lietuvos, žemes, šalia vei-
nepastebėti ar jąja^nesibodėti, dargi ir lietuvis komuni-^ ^k^a? .̂............................................

stas. Tas pats yra ir ūkto gyvenimo tvarkyme, kur sve-;rietijoj nes.igannan.as re-
flTTHPil ilTPlIinui (n*lP719 lAlVtrliiiO“ cnVtliVo iv xri_ • __ • _ - i___

buvo navadines nacionako-: kiančių broliu Vailokaičių žmonėmis, aišku, pasitikėji- Pereitą savaitę turkų ir 
cialistu nartiia ir kain kt. banku? Kodėl ne jam mo reikalas yra liūdnoj pa- graikų vyriausybės susitarė.

............................... . . „ ... . ____ lkam k tu Sinkiai valvoian- buvo anų dviejų bankų vei- dėtyj, o atvažiavęs čia Mi-j Jos sutiko, kad Kipro sala
ūmieji atėjūnai griežia pimąją smuiką ir tun užėmę vi- .vizionizmas nėra kas kita;čiu J? toS varS/s bJ vo kimas perduotas? O kur dar kojanas Įkalbinėjo, kad j turėtų gauti nepriklausomy-
sas svarbiąsias ir šiltąsias pozicijas. i kaip atsinaujinimas ^iaHmie]L ir veik sektinas. De- mišrios bendrovės, valsty- “pasitikėjimas rei k a 1 in-.bę, mažumos turkų gyven-

Lietuvos komunistų partijos suvažiavime šių metų' demokratijoj. O buvęs rytų i iuo§ suLdRė vi^na k!i«- bės akcijomis paremtos, — gas” . . . ‘tojų teisės ten turėtų būti
pradžioje, partijos bosai visaip barė ir Įkalbinėjo parti- Berlyno sukilimas kur ve-'įg’ nevokFečiais buvo kaisto, Cukraus? O ką vei- , - . , .. apsaugotos ir pati sala ne
jos delegatus saugotis ir kovoti prieš “nacionalizmą” ir dė? Ar sukilėlių reikalavi- j jr niekaip negalėjo vo- k® *r darė visas Lietuvoje m ° no ieno# turėtų niekada grėsti Turki-
i-evizionizmą. Tos dvi" šmėklos okupantams neduoda ra- •mai nebuvo iš socialdemo- jįjį-į kilimo Įrodei kooperatinis judėjimas? Ar Po visą kraštą plačiai bu- j°s saugumui, o anglai ga-
mybės. Dargi pateigto krašto-komunistai lietuviai rodo P™?*™* pasisavinu MaskvUis Įis nesirausė po privačios vo paminėta Pre?ident°A^ ^etų .rtoiiautcrjesaloje tu-
didelio susidomėjmo beturiu kultūros savaimingumu ir ?’ ?•”*• tiek teturi bendro su sočia- šventos nuosavybes pagnn- Linkolno atminto jo 150 reti savo kanskas bazes .r
lietuviškų tradicijų išiaikvmu, nors, pagal okupanto su-įtenkl^ darb° Z'^n.eS H*a siekimai, kiek jo turi dals? O savivaldybių stoto- metų gimimo sukaktuvių tuo pasitornauti visiems 

i: , • , -a. ‘a i • a- an ta ’ ko gi sieke ar ne socialoe- , • n,*-,,,™, mos elektros jėgainės ir ki- proga. Jungtiniame kongre- M Al u kariškos sąjungos
tenkintis tik tautine ^O17n^, mokratų skelbiamų lasvių? • j;pn,.nx^:n “ni-aiwn” her? ar s^at^n° privačią nuo- so posėdyje prezidentą kan-

pasisavmdam! nsur m nsame fcame ‘ sociahstmi tuiinĮ'', Galop, Vengrijos sukilusi dradarbiai su R<g kataliku savybę? kini paminėjo poetas istori-
kaip jis peršamas iš Maskvos. Maskvos norų reiškėjas tauta ar nacizman atsigri- dk Prisiminkime, kad Stei-kas Carl Sandburg. Jis tarp
Sniečkus pakartotinai priminė partijos delegatams, kad ižo? Ar ir ten sukilėliu buvo , v vari, dnnh" g^amame seime jo narių kitko perskaitė ištrauką iš-Anglija ir, jei derybos eis
“turinys” turi būti maskvietiškas ir neprivalo net atsi- tylomis apeitos socialdemo- , *. 7 , .. ,. * . . * daugumą sudarė krikščio- vieno Linkolno laiško* rašy- ^sklandžiai, neišsprendžia-
duoti lietuviškumu ... Tokį Įspėjimą buvo reikalinga da-i kratijos skelbiamos laisvės? . nrapiti^ knnmpt demokratai, neabejoti- to 1855 metais jo draugui toas klausimas bus išspręs-
ryti suvažiavimui, kurio bent 20dalyviu buvo rasai O Anglijoje kokiu ans- cialdemokratu d a k a s vno« ni katabkai> Romos katali-Joshua F. Speed. Tame laiš-*as- Vienas skaudulys Va- 
iš okupantų pilin n- Vm-inmo v-t-,-riv-rv i™™ J ualviu eina vidaus oolitinės L..,. \ ku bažnyčios rėmėjai... ke Linkolnas sakė: kanl pasauly bus mažiau.

! Tie politikai ne “šventi- skelbdami, kad ‘visi žmo- 
otavybė < mybės” akimis pažvelgė Į nės yra lygūs išskyrus ne-5 Pirm.in.,nkas„Mc" 

, • • , !evvenimą bet panūdo susb gms’. O kai Know-Nothing^M,,la?« J* “reyizituoja” ra-
------ ---------------r- cialdemokratu pakasynas? nai Kas »s tų sunkia1 gal- Vokė, kas kraštui daugiau Faus kontrolę, tada skaity-.^az Įsuku garsų Bul-

žiūiėti Į valdžios žmonių kalbas, tyginant jas su gyveni-Į Galop Prancūzijoj ar jau ;y°Jayclll galvų prisimena Įrlgali duoti naudos, kas ša- sime> kad ‘visi žmonės yra gani.n® 11 Cb’nsciovo lanky
mo tikrovė, žmonių bodėjimasis prasimelavusia propa- i socialistai išmesti pro gyve- 6'.ent^ nuosavybę. Tai me- jjeg £monju grerbūvĮ labiau lygūs išskyras negrus, sve-i
panda visa tai valdančios okupacijos vadovams atrodo ’nimo langų šiukšlių duo-f?amas aykįukas! - žiūrė-,sustiprins. ‘ timšalius ir katalikus’. Kai! ilt „XI ų ŠL^t™
H ti ietie ” i • - .r— - i • • bpn kitę, kokie baisūs tie soc ai- m * * «.’i i* • Drie to nneis aš iau cenau, k vaisės, bet ii žvejojimore\ įzionizmas, kur? reikia rauti su šaknimis, i 7en; ^amireKirn Sv eicanją kėsinasi i TaiK>» tikslingumas ir P1 to » Jau genau |ekspedicija Andu manv-

..........-.......................................
Tiesa, s o c i a ldemokra-!Kariu šventosios —-----------------«

tams privati nuosavybė nėra nū°8?v*vbes Pra(lus ir
neliečiamas daiktas. Bet čia!gl™dus; ................ . ............... .. .......... .. .

triukšmo ir viešo

partiečiai _______ _
Kita Lietuvos okupantų pabaiga vra revizionizmas. k° PartiJa simkte persunkta gaiboje. 

Tuo žodžiu daba, krikštijama viskis, ko Maskvos dikto soc,allzmo dvas,a Jau P«*-

baisus
Bet kaip paslėpti nuo žmonių kasdienini gyvenimą, Y* ^U1

kurs šaukte šaukiasi kritikos ir “revizijos,” kaip užmuš- Sia ’s inis. Ju^®I1Jnas nesi* 
tii lietuviuose tautinį jausmą ir priversti juos užmiršti, kad : U° 81 °Jarnas-
jie savame krašte yra svetimų okupantų valdomi ir sta- j Daug kas vadinasi 
tomi i antraeilių žmonių padėtį.?. Pagaliau, kaip priversti >ocialutai»
žmones nematyti, kad “socializmo” santvarkoje Įsigyveno į į,. vėj tos “didžiosios” 
šlykščiausią nelygybė—nelygybė tarp rasų atėjūnų ir vie- Į sunkiai protaujančios^ gai
linių ir nelygybė taip aukščiau pakopusių biurokratų ir, Vos būtinai nori suplakti
eilinių prasčiokų, kurie maškdiškos diktatūros sąlygose!---------------------------------
yra tik kultūrinis pakratas nenuilstamai žadamai ateičiai, . ... .
kini tun' išpirkti visas dabarties negeroves ir niekšystes.!. a? us,

Nepriklausomybės idėja Įvairiais keliais briaunasi YTY1)1i . ■ ' - sumažciookupuotos Lietuvos gyvenimą. Ji briaunasi istoriniais J a
neišlavintų skai

čius. 1940 m. maždaug vie-
piisiminimais, briaunasi inj-kasdieninio gyvenimo nege-inas iš septynių amerikiečiu, 
rovėmis. kurias pašalinti esamameokupantiškame ir dik- j25 ar daugiau metų amž', 
tatoriškame režime via neįmanoma. [tebuvo mokyklą lankęs ma-
------ --------- ----------------- ••______________________žiau kaip 5 metus.

Šiandien tik vienas iš vie
nuolikos yra su tokiu išsi
lavinimu. 1975 m., tikimasi,

AMERIKOS ŠVIETIMO daugiau metų amžiaus, bu-
LYGIS GREITAI AUGA vo baigę vidurinę mokyklą.

--------- ' Šiandien daugiau kaip du iš
Diena, kai visi amerikie- penkių turi tų mokyklų di-:k?d.ris skaičius sumažės Ii 

čiai bus su kolegijos diplo- plomus. 1975 m. tikimasi,lg! vieno 1S 23-jų ar dai dau
mais. turbūt niekad neateis,-kad juos turės maždaug 
tačiau ta diena, kai didelė.trys iš penkių.
dauguma turės lient vidun- 1940 metais tik vienas iš 

mokyklos

gjau.
Privatinės ir viešosios 

. mokyklos išplėtė suaugusių
nes diplomus, ;25. minėto amžiaus ameri-'^^jjY  ̂ ”•
greitai artėja. Tai parodo kiečiu buvo baigęs kolegija. I)ran?ones įstaigos taipgi
išleisti Metropolitan gyvy- - šiandien ją yra baigęs vie- ^fkin^0 VfcTbL* Uk r*1* lies draudimo bendrovės nOc ,-5 hTUbnc io7& m .. nūs kursus. Visa tas skatina 

nonncius pasiruošti viso-
Jie rodo. kad 1940 ir"d7ito’.i..*7r.}^ss hūsimoms

Common Council

gyvy-1 Šiandien ją yra baigęs vie-i 
. . . . , bendrovės nas iš trylikos. 1975 m. ši i

jTrodo 'kioms būsimoms
uie ix»uo. han me-,sieks vieną iš dešimties ir

tais tik maždaug vienas išgeną iš septvniu baltos ra-, 
ketunų amerikiečių, 25 ąr.aėa vyru. ‘ ‘ «
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1 neruošia revoliucijų, nes re-; 
voliucijos savaimi ateina,' 

t ten kur Įsigali patvaldystė, f 
, sauvalė. Socialdemokratija' 
t smerkia bet kuri sąmokslą
. visviena iš kur jis būtų rūo- i , A
šiamas — ar iš kairės ar iš Mūsų lakūnai laikinai sutrukdė va sty
derinės ir visviena nrieš ka1 . sekretoriui eiti jo pareigas,ulines visviena pue> Ką Amerikos lakūnų kur į :0 kritikai pripažįsta di-

; jis butų ruošiamas — ar + 2 d - • - • ~tai dingo rugsėjo; nrieš inndnia ir nrieš rali- - — So- John FoŠter Dulles e-
[donąja despotiją Sočiai- '“‘1 S, u' “*»».’ ®ve™ingwną ir,
'(lemokratiia ir diktatūriškai 831 Kr«zln0 Amerikai 6 imant, teisingą ru-
i nesik&ina i bet kokią nuo- y°,n-US> si.Šk°j° imperializmo verti-
savybe, o- jei daro, tai į»ko Sto 

■ daro su visos šalies gyyen- k . k ; Pakoja jau 
Itojų daugumos pntanmu. P Pasakoja pasa-
Pntarimu įsitikinus tokio P «R. , ir dal.
nusavinimo tikslingumu,
raudingumu, kad

nimą.
šios eilutės jau buvo pa

rašytos, kai sužinota, jog 
valstybės sekretorius serga 
vėžio liga. Jo gyvybė nesan
ti pavojuje, bet ir apie grei
tą pagijimą netenka galvoti. 
Todėl prezidentas, kiek an-

nusavm- ProtestuoJa-
. , . - *?usavin Dabar Amenkos vynau-
ta kuri nors ūkio saka duos , _ n , ,k- „„„„zi umnc . . , , , svbe paskelbė neginčijamus,
^eTdSau^naudos n± d'«k“".. kad ^Iksčiau ar vėliau, turės pasi-.

šįkio ^^2 privS menkos beSinkl! transporto dairyti kito užsienių politi- 
ukio sana pi iv a lėktUvą nušoVė. Užrekor-duoda ta ... _ r... lėktuvą nušovė.

c.ai tvarkoma vieno ar ke- d ; f lakūnų ikaI.
lenų savininkų. bžjimai Uiaike užpuolimo

Dabar kalbėti apie nuo- į iact nepaiieka jo- 
savybes šventenybę, jos ne- R. abejonė kaFd g,.

rVKų uTgaC:: taktingai tai politi
kai keli paežiai « *ata
tuvos valstybes gyvenimo. I Abejonės nėra, kad rusai

v ■ • i j- 'atliko šlykščią žmogžudys-K“ Lratuvo, vykdė .
,m** Įtės pėdsakus slepia. Slepia,

Kieno balsais Lietuvos meluoja per akis ir dargi 
Steigiamame seime buvo protestuoja! Su tokiais tais 

esą, nusavinti geležinkeliai, pas- Rusijos valdovais reikia tu-

kos vadovo. Galimas daik
tas, kad John Foster Dulles, 
nežiūrint savo ligos galės 
būti prezidento patarėju už
sienių politikos klausimuo-

vargu beįeis.
Kipro skaudulys

Kelis metus Kipro saloje 
ėjo neramumai, teroras, 
graikų priešinimasis an
glams. Kova pareikalavo 
nemažai aukų ir atrodė, kad 
tos salos likimas yra neiš
sprendžiamas, nes dėl sa
los likimo reiškė skirtingas

sakosi, kad Rusijoje jie ku- miškai, ežerai, dalinai rėti reikalo. Su jais reikia 
ria socializmą. Dabar “so-;žemė? Kieno nutarimais bu- tartis dėl nusiginklavimo,

pažiūras Turkija ir Graiki- 
Turint reikalo su tokiais ja.

nariams.
Dabar maždaug toks 

sprendimas aptariamas su

‘Mūsų degeneracijos pro- 
čios nuosavybės šventumui, gresas atrodo itin greitas, 
jos neliečiamumui! • Kaipo tauta mes pradėjome

MacMillan Maskvon

J Maskvą pasisvečiuoti 
pas rusus vyksta Anglijos

jie žiūri tikslįngŪBio akimis.
Jei privati puosavybė ku
rios nors pramonės šakos 
geriau gali patarnauti pla
tiems žmonių klodams, tegu
ji sau veikia, bet tegu saui- —r -—7-  --------  .— na
veikia visuomenės atstovu! tokių, kūne rašo apie pnva

“ mylį laisvę”.
P ”Know-Nothing” buvo ?.e 11 'oktettjoje ir^gal ga- 

Tai buvo protingas ryž- juodnugarių reakcimnloĮ j’’™. J?
to&'drasto“ve7k«mS~kurio judėjime vidutyje 19-ojo ‘'' Y'e™ . burnoji-
tas, arąsus \ ei k. mas, Kūno Dabar iie vadinasi ■’mos1. Anglai gyviau kaip
pavyzdžiu paseke ir seka ,7*. au7 “a. J. amerikiečiai nrisimena vo-
dar ir dabar vaktvbėc kltaip, bet jų gimine ir da- / ~ pnsimena vo-rtai u daba, kito. valstybes. dar nėra tik*^ Jiems padarytą žalą

Ir ket«a, nesuprantama, jje de(Jasi dabal. ?<visk ži. .r nėra linkę visų vokiškų 
'kaip dabar atsiranda dar baisenybių skirti tik hitle-

rizmui. Jei hitlerizmas šėlo
čios nuosavybės neliečiamu- Keliom* savaitėm* ir siautė, tai perdaug pigukontroliuojama. Štai Švedi

jos socialdemokratai jau 
na pirmas dešimtmetis, 
kaip vairuoja Švedijos vals
tybės gyvenimą, bet to gy
venimo aukštyn kojomis ne
apvertė ir visą privačią 
nuosavybę nenusavino. Ga
lop, socialdemokratai kėsi
nasi ne tiek bendrai Į visą 
nuosavybę, kiek Į stambios

mą ir ruošia socialdemokra- Valstybės sekretorius Jo- 'yra sakyti, kad tai tik dėl 
tams pakasynas vien tik to-hn Foster Dulles, kai tik netikusio Vokietijos režimo, 
dėl, kad jie esą privačios grįžo iš Europos, tuoj pas-'®uvo ®is tas daugiau, negu 
nuosavybės nepalaužiami ir kelbė, kad jis kelioms sa- tik hitlerinis režimas ir an- 
U7cior»vin«.on miAcoi vaitėms turi trauktis iš savo 8^®* supranta kai kurių Eu-uzsispyrasieji priešai.

O ana Piancūzijoje so- pareigų dėl ligos. Jis jau iš roPąs tautų baimijimąsi dėl 
cialkatalikai ir socialistai antro karto turėjo atsigulti būsimų vokiečių apetitų ir 
linksta susitarti veikti atei- Į ligoninę ir šį kartą turi JM keršto.
tyje bendrai, kad Įsigalėjus trūkio operaciją. Kadangi' Algi negalima su buvu- 
naujai konstitucijai, pro jos jo amžius jau 70 metų, tai siais sąjungininkais, tegu ir 

gamybos priemones. Kartu plyšius nepralystų ir neįsi- girdėti spėliojimų, ar jis be- virstančiais priešais, pasi- 
ir siekia, kad šalies visas ū-!galėtų “privačios švento- galės eiti savo pareigas. [kalbėti apie taikos sąlygų 
kis būtų valstybės planuoja- sios nuosavybės” šalininkai Tiesa, nei pats valstybės surašymą buvusiam poe
mas ir kontroliuojamas, o Į ir neatgaivintų buvusį, ivai- sekretorius, nei prezidentas šui, tegu ir virstančiam da- 
valstybės aparatas būtų su- riomis varaomis pasireiškusį neabejoja, kad pertrauka bar sąjungininku? 
dalytas tos pačios visuome-j Vidurio Europoje nacizmą, pareigose bus tik laikina, Į Kas iš to pasikalbėjimo 
nės demokratine tvarka ir Anot jų, Prancūzija tuomet kelių savaičių. Bet su liga, išeis, tai jau kitas dalykas, 
demokratijos pradais. Vate- tikrai susmuktų ar atsidurtų kaip ir su mirčia nieks ne-1Greičiausiai nieko neišeis, 
tybės vyriausybė atsakinga Rytų pabaisos nasruose, kur gali įdaryti sutarties, to-bet kodėl nepabandyti, juo
prieš žmonių rinktus atsto- socialdemokratai visi sunai 
vus ir visuomenės kontro- kinti, palaidoti, bet jų dva- 

,liuojama. Socialdemokra- j šia gyva nesugaunamame 
tija nesiekia diktatūros ir revizionizme. J. Vilu

dėl spėliojimai apie gali
mus John Foster Dulles Į- 
pėdinius nesiliauja.

labiau, kad toks pasikalbė
jimas gali būti naudingas 
jr vidaus politikoj, rinkimų

Dabar kai liga gal tik metui je



No. 7, Vasario 18, 1959 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Trečias

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas ĮSKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KANADOS NAUJIENOS
•spaudą: “ Naujienas”, “Ke- 
jleivį”, “Darbą”. Velionis 
skaitė ir prenumeravo ir ki- 

I tokią spaudą. Velioniui iš- 
Sausio 28 d. Oakvilles Ii- prusti padėjo ir lietuvių so- 

goninėje, sulaukęs 75 metų cialdemokratinis sąjūdis, 
amžiaus mirė nuo širdies kuris anuo metu vadovavo 
pirepuolio J. Mankus. Pirmą Lietuvoj ir išeivijoj Lietu- 
širdies smūgi velionis gavo .vos išlaisvinimui iš Rusijos 
prieš 7 ar 8 metus Toronte, carų jungo. Kai Lietuvą bu- 
bet ilgokai išgulėjęs šv. do, anot prof. St. Kairio, 
Juozapo ligoninėje ir pail- budo lietuviai ir išsiblaškę 
sėjęs namuose žmonos Ievos užsieniuose. Velionis tais 
priežiūroje, jis tada pasitai- laikais gyveno Amerikoje,^1x2^ •_ _ 1- _ TM *1 *!.*•*• * _ _

TORONTO, ONT.

Mirė Jonas Mankos

lei, (dėl ligos negalėjo da
lyvauti laidotuvėse) gimi
nėms ir velionio draugams 
reiškiu gilią užuojautą.

Draugas.

PATERSON,. N. Y.
• a aa • • ••jo 16 minėjimas

sė ir vėl galėjo dirbti siu
vykloj prašytojų (presser). 
Iš darbo pasitraukė ir rame
sniam gyvenimui persikėlė į

rodos, Philadelfijoj, i tąsą 
judi Įsitraukė, dirbo ir mo
kėsi.

Velionis Jonas buvo kus-
Oakvilles ramu miesteli ne-'vų pažiūrų žmogus, mokėjo 
toli Toronto. Netrukus čia 'gyventi be bažnyčios ir ku- 
pasikartojo antras priepuo-1 nigų ir tas nekliudė jam 
lis, kuris praližavo velio-J sugyventi su žmonėmis, tu- 
nio kairiąją pusę ir kalbą. ;rėti draugų ir būti geru, 
Po visų pastangų lyg ir bu-, kultūringu lietuviu. Karui 
vo pasitaisęs, protarpiais pasibaigus, privažiavus tūk- 
galėdavo porą žodžių pa- -stančiams naujųjų ateivių Į 
sakyti. Po poros metų jis ga-j Toronto, daugeliui be kai
vo plaučių uždegimą, nūve- ,bos, be pažįstamų, be girni
aus ligoninėn pasikartojo nių, daugeliui ir be darbo, 
trečias širdies priepuolis, velionio namuose šimtai ga- 
kurio velionis nebeišlaikė. Įvo prieglaudą, vaišes, sutar- 
1 metų ,tis sulaužiusiems sutvaekyta

Velioni Joną Manku pa-'dokumentai, darbo neturin- 
žinojau per 20 metu. Prieš tiems surastas darbas ir su- 
20 metų pirmą kartą jį su- teikta kitokia pagalba. De- 
sitikau Toronto lietuvių so- ja, velioniui paskutiniais 
cialdemokratu kuopos susi- dvejais metais sergant, jų 
rinkime, kuris buvo draugų maža dalis telankė velionį, 
Frenzelių namuose. Tada maža dalis teparodė širdies,
J<*U VK7IIVJIIIJ3 UUVU »iuiiiiuiv
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mokratų kuopos narys. Man kada velioniui Jonui tai bu- 
įstojus į Toronto socialde- vo labai reikalinga. Tokia 
mokratų kuopą nariu, su gyvenimo ironija tiems, ku- 
velioniu Jonu artimai susi-jie rūpinasi kitais, 
draugavome, nes mus rišo’ Kaip minėjau, velionis 
ateities geresnio gyvenimo buvo laisvų pažiūrų, kitais 
idėja, ir to tikslo vedami žodžiais sakant — laisva- 
kartu. dirbome, pasiseki- manis, bet paskutiniais! me- 
mais džiaugėmės, nepasise- tais ar dvejais, “susitaikė” 
kimais sielodavomės. To- su Dievu. Kodėl velionis 
kiais idėjos ir asmeniniais “susitaikė”, arba kas jį “su- 
gerais draugais buvome iki taikė’\ daug dėmesio nie- 
jo mirties. Velionis Jonas kas nekreipia, nes reikalas 
socialdemokratų kuopoje aiškus. Velionio žmona stip- 
nesiveržė į vadovybę, bet riai tikinti moteris, jos sese- 
savo organizacija rūpinosi, rys ir visa giminė taip pat 
Buvo iki mirties jos nariu, Kunigai buvo dažni lanky- 
reguliariai lankydavo kuo- tojai. Jie yra ir “sutaiky- 
pos susirinkimus, mokėda- mo” specialistai. Velionį 
vo nario mokestį, įnešdavo Jeną “sutaikinti”, kai jis 
sumanymų, dalyvaudavo neturėjo jėgų ir negalėjo 
diskusijose, visais klausi- jau kalbėti, buvo nesunku, 
mais turėdavo savo nuomo-į Tuo būdu velionis buvo 
nę ir jos laikydavosi, kol palaidotas su katalikiškom 
velioniui buvo įrodoma, apeigom, į kurias sveikas 
kad jis klysta, pasiduodavo būdamas netikėjo, sausio 
drausmei, jei tokia buvo rei- 31 d. “Vilties” kapinėse 
kalinga. Kurį laiką velionis greta pinuos žmonos. Pašar- 
buvo Toronto socialdemo-tvotą velionį daug lietuvių 
kratų kuopos vicepirminin- aplankė atsisveikinti. Buvo 
ku, o vėliau ir pirmininku daug gėlių. Lietuviai soeial- 
apie 1 ’= metų. 'demokratai savo buvusiam

Velionis Jonas didelių idėjos draugui uždėjo ant 
mokslų neturėjo, bet buvo karsto baltų gėlių vainiką, 
gerai išsilavinęs, nes mėg- Baltą, kaip baltas buvo vė
davo knygą, laikraščius, lionies Jono gyvenimas. 
Pirmoje eilėje pažangiąją Velionio sergančiai naš-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Alinskon; Vaizdai nno Atlanto :ki Priliko;
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollyvoodo žvaigždes;
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 gražiair paviialab, 

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway So. Boaton 27, Misa.

‘Proletariato diktatūra”, 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyro. daro;

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimas čia 
bus sekmadienį, vasario 22 
d., 3 vai. p. p. Lietuvių Klu
bo salėje, 62 Lafayette St. 
Programoje bus Kaz. Bai-z- 
duko paskaita, L Stankū
naitės solo dainos, Kl. Pra- 
leikos — akordeonas, bus 
deklamacijų, tautinių šokių 
ir kt. Laukiama ir miesto 
majoro žodžio. Komitetui

•ir šiemet vadovauja Anta
nas Gudonis, o iždininku y- 
ra Jonas Spranaitis. 

i Lietuvių Klubas jau pas
kyrė 100 dol. auką. Tai pui
ki pradžia, kuri rodo, kad 
ir šiemet Patersono koloni
ja išpildys jai ALTo nusta
tytą aukų kovai dėl Lietu
vos išlaisvinimo kvotą. Tik 
visi gausiai dalyvaukime. 
Vasario 16 d. minėjimas tu
ri būti visų lietuvių kovos 
dėl Lietuvos išlaisvinimo 
demonstracija.

J. J.

NORWOOD, MASS.

Vasario mėn. 22 d., sek
madienį Norwoodo ALRK 
Federacijos 10 sk. ir Alto

sk. repgia bendrą Lietuvos 
Nepriklausomybės Paskel
bimo 41 m. sukakties, va
sario 16-tos, minėjimą.

| Programa:
' 9 vai. ryto iškilmingos 
pamaldos lietuvių šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje.

3:30 vai. po pietų prakal
bos ir meninė dalis pobaž- 
nytinėje salėje.

Kalbės dr. Br. Kalvaitis 
*š Bostono.

Meninę dalį atliks vietos 
lietuvių jaunimas, parap. 
vienuolių vadovaujamas, , 
Nonvoodo skautės ir iųuz. 
V. Kamantausko vadovau
jamas duetas.

i Visi maloniai kviečiami Į 
•dalyvauti.
' Rengėjai '

CONNECTICUT KLONIUOSE
MANCHESTER, CONN.

Priviso daug niekių
čia gyvenu 43 metus, bet

galėjau lengviau jų smūgius 
kęsti"

Atspeikėjęs pasiekiau na
mus. Tuoj buvo pašauktas 
gydytojas ir policija. Polici-

visokių išdykėlių, niekšų ja ir dabai* tebeieško tųi • j • _ a_ a _ — _ a__ _ v_a » « w a v ■» • * • __ a•__tiek niekados nebuvo. įsi
laužimai į namus, į krautu
ves, žmonių užpuldinėjimai

niekšų. Aš dar ir šiandien 
tebejaučiu mušimo pasėkas. 

Aš ir mano žmona širdin-Z u v W — - - - --------- -- ---
dabar dažnas reiškinys. Jų gai dėkojame visiems drau- 
auka tapau ir aš. įgams, kaimynams ir pažįs-

Sausio 6 d. 9 vat man ei-’tamiems, kurie mane aplan- 
nant iš darbo netoli mano kė ar telefonu teiravosi apie 
gyvenamojo namo du jaum-mario sveikatą ir reiškė u- 
vyiukai iš pasalų užpuolė šuo jautą. Ačiū visiems 
mane, sumušė, apspardė ir,
gatvėje palikę, pabėgo, 

Laimė, kad vakaras buvo
šaltas ir todėl aš buvau sto
rais drabužiais apsivilkęs ir

Antanas ir Julija Birettoi

WATERBURY, CONN.

Spaudos paroda
Waterburio Lietuvių 

Bendruomenei talkinant, 
vietos knygyno Spauda pas
tangomis kovo 1 dieną Ne
muno klubo salėj (48 Green 
St> ruošiama pokarinio lai
kotarpio emigracijoje išleis
tų lietuviškų knygų ir perio
dinės spaudos paroda.

Paroda užtruks visą die
ną, nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Jos metu 6 vai. va
kare literatūrinė popietė su 
rašytojo Alb. Baranausko 
paskaita ir dailiojo žodžio 
programa, kurią atliks dra
mos studentai - aktoriai.

Meniniam apipavidalini
mui talkins ir pritaikintą 
dekoraciją ruošia dail. Ka
zys Jatužis.
. Parodos metu veiks tai 
progai įrengtas lietuviškais 
motyvais puoštas spaudos 
kioskas, kur norintieji galės 
įsigyti knygų ar kitų leidi
nių nupigintomis kainomis. 
Parodon įėjimas nemoka
mas.

Tikimasi gausaus visuo
menės susidomėjimo.

ROCKFORD, ILL.

heats water
times faster...
25^ cheaper

fhan any other fully automatic methodl
FAST OAS... You’ll get all the hot water you need as fast aa 
you need it... for bathroom, kitehen, and laundry... with a 
apeedy, automatic Gas Water Heater.
CFFfCIINT OAS... Eliminates oversized tank. Only modem Gas 
hot water keeps up with repeat load operation of your auto
matic waaher. No wait, no waste-because Gas "recovera” so 

_ faat and is 24 hours dependable.
_ _ Ufaak KOHOMICAl OAS... 25% cheaper than any other fully auto*

■ maticmethod. You don’t need to waste space or money kecping
• largo supply of water hot... Gaa besta water aa faat aa yoo 
wantit* y

Boston Gas Co* m rou* mąstėm RivMBf*
~ 100 ARLINGTON STREET, BOSTON

JAaMfca 4-0000

AUTOMATIC OAS WATtft HIATU
30 OAUON SIŽE

Aslittleas 
1.49

i Aloaa.iZeemeė OauaaL (ahaam ISBaV7TW>*vKW0l ase u K VOngffr IlTB

• M 10-yeer oeerentee

Minėsime Vasario 16-ją
Nepriklausomybės šventę 

minėsime vasario 22 d. Iš 
ryto 8:30 vai. bus pamaldos 
norintiems šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje, 2:30 vai. 
popiet Kultūros Draugijos 
didžiojoj salėj bus iškilmin
gas minėjimas, kuriame 
kalbės dr. J. Adomavičius 
iš Chicagos.

Meninę dalį atliks L. Ja- 
roieko vadovaujamas vyrų 
choras ir J. Bubelio vado
vaujamas tautinių šokių 
sambūris.

Po minėjimo šokiai, veiks 
baras ir L t

Visi. kviečiami dalyvauti 
mūsų tautos svarbiosios die
nos minėjime.

KREIPIMASIS DEL 
”EYGlCr

1938 m. gruodžio prad
žioje Klaipėdoje buvo iš
leistas laikraštis “ŽYGIS” 
— pirmasis ir vieninteli* 
numeris. .

Jei kąs jį turėtų, labai 
prašau man perleisti, pasko
linti ar painformuoti reika
lingiems išrašams gauti

Su pagarba J. Audi
262 Cleveland Street
Brooklyn 8, New York

kaimyną* užsisakyti "Krisi-
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Kolchozai iiskardžaa

darbeDaug kas prądžios 
kliuvo, ir pirmtyji k 
tyvo veiklos dietai - buvo 
skurdūs. 1921 mstais į “Pa
ramos'’ darba įjungė Jo
nas Pakalka ir jos vadovy

bių metų sausio mėn. 18 .buvo Petrograde visą karo bėję, kaipo “Paramos” val-

Kuklusis snkaktnvinmkas
J. KAMINSKAS

metus pastatyta kolūkių gy-
□reaucli .venvietėse ir perkelta iš ---- ----------- -------- — t-— t------ »------ --- - - -

Komunistu Darbios nir- vienkiemių 10.000 gyvena- dieną Jonas Pakalka gimi- metą, iki Lietuvon grįžda- dybos pirminiiųtfts, pasiliko
ma«is sekretorių A Sniee- m,MM namų, o tai sudaro iš nių ir artimųjų draugų šil- miB. iki pats pasitraukdamas iš
kus nartiios XI-me snvažia. v*80 tik 3,6% bendro vien- toje aplinkoje Brooklyne, Audringi 1916-18 metai, Lietuvos 1944 metais. Per 
vim’e kalbėdamas anie re- kiemių skaičiaus”, pasakė minėjo savo amžiaus 65 ypač carų sostinėje, kupini 23 metus Jonas Pakalka su- 
mfe ūki rado Xti ^ Sni«^ metų sukaktį. B jo ramau. MMprutų jvykių, buvo kūrė iš “Paratno.” gal vie-
bėdas: niekaip nepatyU iki Bu. “rinkimai” y«id<>' B .*> >>»uoli4koe lai- refltolingt » Palįį Lietyv0^ <*v<LPfjt
riekiamo lvrio prūd& ir pt,’- 1 kysenos ir gyvo reagavimo kai. Rusijos gyvenime be- gumu, augsto kooperatinio
\-ulinink\’stės nrodnfrta <za- i Kovo 15 d. bus "renka- į dienos ir nedienos jvykius Tftžtant tvino revoliucinės lygio ir užsimojimo preky- 
mvba Ir kain nakiKiera-1™” aukščiausios tarybos ir buvai negreitas patikėti, nuotaikos. Socialistinių binj vienetą.*
rnt natie<? 4nieėka«<« vietinių tarybų (rajonų, kad draugui Jonui Pakalkai srovių organizacijos, sočiai- Pradėdama su pora krau
ni buvo Daskerria daugiau miestxh apylinkių, gyvenvie- jau tiek metų, ir kad jo oi- demokratai ir socialistai re- tuvių, “Parama” savo veik- 
i.';n «m<7 TTnrie- rariai. Rinkikams bus tas gyvenimo kelias nebuvo voHueionieriai vis stipriau los gale jų turėjo Kaune a-
auglio iki 1 metu Šiaulių ir duota pasirinkti tiek kan- rožėmis klotas. įtakojo įvykius ir bandė pie 60. Visos jOB krautuvės
žagrės rakmn knSESio- i didatų, kiek jų rei' 'Žagarės rajonų koldtozuo- .« *eikia

4*™___ ______{rinkti. Todėl jau pnes nnki-
mus galima žinoti, kas bus 
.šrinktas. O komunistai sa

se net 60-70% pereitų me
tu prieauglio buvo paskers
ta. Tuo tarpu, kaip kasdie-

tobuliau-!
Sniečkus dėl padėties kai S>iais- 
kuriuose rajonuose štai ką Esu 91,000 pensininkų 
pasakė: “Per pastaruosiusKomunist duotomis ži 
metus Sedos Keimes, Ro. n J*
kiškio, Kupiškio, Veisiejų ir
eiles kitų rajonų kolutauo- ’1963 eį numato-
ss žymia i_ su ® a J e- mėnesines senatvės pen- 
J o yeraelių ir telyčių Skat-i ij didinti nu0 iki
cius ’. Tik kai kur karvių miestuose ir nuo
skaičius padidėjęs • **

vo rinkimus vadina demo-

buvę!

ne^’t255 rublių iki 300 rublių

jiems tiekti savąjį turinį, buvo maisto krautuvės ir tik 
Sodalistinių idėjų srautas, viena jų buvo galanterijos 
veikęs ir lietuvius, pagavo krautuvė. Pavyzdingos savo 
ir Joną Pakalka. Augęs ka- technišku įrengimu, taraau- 
talikiškoje šeimoje, katali- tojų išmokslinimu, prekių 
kiškai galvojęs ir nusiteikęs, kokybe ir kainomis, planin- 
■Jonas “pakrypo” į socializ- gai išdėstytos po visą mies- 
mą. 1918 metų birželio mė- tą, “Paramos” krautuvės 
n«į grįždamas Lietuvon, nustatinėjo Kaupui produk- 
btradVjau aiškiai apsispren- tų kainas, kėlė ętūsų preky- 

socialdemokratu. >bos kultūrą irygriė priva- 
* trumpam užkliuvęs čias prekybos įųįjmes “tem- 
__ jtinuose Vilniuje, grį- *1S • Kartu .*o'-;“Pieno- 
žoTsavąjį Kudirkos Nau- centf°
mięftį. Mokėjo 

vietos darė KaunoirvubBH vietus gyvenime,-----
ikad»- savivaldybėms Lietu- europimmin •

tiek pasi- vemis

miai. Kodėl kolchozai prie-i 7 . ™ o —*------ v------ --------- , , .. . . , -auglį skerdžia prieš laikų, M""e' 0 P?.3. metų yojė atsikuriant, buvo iš- galanterijos krautavė.aprU-
atiodo aišku: Neturi pakan- ml^°^ ;3°s,-nJonas Pakalka mūsų Staktas Naumiešėio būrais- P»“®» , F
karnai pašarų gyvulius išlai- didintos iki 4o0-o00 rub- teranų -„tfe,” tnį 1919 metų sausio mė- augštos kokybės prekėmis,
kyli, o antra, stengiasi iš- lų' laidos žmogus, bet tkip pat nesį dalyvavo Kaune su-nu^?nejo 9°?%
pildyti uždėtas mėsos pris-Girtauja, ištvirkauja kaip ir kiti gyvenęs mūšių Šauktoje k o n f erencijoje,1 meta is katastro-

prievoles. Tarpe tautai nepaprastais įvykiais kurioje buvo svarstomi ii‘ fiskai zuvo armijatatymo ______ w ,_____ - w MMVW OV4MOWI11X „ ŽUVO
priemonių padidinti kolcho-. ,^e). EtihJra turtin^ laikotarpį. Gimęs tariami to meto svarbiausi kovoJe .su vokiečiais ^ bu
zų galviju skaičių, minima į . ;? phnlicra 1894 metų sausio mėn. 18 Lietuvai atsikurti klausi-™ “Ha-
ū- šioji, tiesa nebe nauja Kudirk<* Naumiesty-mai, kaip savos kariuome-
priemonė: Supirkti iš kol- 
chczninkų privatinių tvar
tų kaives-telyčias. “Jei ko
lūkis neturi pakankamai pa
talpų, tai telyčias reikia au
gu u pas kolūkiečius, duo
dant jiems pašaių”. Snieč
kus, turbūt, ir pats nepaste
bėjo, kad skelbdamas tokį 
kolchozinių karvių skai- * 
čiaus didinimo būdą, išrašė 
tikrą kolchozinės sistemos 
bankroto paliudijimą: Kol
chozai nepajėgia patys nei 
telyčių užsiauginti, nei joms 
tvartų pastatyti, reikia pra
šytis vargšo koichozininko 
tvarto kertelės.

Nesibaigianti skundų gie
smė ir dėl žemės ūkio pro- 
cuktų nepaprastai aukštos 
ta' įkainos. Anot Sniečkaus, 
Centrinės statistikos valdy
bes pateiktais duomenimis 
už 1V57 metus pieno cent
nerio *100 kg) savikaina 
viename kolchoze sudariusi

CASTRO KREIPIASI | DARBININKUS

šlubos vadas Castro, nuvertęs diktatorių Batistą, šau. 
čiasi darbininkų pagalbos: turėti kantrybės ir suprasti 
kiasi dąrbininkų pagalbos: turėti kantrybės ir suprasti 
uendrus krašto reikalus, nes be to nebus galinta demo* 
kratijai įsistiprinti.

AMERIKA NEPAMIRŠO NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS

^..“^.^. je tėvų proletarų Šeimoje, nfe oi^nizavimas, visos JJe?u'ai:
Sniečkus pareiškė, ad vajj(U tėvus skaitant valdžios sukoncentravimas *’> lr,^alP ..P“?"!8.

mes negai estmgai ovo- draudįįamus, čia pat per ministeriu kabinete, Valsty- Pal'ot*e> Ji gali. Labai 
Sime pnes tokias praeities p,^ atgabenamus bės Tarybų su jos preziden- ^P“ lalk!1 ,n^ukt?-

vr rastus. Vienuolikos metų tQ"Užmigdant”, ir kiti. ‘t?* tnjoa ir Estijos nepriklau-
kad bu\ o girtuokhaujan- paaUgiju klausėsi, kaip Pi- Kaip tik tuo pačiu metu RVtos. kooperatyvo ta™*; somybės paskelbimo meti-

v16 jus Grigaitis, mitinguoda- pas Joną Pakalką prasi ver- ^UV1^ tinklą, padėjo gražiai proga pravartu lais-
cys, bet kodėl komunistima- ____ ias iremrti. kartu su “Pieno-
ftie “rojuje
girtuokliaujama. _____
kia kad to priežastys glūdi Suvalkiją vyti ją latūcan, pakalbintas, jis visu aistrin- Pers^nalą išvystyti tokį dar- priklausomybė buvo 

abartyje. #p|e audringieji 1905-6 mė- gumu prisidėjo prie Tauti- b° temP4». Raa krautuvių griauta po jų laisvės ir pa-
Autobusai Kaune tai padiegė jautrioje*: žva- nio Teatro organizavimo ir PaJe?umJu ir tynamojų iš- Jango, dviejų dešimtmečių.

Kaune esą 120 autobusų. *?onuko rielojejlfcują tairte darbe išbuvo apie me- ir^o*1 kooneratvvo ’ Sutartyse su Lietuva, Lat-
Numtoma atidaryti naujas sekė jau brendusiais me^ tus, jau gyvendamas nuo , , nradėio tikėti Lietu *r Es^i*- Prirašytose

- j ..... vos ukisku pajėgumu ir įgy- 1,R6U. musija.Maždaug tuo pačiu laiku jai aimpatijų. prewke atsisakanti nuo vi-
_ _____ ~ „J...: 1930 metais.>r “Parama” S1i •uvcrcnumo > tuos

ną ir kitur.

iNuniLuniii auudivu naujas .
linijas iš miesto centro į 1315 Jaugusią sąm

Valstybės sekr etorius mo Sovietų Sąjunga pradė- 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos jo siųsti savo kariuomenę į 
nepriklausomybės paskelbi- Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
mo 41 metų sukakties pro-,1940 metų birželyje Sovie- 
ga paskelbė šitokį pareiški- tai pareikalavo, kad trijų 
mą: į Pabaltijo valstybių vyriau-,

Šiemet minime keturias-sybės būtų pertvarkytos, ir 
dešimt pirmas Lietuvos, La- tiems reikalavimams pasi

priešinti Pabaltijo valstybes 
buvo bejėgės. Lietuvos, La
tvijos ir Estijos karinė oku
pacija prasidėjo kartu su 
naujų vyriausybių sudary
mu. Paskui ėjo sukti <ri-

su-

statybas N o r e i kiškiuose nuoseklų ir griežtą >-----
(greta Maisto), į Palemo- f?™* ?ek esamai politinei, Jonas Pakalka įsijungė į

irt* v„eik? «• *»««. ™ p--
krašto būsenai. . - j**”?'” Soaaidemokratų pasUtydį„o KatMc pirmųjų buvo ,rk,,uo*e «“>»*-

, . . . . . . Jonas Pakalka dar valku Partijos gretose, kurdamas Tjptuvoip ir viaatn Pnhnltv rimuose, pasirasytuose per
A "Zcku“ partijos su- *» ki-? Ea** > sum^haninUduonoų to- «*? Ha.kuti-
A. bmecku- partijos su mokyklą. Beveik nematyda- mųjų profesinių darbininkų nvvi« maitinusia nuaė Kan- sutarty* buvo tarpusa-

vaziavime ilgai kalbėjo a- mas mokyklos, mokėsi “iš|oiganizacijų užuomazgas. no jr didžiąją dali mūsu ka- pagalbos sutartys, pasi-
pie kovą su nacionalisti- gavęg” ir kur tik nutrideda-Per Steigiamojo Seimo rin- rilinn,pnp« JnnJ PoVnlbn rašytos Sovietam primigti

Vis bėda su tais nacionalis-

| r“
nėmis nuotaikomis’ • mas. Visuomet rado atlieka-

gged) rinkimai, kurių vai
sius buvo 1940 liepos mėn. 
Pabaltijo valstybių, kaip so
vietinių respublikų, įjungi
mas į Sovietų Sąjungą.

Jungtinės Amerikos Vals
tybės tuojau paskelbė tai 
užpuolimu ir atsisakė pri
pažinti smurtu įvykdytą Pa
baltijo valstybių įjungimą į 
Sovietų Sąjungą. Šiandien, 
ir po aštuoniolikos metų, 
mes norime dar kartą už
tikrinti Lietuvos, Latvijos, 
Estijos tautas, kad jos nėra 
užmirštos. Jungtinės Vals
tybės tebesiekia, Atlanto

Tr • , , , . ------ ------------------------ r------ -kimus 1919 metų pavasarį™ kf>onpi*»tlninkns ‘ nėtiiiio "•* reikalaujant 1939 rug-
. kai kuriuose darbo zmo- mo iai)ęO skaįtycte- Jonas Pakalka buvo išrink- .4^ “Paramoje” Jo inicia^ •®jyie *r »P*lyje- Šitos su- 

JUO rublių, o kitame 179 ru- nių sluoksniuose, ypač in- mag, įdėmiai stebėdamas A- tas į Seimą kaipo LSDP ir dalwavimn buvo tartys įgalino Sovjetų įgulas chartos žodžiais tariant,
t.:us, jautienos pagamini- lengentijos tarpe, vis o^r plįnkos gyvenimą, brendo kandidatas ir visą laiką ja-va: buvo onranizuoiamaa Baltijos valstybėse. Sovietų' “matyti atstatytas suvereni-
mas viename kolchoze 605 pasireiškia tendencijos iš- ankščiau ggyo metų. Pirma- me dirbo, būdamas sočiai- Kooneraeiios hankaa. Drau- už*^en’° reikalų ministeris {nes teises ir savivaldą tiems,
rublius centneriui, kitame pūsti nacionalinių ypatų-pasauiinįs karas aptiko,demokratų frakcijos nariu, dimo Saiumm kuriami iškilmingai užtikrino, kad {kuriems jos buvo prievarta

34 rublius. Dar stambes- rnų reikšmę, o tai savo joną jau jaunuoliu. Puolan- Dirbo ne tik pačiame seime, “piPrinCpntr».q” “Uptflkis” to# *ut*rtys yra nekalto ap-'atimtos”. 
r.i skirtumai kiaulienos ga- įuožtu skatina nacionalinio šiomis ir grįžtančiomis ban- bet ir Lietuvos darbininkus « Moiotoo” * ’ seugos pobūdžio, /pareikš- į

----------------.... ................................. ūkininkus ųtoMHto-į--, įi?* p.-
orgamzuodiunas bet juos nini<) darbo ir kitoee žymi Pabaltijo vaUtybių .u-

fikavimnd tPm^'U^ariSi ^n^ari^katintHietu^kui S* cuden!.nub*?Jkė teigiamo- kį^utos kultUrinf^veni- «“ Priei K<Į.»u«"«ų galu-
likaumo tempai smarkiai stengiasi skatinti lietuviškų jim^ RuslJą, pirmuosius trė- 'jo Seimo darbas, Jonas Pa- ma jonM Pakalka “namie” lm* paruosimą Sovietų
atsilieka’. Ligi šiol esą e- jų buržuazinių nacionalistų mjmo metus, dirbdamas Į kalka, ir vėliau nesišalin- jautėsi tik kooDeraciios dar- SąP’ug* jau pasirašė slap-
lektnfikuota tik 20% visų atplaišos, ypač u^ienyje . tremtininų šelpimo, globoji- damas politinės veiklos, ap- be Darodes iame neoanras- protokolus su nacine 
kolchozų. Septynmečio pla- ‘Ideologines diveisijos mo jr mokymo darbą, Jonas sisprendė, atrodo, ilgiems tu’ surebėiimu nlačiosini- Vokiet*ja’ kuri pripažino

1.1 o.-viibuumi niduiicniR x 1 ..... čiomis ir grįžtančiomis oan-
myboję. Viename kolchoze atsiribojimo reiškinius. Šias gomis nusiaugdamas ir rim* 
bio rb.. kitame 2.588 rb. (!) žalingas komunizmo staty- j0nO Naumiestį, ka

is kitų duomenų pažymė- tai bei tautų draugystės ug- ras kartu kitais 1915 me-
11 n o L* o zi “Irnlvit-M, nlnlztrj dvTmii tų»ndpnpiins nkt.vviai x____ i_ •__ • •• .•

nas nematąs elektrifikuoti centrai yra imperialistinių pakalka išbuvo Rybinske. 
visus kolchozus. sluogsnių išlaikomos nacio- sakančiais motąja jau per*

“tarybinių’' (sovchozi- nalistinės 01 ganizacijos, ku- tikėlė i Petrogradą ir visa

metams imtis kito, jo labai ciatyvos ir mokėjimo dirbti. valstybę pnklau-
pamėgto darbo — koopera- Kartu tūkstančiais ki- #ant •OT,et,ne» ltako» «n- 
cijos kūrimo. Jau bene ų, lietuvių gyvenęs tremties žiai‘ Tu°iau P° **rpu»avio 

----  - - - pagalbos sutarčių pasirašy-r.ių) ūkių skaičius nuo 1953 rios daro daug pastangų iajką dirbdamas Centro Ko- 1919 metais buvo Kaune pa- metus Vokietijoje Jonas 
metų padidėjęs nuo 72 iki vystyti pnesiską veik.ą . miteto lietuviams tremti- darvta nirmoii kooneratvvo _ •

FOR
TURN1NG CARS

_ • Padi<?ėję? nuo 72 iki ^ A^sį'į'eS’rarina’ erei- mitet° ,li?tu!'“ms. tfera‘*’ ipirmoji kooperatyvo pįtolto 1949 metais "atvy- 
11 c o jų zemes plotas nuo A. bnieckus ragina grei mams globoti įstaigoje, is- Parama užuomazga. k0 ; Amerikos Jungtines a . «
204.000 ha iki 451.000 hek- ciau kovoti su jais, nes ______________________________________________ _ vo,J„k_IfFI FIVIO If AI FitinAPllT 10C0
taių. Tai vis vaisiai so vieti-{“kiekviena, kad ir mažiau- — i ■ -„-t I SErr KAlXlWUiuŲ ĮJOS met<UIlS
niu pastangų Lietuvos kol->ia .nuoiaioa buržuazinei J-1 -------------------- ,• | s HOM BN t s MOKSI. V. M EMO'gęs j XmS| .Urtį/Y . .“K.el“yio” kalendorius 1959 metams jau atspausdin-

IR L IT E R AT C ROS ŽURNALAS kaktuvininkas nemoka ir čia1188 lr siunclamas. Jame yra 96 puslapiai visokiausių pa- 
tenkintis vien savo ir šei- * skaitymų, eilių, informacijų, naudingu patarimų, juokų, 
mos reikalais. Jis ir čia vi- straipsmų įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis. 
— i— .j---------- i-i-------- i Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių tuoj pat, nie

ko nelaukiant. Jis bus pasiųstas, kaip tik gausime užsaky-

chozų ūkius ir žemes pama-ld<-‘OjO?djai stiprina buržua-J 
žu pervesti į sovehozinių ū-!z,n?0 nacionalizmo, revizic- 
kių sistemą. Tačiau, kaip iš'o'zmo poziciją”.
Sniečkaus pasakojimų ma- Pasak A. Sniečkaus ypač 
tvti, sovehoziniai ūkiai kai veiksminga “priemonė k(^ 
kuriais atžvilgiais dar “blo- vai su buržuazinio naciona-! 
gai tvarkomi”, “mažai išau- lizmo liekanomis yra tas' 
gina labai produktyvių gy- darbas, kuris pastaruoju me* 
vulių . . . Veislinių sėklų tu piačiai vystomas dauge-; 
gamyba tarybiniuose ūkiuo- tyje partinių organizacijų, 
se taip pat yra silpna”. {aiškinant nacionalistų kon-{ 

Kolchozininkų p e r kėli- kiečius nusikaltimus hitleri- 
mas iš vienkiemių vykstąs nės okupacijos metais ir po- i» 
labai lėtai. “Per visus šiuos kariniais metais” 5

darbas
kritiškai stebi mūsų Lietuvos ir
viso pasaulio gyvenimą. Prieš konservatyvia, 
provinciališką tradiciją DARBAS stato hu
manistine#! vertybes ir kūrybiškai šviežią 
žodį.

Iliustruotas, trimėnesinis kultūros žurnalas DARBAS me* 
tms kainuoja $3, studentams S2; atskiras numeris $1. 
Administratoriaus adfesas: DARBAS, c/e V. Gervickas. 
86.03 76 SU WoodliaraiĮ H, .N. Y. .

sur, kur visuomeniniam rei
kalui reikia nepasigailėti 
darbo, laiko, dažnai ir pini
go. J. Pakalka yra veiklus 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos narys, dalyvauda
mas organizacijos vadovau
jančiam organe. Pri
klausydamas Lietuvos So- 

(Nukeita į 7-ą pusi.)

mą.
Nora viskas brangsta, bet “Keleivio” kalendorius 

kaina vis ta pati, tik 50 centų. Prašom jį užsisakyti. Už
sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway «

So. Boston 27, Mass.
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—Gut momink, Maik!
—Neatrodo, tėve, kad tau' 

būtų labai “gut.”
—O kas man kenkia?
—Matau, kad drebi nuo 

šalčio. Kreipkis į Balfą, gal 
gausi šiltesnio apdaro.

—Tai niekis, vaike, kūną 
nereikia perdaug lepint. Te
gul biskį pakenčia, nieko 
neiškadys.

—O kur taip anksti eini?
—Atėiau tau nasakvti.v---------- x----

kad letermonas atnešė man 
gromatą iš Lietuvos.

—O kas rašo?
—Rašo buvęs kitąsyk ma

no frentas, Džiovas Taboki
nis. Kai aš iš krajaus atva
žiavau, tai abudu dirbom 
Pennsylvanijos mainose ir 
buvom ant vieno burdo. Ale 
kai Rusijoj revoliucija nu
vertė caro valdžią ir Troc
kis su Leninu padare tenai 
darbininkams rojų, tai ma
no frentas pametė mainas ir 
išvažiavo tenai, ba norėjo 
geriau pagyventi. Nesiek
tas buvo vyras, ale tinginys. 
Būdavo, vieną dieną padir
ba, o kitą iiaupina. lr kai 
pasilikdavo namie, visada 
mano trajanką išgerdavo. 
Valuk to vieną sykį net su
sipykom. Išvažiuodamas Ru
sijon nei gud-bai nepasakė. 
Taigi jo gromata dabar bu- 
bor buvo tikras supraiz.

—O ką jis rašo?
—Rašo, kad kažin kas 

prisiuntė jam pekečį iš 
Amerikos.

—Reiškia, siuntinį?
—Jes, siuntinį.
—Ir jis nežino siuntėjo? 
—Sako, kad ne. Gal koks 

senas giminė ar frentas; o 
gal per misteiką gavo.

—Ar džiaugiasi?
—Ne, Maiki, jis nežino, 

ką su tais daiktais daryti. 
Sako, prikrauta visokių nie
kų: visokių pigulkų, pieno 
miltelių, šveicariško šokola
do, kažkokio strikosano, le- 
zintino, ir dar biesas žino 
ko, bet nieko gero. Sako 
buvo įdėtas ir kažkoks bra- 
zyras, lyg ir moteriška dra
pana, ale, sako, kai mano 
Agnieška tą dzivuliongą už
sidėjo, tai krūtys atsi kišo 
kaip buliaus ragai! Nu, sa
ko, kurgi boba galėtų su to
kiu šeipu pasirodyt? Juk 
špitolninkai ją ir iš bažny
čios išmestų.

—Tas tiesa,* tėve; tie 
siuntiniai amerikiečiams la
bai brangiai kainuoja, o 
Lietuvos žmonėms nekokia

iš jų nauda.
į —Jes, Maiki, Tabokinis 
rašo, kad iš tų miltelių jo 

i Agnieška norėjo išvirti za- 
cirkos, tai šėjo tokia putra, 
kad ne’i katinas nenorėjo ės
ti, tik pauostė, papurtė vuo- 

\ dega ir palindo po lova. Ta 
bokinis sako, kad miltai 
jiems susigadytų, ale turė
tų būt miitai, o ne kvaraba 
žino kokie milteliai. Kad ir 
būtų tie milteliai kam su-

!--- ii—: —4.„; i..įgauiyvi, saitu, vai visgi JU 
turėtų būt daugiau, o ne 
saujalė, iš kurios! nei sykio 

s blynų neiškeptum. Jis pra- 
,šo, kad aš jam ką nors nu
siųsčiau. Ale, sako, ’siųšk 
su razumu, o ne ant juoko. 
Sako, jei gali, tai prisiųsk 
bačką kvietinių miltų, paltį 
amerikanckų lašinių ir mai
šą bulvių; be to, sako, jam 
susigadytų pora batų su il
gais aulais, o jo Agnieškai 
reikalinga šilta vilnonė 
skara ir geras šmotas mui
lo, tik ne kvepiančio, kurį 
buržujų moterys myli, ale 
gero, gaspadoriško muilo, 
šveicariško šokolado, viso
kių pigulkų ir miltelių 
mums nereikia, sako jisai. 
Tai vot kaip.

i —Tai ką tėvas dabar da
lysi? Ar siųsi?

—Reikėtų nusiųsti, ale 
tas brangiai kaštuotų, o aš 
nebagotas. Ir jeigu siųsti 
miltus ir bulves, tai reikėtų 
jau ir malkų nusiųsti, ba iš
rodo, kad jie neturi. Pra
šydamas muilo, Tabokinis 
sako, kad pirmiau jiems 
muilo nereikėdavo, ba pasi
darydavo gero šarmo iš kar
štų pelenų; ale dabar, sako, 
pelenų nėra, ba nėra iš kur 
gauti malkų, o tvoros jau 
pereitą žiemą buvo visos 
sukurintos. Žinoma, sako, 
tvoros buvo reikalingos tik
tai buržujams Lietuvą val
dant, ba tada pilna Lietuva 
galvijų ir kiaulių, tai reikė
davo nuo jų apsitverti; o 
kai dabar geresnė tvarka, 
gyvulių nebėra, tai ir tvoros 
nereikalingos.

—Ne, tėve, visko nesiųsi.
Jeigu Tabokinis prašo mil
tų, bulvių ir malkų, tai pa
rašyk jam, kad jis pats at
važiuotų prie malkų ir kitų 
dalykų. Pigiau kainuos ir 
daugiau visko turės.

—Šiur, Maiki, kad jis at
važiuotų, ale kad Padleckis 
neišleidžia. Sako, dai* neuž
baigta rojaus kūryba, todėl 
reikia dirbti IJetuvoj; o jei-

KELEIVES, SO. BOSTON

Raidė !IiU

(ATSIMINIMŲ PLUOŠTELIS)

J. VLKS
Spaudos darbininkų 
kūčių paprotys

1926 m. Lietuvoj Kūčios 
buvo nejaukios. Patiltės 
“didvyriai”, gruodžio 17 d. 
sąmokslą prieš teisėtą val
džią įvykdę, siautėjo. Būta 
kratų, suėmimų ir pradėjo 
veikti tada vadinamas 
karo lauko teismas. 
Betgi Kauno pasitikėjimo 
bendrovės “Raidės” spaus
tuvės darbininkai toms nuo
taikoms nepasidavė. |P, 
kaip įprastai, tą dieną susi
rinko spaustuvės išvalyti, 
dantų išskalauti.

Būta tokio papročio: Kū
čių rytą spaustuvės darbi
ninkai susirenka pagrindi
nai spaustuvės išvalyti, o 
vidudienyje silke ir duona 
užkandžiaudami girkšnoja 
degtinę —-* dantis plauna. 
Paskui skuba į namus, ty
liosios vakarienės šeimoje 
suvalgyti.

Dar kelias dienas prieš 
Kūčią, spaustuvės darbinin
kė — raidžių rinkėja Stik- 
liūtė sutikusi mane gatvėje 
būtinai kvietė Kūčių dieną 
•vidudienyje užeiti į spaus
tuvę. Visi darbininkai ma
nęs lauksią. Buvau įsipa
reigojęs jų tarpe pabūti.

Savivaldybių depą r-t a- 
mentas leido mėnesinį žur
nalą “Savivaldybė”. Gmo- 
džio numerį redakcija pas 
kyrė Dr. Kaziui Griniui, 
Lietuvos respublikos prezi
dentui jo 60
čiai paminėti,

i rėjo ber.t dvi dieni prieš su
kaktuves — gruodžio 17 d. į

duona parengtas. Darbinin
kai sirpinėjo, ne visiems jų 
buvo kur sėsti.

Dairaus ir aš kur prisi- 
g austi. Tarp darbininkų 
ajutau nesant geros nuo- 
aikos. Juos .kažkas slėgė. 

Spėjau gal dėl manęs var
žosi. Pamatęs Stikliūtę, jai 
linksmai šūktelėjau:

—Tai ką-ir'piane pakvie
tei dantis plauti? Tai ir 
plaunanti! V?-* ųnu degtinės 
utelį ir pilstau į stiklelius. 

Deja, jų visiems neužteko. 
Kandam ir geriam, bet nuo
taikos nesitaiso. Atrodo ko 
tai trūksta* ..

—Tai ką gi,-draugai tyli
te, pradėkime — prabyla 
kita “Raidas’,gaidžių rinkė
ja Luobikaitė..

—Jei visi tyli, tai aš imu 
žodį, — atsiliepia Stikliū- 
tė. — Draugai, pas mus 
spaustuvėj nėra tvarkos. Ne 
tik spaustuves- pasitikėjimo 
bendrovė lenda į skolas, bet 
ir mums algos laiku neišmo-

Digrys, Lietuvos banko di
rektorius J. Paknys, inž. 
Stepas Kairys ir kiti. Visi 
jie neturėjo laiko spaustu
vės reikalais rūpintis. Pa
sitikėta darbininkais.

“Raidės” spaustuvės atsi
radimas buvo būtinas. 1918 
m. pabaigoj sudarytai lai
kinai Lietuvos vyriausybei 
persikėlus iš Vilniaus į Kau
ną, atsirado daug spaudos 
darbų. Kauno spaustuvės jų 
ne tik negalėjo aprėpti, bet 
jų, spaustuvių dalis tokiems 
darbams nebuvo techniškai 
susitvarkę. Tada Kaune bū- j 
ta keliolika mažučių spaus-1 
tuvėlių, kurių savininkų' 
dauguma nebuvo lietuviai ir 
lietuvių kalba spaudos dar
bais prieš tai nesivertė. 
Prieškariniais laikais jos 
daugiausia mito iš rusų oku
pacinės valdžios darbų. Tai 
jų net kaip kurių neturėta 
lietuviško šrifto — raidyno. 
O jei kas turėjo, tai turėjo 
jo maža. -

Socialdemokratai atsidū
rė tokioje padėtyje, kad 
neturėjo kur spausdinti sa
vo spaudos leidinių. Todėl 
buvo susimesta į pasitikėji
mo spaudos bendrovę “Rai
dę” ir nupirkta gerokai nu
dėvėta, sunešiota spaustuvė.karnos. Reikia kas nors. da- , . . , • •

ryti. Pasitikėjimo bendrovę J“ sutvarkymas kaip ir 
sudaro darbiiu-nkų judėjimo spau^uvių, buvo sun-
šalininkai, bet jie visi kitais kus- , ve,k 
darbais užimt?. Spaustuvė Spaustuvių vis, Įrengimai 
atiduota mūsų pačių nuo- buv0 rytiet.sk. ta. yra Ru- 
žiūrai, bet »į nemokame ^gamybos. Jie daug kuo 
susitvarkyti

Puslapis Penlfiaa

65 DI

Heeert linim, 33 m. iš Las Yegas, Nev., vieno motoro 

lėktuve išbuvo ore 65 dieną^.iy už tai gauna karštą žmo

nos bučkį. Greta- John CoąlįT 33 m., kuris skrido kartu. 

Jie vairavo po 4 vai, pasikeisdami ir laimėjo naują re

kordą, kuris iki šiol buvo 40 ttiėny.

ŽUVIS, KURI RĖDOSI

Šiltųjų kraštų vandeny
nuose veisiasi, y patinga rū
šis žuvų, anglams žinoma

lose dabar gyvena A Jen
kins, buvęs Amalgameitų 
unijos organizatorius. Iš 
tolimųjų Hawajų jis mums 
.rašinėja apie mūsų artimus 
kaimynus “steituose”. Ka-vardu “parrot fish”. Žuvis 

ypatinga tuo, kad nakties.; ži n: kad jis pasidairytų ap- 
sulaukusi, ji “apsirėdo” na-.flink Hawajų koralines uo

las ir pagautų mums norsktiniais rūbais ir eina; poil-; 
šio.

Vakarui atėjus, žuvis Jei.-L. Antanai, nebūk 
džiasi į jūros dugną, '* daž- m-ii 
niausią prie koralinių uolų, į2*

vieną “parrot fish’
“stindži”!

S. S.

ir “rėdosi”. Pradedant nuo —SPAUDOS DIENA
galvos ir baigiant uodega' ---------
žuvis leidžia iš savęs tam Vasario mėnuo yra Lie- 
tikrą pennatomą skystį. Tas tuvos valstybinės ir tauti-

vakarietišku
^vax^vx . . . i spaustuvių įrengimu. PirI UKrą permatomą sKysq. Tas,
Čia ir prasidėjo snekos, mjausįaį raidynas Rusijoje, skystis formuojasi aplinkinės laisvės atstatymo mė

giniai, nerimas ir vieni kitų •<jaiytas buvo ilgesnis negu-vds^ žuvį, atokiau nuo nuo. Tremtyje jis yra mūsų 
kaitinimai. Daugiausia kai- j Vokietijoj ir kitose vakarų' .1°s kūno, lyg savo rūšies? naujų pasiryžimų ir kovos 
tinimų teko spaustuvės rei* valstybėse gamintas. O rai- apranga. Prie žiočių lieka dėl prarastosios laisvės su
kalu tvarkytojui,, taip pat ( veik visų spaustuvių skylė, kad žuvis galėtų kvė- diraminimo ir įprasminimo

metų sukak- spaudos darbininkui, _rai-Įtįeio būtį nadidinti dėl at-’Puoti> 0 Prie uodegos kita mėnuo.
Žurnalas tu- d?ių rinkėjui j.Jonui Puo'^įj^ gausesnių darbų 'skylė, kad vanduo galėtų -JA V Liet. Bendruomenes' 

džiūnui. ... 'ir darbų lietuvių kalba. Dėl tekėti, šitaip “apsirėdžiusi” Centro Valdyba, tikėdama,

skyrėsi nuo

Jonas Puod^įunas buvo Į ^uo meįu buvusios didžiulės žuvis miega. kad kova dėl Lietuvos lais-

Sa vi valdybės 
ris buvo rimtai paruoštas. 
Daug įdomios medžiagos 
buvo parinkta iš Dr. K. Gri
niaus gyvenimo ir buvo ben
drai tas numeris skiltas de
mokratijos pradų nagrinė
jimui. Deja, gruodžio 17 d. 
spėta paruošti “Savivaldy
bės” vos keli numeriai skir
ti sukaktuvininkui Dr. K. 
Griniui. O čia ir pervers
mas . . . Nors buvo pervers
mininkų įsakyta nieko iš 
spaustuvės be cenzoriaus 
žinios neišleisti, bet “Rai
dės” darbininikai tos dienos 
rytą man tuos savivaldybės 
numerius atnešė. O iki cen
zūra susitvarkė, spėta ir 
daugiau “Savivaldybės” nu
merių paruošti ir slaptai iš 
spaustuvės išgabenti, tarp 
skaitytojų slaptai paskleisti. 
Kiti “Savivaldybės” nume
riai buvo cenzūros įsakymu 
sunaikinti. Taigi tarp “Rai
dės” darbininkų ir to meto 
“Savivaldybės” redakto-

nį. Deja, neturėjo ądminis- ■ Reikėjo pagelbos ieš- Pavyzdžiui, patinėlio apran- jui suduoti pačius taikliau-
tracijos patyrimo, gal ir to- Vakaruose Bet perkant £’a vienokia, patelės kito- sius ir skaudžiausius smu
kių gabumu. f. ten raidynu turimą reikėjo kia> 0 jauniklio dar kitokia, gius:

Gerokai įsisiūbavus gin- duoti sutrumpinti ir net rai-'Pastarosios apranga keičia- atsimindama lemiantį 
čams, radau būtinu tarti i dynų dėžes perdirbti. Spau- si kartu su amžiumi. Kada spaudos vaidmenį mūsų tau- 
žodi įsikarščiavusiems atvė- stuvių mašinos Rusijoj ga-Jauniklis subręsta, jo apran- zmi© pabudimo laikotarpy 
linti. Nusistebėjau, kad esu mintos taip pat daug kuo ■ £a savo spalvomis pasida- ir ypačiai pagerbdama Did- 

------_j------------ skyrėsi nuo tokių pat maši-i10 Pati gražiausia. žiojo Žadintojo Vinco Kū
nų vakaru gamvbos. Kauno! Patinėlių aprangos spal- dirkcs, kurio 100 metų gi

ldei” darbų davėjas, spaustuvės turėjo visos be ivos ~ žalia, mėlyna, ruža- mimo sukaktį vis dar nenu- 
spaustųvės reikalai I išimties persitvarkyti. Tai va’ raudona ir geltona — stojame šventę, plunksnos 

arti širdies. Čia dir- i,. ioliro n daug ryškesnės, negu natai- nuopelnus ir

žodi 
di
pakviestas jų nesklandumų 
išklausyti. Esu pašalietis, 
tik “Raidei
bet tos 
ir man arti širdies. Čia dir
ba bent trys darbininkai, iš 
Vilniaus atvykę, su kuriais 
teko man Vilniuje vokiečių 
okupacijos metų turėti viso
kių reikalų. Tarp jų ir slap
tų atsišaukimų spausdinimo 
ir jų platinimo. Tokie man 
artimesni, geriau pažįstami, 
buvo J. Puodžiūnas ir Stik
lius. Ir pastebiu, kad štai 
jie dabar jūsų tarpe, tai rei
kia tik glaudesnio bendra
darbiavimo,, .ir, tarpusavio 
Susipratimo.

Ir vėl kalba Stikliutė. Ji 
sako, kad visų norėta, kad

reikėjo pinigo ir laiko. O 
be to ir pats tų spaustuvių 
įrengimas buvo primityvus. 
Dar buvo tokių spaustuvių, 
kur spaudos mašinos buvo 
varomos žmogaus raumenų 
pajėga. Knygų aptaisymas 
buvo vien tik rankų darbo, 
neturėta be įrankių jokių 
tam reikalui skiltų mašinų. 
Rinkimo mašinų neturėta ir 
tos srities specialistų nebū
ta.

To meto Lietuvos spau
da atsidūrė apverktinoje

daug ryškesnės, negu patai- nuopelnus 
čių. Vadinasi, “šeimos gal- siekdama nukreipti mūsų 
va” čia vyrauja, jis rėdosi knygą ir laikraštį į lietuvio 
gražiausiai. ; -rankas ir širdį, kad jis ne-

“Parrot fish” minta jūros žūtų savo tautinei šeimai ir 
žliūgėmis, algae. Tai” žolei netaptų bėgliu iš laisvės ko- 
sudoroti žuvis turi skirtingą* vos lauko, nutarė: 
mitybos aparatą — dartris *'•*■ Kiekvieno mėnesio pas- 
;eikiėje arba savo rūšies'kutinį šeštadienį skelbti 
girnas žolei malti. Spaudos Diena visiems J.

Žuvų, kurios rėdosi, gali- A. V. lietuviams. Pirmoji 
ma rasti Ramiojo vandeny- Spaudos Diena — Vasario 
no vakaruose, prie Hawajų 28 1959 m.
salų, vakarų ir lytų Atfa'n-b Tą dieną kiekvienas lie
te, prie Beraudos, Indijos tuvis teatlieka pareigą sau,

riaus susidarė pasitikėjimo aš, kaip pašalietis ir tarp 
draugiški ryšiai. Tais ir ki- i “Raidės” darbininkų žino
tais sumetimais pasižadėjau mas, išklausyčiau jų skundų 
Kūčių dieną “Raidėje” atsi-. ir susipažinčiau su spaustu- 
lankyti. vės reikalais ir darbininkų

Kūčių vidudienyje užė-J padėtimi. O visa išklausius, 
jau į “Raidės” spaustuvę, patarčiau kas darytina. 
Darbininkai jau buvo susi- Suprantama, “dantų plo- 
tvarkę ir net “dantų plovi- vimas” čia buvo antraeilis 
mui” pasii*uošę. “Raidės” dalykas. Jis ii* užsibaigė ty- 
spaustuvės patalpos nebuvo iomis, nejučiomis kitiems 
jaukios ir ankštokos. Bet išsiskirsčius. Pasilikom tik 
dabar jos atrodė šventadie- keli be J. Puodžiūno. Jis, 
niškai paruoštos. Jos konto- gal supykęs ar užsigavęs, i- 
ros vidury stovėjo nedide- šėjo vienas pirmųjų, 
lis stalas baltu popierių už- Dabar jau prasidėjo 
tiestas ir degtinės buteliu draugiškos kalbos. Prašytas 
bei lėkštėmis su silkėmis ir pasitarti visais darbinin-

_ _________________ kams rūpimais klausimais
su pasitikėjimo bendrovės 

gu ko trūksta, tai reikia pa- dalyviais.
kentėt, ba ir katekizmuo- “Raidės” p a s i t i kėjimo 
se esą pasakyta, kad reikia bendrovės dalyviai, be kitų,

padėt vje Kad ir norėta ir’ vandenyne ir keliose kitose -tautinei kultui ai ii laisvės 
F vietose. Beje, Havvajų sa- idealams, nusipirkdamas

—.----------------- :----------- u. liėfiivišką knygą arba užsi-
šauskas, Dambrauskas ii* prenumeruodamas laikraštį, 
kiti visi buvo vietoje ir savo^ JAV Liet. Bendruomenės 
darbų srities specialistai.! Centro Valdyba
Bet jiems visiems buvo svė-J ’7”*----------------------------
timi Vakarų valstybių spau-a. • • • • • !*•»*

galėta daug kas spausdinti, 
bet nebuvo kaip ir kur. 
Toks Lietuvos spaudai buvo 
paliktas kraitis virš šimto 
metų ti ūkusios Rusijos oku
pacijos Lietuvai. Tokį pali
kimą nusipirko ir “Raidės” 
pasitikėjimo bendrovė. Tas 
pirkinys reikėjo sutvarkyti, 
daug kas naujo įsigyti ar 
papildyti. Deja. būta gero 
norų, bet neturėta specialis
tu.

Ne Jono Puodžiūno būta 
daug kaltės, kad bendrovė 
klimpo į skolas. Spaustuvė 
gautus darbus ne visus ga
lėjo pas save atlikti. Teko 
jais. dalintis su kitomis 
spaustuvėmis. Darbai nebū
davo nustatytu laiku atlie
kami arba atliekami ne taip 
kaip dera, nes ne vienoje 
spaustuvėje buvo dirbami.

stuvių įrengimai ir vakarie
tiška spaudos technika. Tad 
ir Jonas Puodžiūnas negą-

VISADOS NORĖJOME 
BOTI SAVARANKŪS

Jei nori . žinoti, kaip
Įėjo susivokti, kas techniš- brendo Lietuvoje nepriklau- 
kai spaustuvėje taisytina. s«Whbės ir demokratiškumo

kirai trūko didesnio žinoji- Ma^kolija dėl savaranku
mo. platesnio nusimanymo skaityk Keleivio 1959 
apie spaustuvių įrengimus. P;4*1? kalendorių. Ten rasi

mo
Iš “Raidės” dantų plovi- įdomų V. Sruogienės straip- 

_ ____ __t nn vrsi L* o įsivisi skirstėmės gerokai *nl tuo reikalu. Kaina tik
d?-!'"'

kentėt ir melstis. Taigi rei- buvo J. Glemža, teisininkas Jonas Puodžiūnas, Stiklius, jų metų išvakarėse
kia duot pakajų ir dac nl. Grigaitis, ekbhomisfas S. Luobikaitė, Stikliūtę, Ka

rūpesčių slegiami, bet tvir- ^d tentų. I žsakymus pla
tai pasižadėjom visi apie 
tai pagalvoti ir susirinkti 
“Raidės” patalpose Naujų

‘soma siusti adresu:

(Rus daugiau)
b

“KELEIVIS
636 E. Broadw«y 
So. Boston, Mass.

rytiet.sk


Puslapi? Spėtas KELEP.TS, SO. BOSTON

ŠIŲ DIENŲ PAPROČIŲ PAVYZDYS

IGNAS ICINIVS

KUPRELIS

SOVIETIŠKI ANEKDOTAI

No. 7, Vasario 18, 1959

(Tęsinys)
—Na, jei taip, tai taip. Imk tą maišą, — teikia jis 

man nurodymus įsakmiai ir smulkiai ir rodo yla kiton 
pusėn, pro lėtai besisukantį stiebą. — Tenai matai, 
maišan iš pikliaus suplėšti grūdai byra. Atkabink mai
šą nuo tos rankovės: tuoj bus artipilnio. Jo vieton kitą, 
dyką užkabink. Nunešęs ant viršaus, išpilk skryniom 
Ne pirmutinėn, bet antron. Pirmutinės girnos sugedę. 
Jomis daugiau nemalu. Blogai. Kai esti geras vėjas, ga
lima ir dvejas paleisti. Bet ką Tamstai daug aiškinti. 
Tur būt, meni, kaip seniau ateidavai ir man padėdavai 
malti. Tik paskum, kai pradėjai aukščiau mokvtis, ar 
suponėjai ar sutingai. ~

Patenkinntas, kad buvau jMtpažintas, nuskubinau, 
kur buvo liepta.

Atkabinęs ir užmovęs kitą maišą, rišau ji į trau
kiamąją virvę. Girdžiu, Kuprelis juokias.

—Kas jau, ar sveikatos neturi, kad negalėtum šito 
maišo užnešti. Tamstos metais aš jį be niekur nieko 
nutarančkinčiau? Taip vi ve traukdamas^ daug laiko su
gaiši.

Paraudonijau, kaip burokas. Užsiverčiau maišą ant 
pečiu ir tempiu laiptais viršun. Kad būtų greita, sunku 
buvo pasakyti. Kuprelis šypsosi ir ragina:

O, o! Maišai sveika nešioti, nugarkaulį sustiprina.
Pagaliau užnešiau ir užpyliau.
Nežinau, kur baisiai įsimiltinau. Paieškojau šepečio, 

neradau. Dulkinuos taip, rankomis.
Girdžiu — Kuprelis dar labiau juokias, antran 

aukštan paskui mane atėjęs.
—Nesidulkink Tamsta, dar ne toks būsi. Pagaliau, 

juodas darbas žmogaus nesutepa. O čia dar miltai.
Rodos, nebuvo ko, bet aš nuo jo ironingų juokų 

susisarmatijau. Jis tai pastebėjo. Jau nesijuokia. Šneka, 
pasakoja rimtai. Tai -tą, tai kitą daiktą rodo, aiškina.

—Lukterėjęs kiek, vėl nueik tenai apačion pasi
dairyti. Permainęs maišus} atnešk čionai ir užpilk. Da
bok gerai. Saugokis, kad itepafeirštUm. Baisus, tarapotas 
gali išeiti, tenai užsikimš ir sėlenų pribėgs miltuosna, o 
čia girnos dykos mals, dils ir akmens prisuks.

Paževlgė skrynion. Paklausė girnų ūžimo ir greitai 
į trečią aukštą nuritėjo.

Tik spėjau linkterėti galva, parodyti, kad gerai da
bosiu.

Dažnai mainau maišus. Jei tik ir pusę randu, nepa
lieku. Suplėšos darosi vis smulkesnės. Bet nesiskubina.

Malūno ūžesys tai apsilpsta, tai vėl staiga pakyla. 
Matyt, vėjo pajėga mainosi, kinta.

Man gerai atmenamas, pažįstamas tas ratų ratelių 
teleskavimas ir bildesys. Daug primena ir vaikystės lai
kus. Ne vieną dieną čia praleidau. Vienas ir su draugais. 
Ratai man, rodos, ką pasakoja teleškuodami.

Jie pasakoja apie tas dienas, kai aš su Broniu ir 
JuzuRu klausydavau Kuprelio pasakų: kai mes akis iš
trėškę prašydavom ‘‘daugiau, daugiau!” Kuprelis mums 
laiko negailėdavo. Nuo jo išgirsdavom eibę įvairiausių 
daiktų. Jis vaizdingai apsakinėdavo, kaip vadinasi raga
nos, laumės ir kipšai. Lietuvių karus su totoriais, lenkais, 
rusais ir kryžiuočiais dai* įdomiau atpasakodavo. Jie 
mums ir tikdavo labiausiai.

Mes pagaliau pradėjom tikėti,„kad ir jis pats buvo 
kare dalyvavęs. Jei ne su totoriais ir kryžiuočiais, tai 
bent su turkais. Juzulis, kuris buvo vyriausias, pasakojo, 
kad, kariaujant su turkais, kareiviai turėjo nešioti po 
kalnus patrankas ant pečių.

—Gal ir Kuprelis nešė kokia sunki patranka iš 
viršaus suspaudė. — Tas Juzulio aiškinimas mus dar la
biau įtikino.

Buvom norėję paties Kuprelio paklausti, bet nedrį
som. Gal nebuvom pakankamai įsitikinę, kad bijojom 
įžeisti. Žinojom, kad Kuprelis buvo piktas ir kad jį suer
zinti jo artimoje esant buvo labai pavojinga.

Eidamas užkliuvęs svarstyklių prisimenu, kad Ku
prelis dažnai mus sverdavo, Sakė daboja, ar greit augam. 
Taip pat mėgo mums aitvaras daryti ir mokino, kaip rei
kia leisti. Jei koks aitvaras pakildavo tiesiai ir aukštai, 
džiaugsmu jis netverdavo. Mes taip nesidžiaugdavom.

Visas Kuprelio pasakas ir geradai-ybes mes atlygin
davom nuo jo toliau būdami visaip, kai kuomet ir nelabai 
gražiai. Užrakindavom jį vieną, sustabdydavom malūną 
— tai baisiausiai veikdavo. Nedrįsdavom paskum pasi
rodyti arti malūno kokią visą savaitę. Paprastai tai pri
kraudavom galan sparno, audeklo užlankon, akmenų: 
kai sparnas aukštyn pakyla, akmenys krinta tiesiai ant 
malūno kepurės ir baisiausiai darda sienomis žemyn, 
pasitaikydavo, kad neaplenkdavę ir langų. Na, tuomet 
tai mes, kaip pelės bėgam, kiek tik siekt, ir slepiamės

* (Bus daugiau)

Mirė žymus komunistų vei
kėjas. Prie dangaus vartų jo pa- 
Klausė:

—Katras įėjimo vartus nori 
pasirinkti — kapitalistinius ar 

; komunistinius?
t —Žinoma, k o m u n istinius. 
! Ten be abejonės trūksta malkų 
i ir r.e taip karSta.

« * *
f •Sovietų pilietis kultūros mi- 
! r.islerj pavadino kvailiu. Jį už 
; tai nuteisė 20 metų kalėti: už 
į šmeižimą 5 metus ir už valsty- 
■ bės paslapties išdavimų 20 me- 
s tų.
i

Vania buvo pakviestas pas 
inspektorių.

—Pasakyk, Vania, — klausia 
inspektorius, — kas yra trys 
didieji išdavikai Sovietų Sąjun
gos istorijoje ? x

—Stalin.
—Gerai.
—Malenkov.
—Gerai. O kas trečias?
—Cbruščiov.
—Tamsta teisybę sakei, — 

kreipėsi inspektorius Į vedėjų. 
— Vania tikrai visus toli pra
lenkė.

V NAUJA KNYGŲ 
LENTYNA

au

Btian Africh Wahken, 22 metų amž.. traukdamas dūmų aiškina San Jose, CaL, teism 
ui. kad jo gaivoje nebuvę daugpatystės raiščių, jei jo vedybos išėjo ne taip. kaip t 
urėjo. Jis savo žmonai Jenae (kairėj) pasakęs, kad važiuojąs darbo ieškoti, o su Ra- 
ehei Kefctsro (dešinėj) nuvažiavęs i Reno, N ev~ su ja susituokė, pamiršęs pasakyti, ka 
d teris kita žmona.

PRARADIMO GĖLĖS

Ant stalo mirksta gėlės.
Laukuos jau baigia vysti vasara.
Regiu, su nerimu į tolumą akis pakėlęs,
Nebeisi tu, nebeisi tu pro mano ašaras.

Girdžiu tave, kaip girios aidą,
Kaip atgarsį nutolstantį ir nepalaimintą likimo— 
Tu nematai, kaip skausmas raižo mano veidą,
Tu negirdi manos širdies plakimo.

Tos gėlės, kur kristalo vazoj mirksta,
Nuskintos ir numirusios seniai.
Ak, ir mana širdis pravirksta,
Kad jai tavęs nebeturėti amžinai.

Mes baigėm su tavim ta ilgesio kelionę,
Atšalo viltys, sodai ir šaltiniai—
Kaip varpas, sieloj skamba abejonė,
Ir tolsta, tolsta žvilgsniai paskutiniai.

Svajoti ir minėt tave graudu— I
Gal šiandien jau nudžius tos praradimo gėlės.
Laukai apmirę — nėr kur priskint -žiedų—
Ir vienas verksiu aš, rankas dangun pakėlęs.

Stasys Santvaras-C“r
PS. Iš neseniai išleistos rinktinės “Atidaryti langai”.

BALFO VIRTINIAI

Gėlės visur tinka
tų?

• » ♦i
■ Sovietu Sąjungos piliečių bū
rys aplankė Daniją. Grįžus vie
nas iš jų padarė pranešimą apie 
Danijos sunkią ūkinę padėti.

Kiti tos kelionės dalyviai, tai 
. išgirdę, buvo labai nustebinti. 
’ Pranešėjas tą pastebėjo ir pas
kubėjo paaiškinti:

—Visokių dalykų Danijoje y- 
ra pakankamai, bet niekas ne-

Išėjo Knygų Lentynos 
(1132 N. Walnut St., Das- 
ville, III.) du numeriai. Vie
name jų 1956 m. Nr 9-12, a- 
prašytos 4 knygos ir sužy
mėta daugiau ne 1,200 pe
riodinės spaudos straips
nių. Antrame 1957 m. Nr 
7-9 aprašytos 129 knygos.

__  _____ .____ ... , Kultūros Fondas aprūpi
ntoje nemačiau nė vienos eiles* _ tprie krautuvių. ino KnY^ Lentynos leidėją

♦ » »
I mokyklą atvyko inspekto

rius.
V. Funkienė iš Vokieti- —Ar turite pasižymėjusių

3 metams lėšomis ir todėl 
jos leidimas tam laikui už
tikrintas.

Visokiomis progomis geriausia 
Keleivis”. Išrašyk 

jj «vn draugai. tKiitstamni

jos atsiuntė šitoki receptą: — klausia .jis vedėjo
kartais mes gauname įs sus toH pralenkė, — atsakė ve->7°vana yra 

Balfo sūrio skardinėse arba dejas. "
kartoninėse dėžutėse. Iš jo
galima padaryti sumuštinių 
(sandvičių), bet galima tu
rėti ir skanių virtinių (kol
dūnų).

Jiems virti reikia išvirti 
[kiek bulvių ir padaryti iš jų uetuva rudo. Stepono Kairio GINTARĖLĖ. J. Narūnės graži pa- 
košę. I tą košę, kol ji dar
karšta, įdėti gerą gabalą 
sūrio, kuris turi ištirpti. Su
maišyti ir pastatyti, kad a- 
tauštų.

Iš miltų, vandens ir dras
kos padalyti paprastą tešlą.
Iškočiuoti ir daryti virtinius
dedant tą bulvių košėj ištir- miškais ateina ruduo, Ma 
pusi sūrį Į tešlą. Išvirti virti
nius sūriame vandeny.

Iš keptų smulkiai supiaus- nemuno 
tytų svogūnų ir sviesto pa
dalyti padažą. Prieš paduo
dant į stalą, tuo padažu a- 
pipilti virtinius.

------------------- !
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II MOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitara Dovanoti

labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek 
'■iena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 41G puslapių, di 
delio formato. Kaina ........... $5.5€

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ka jis n 
jo nelaimės draugai iškentėjo 
eių koncentracijos stovykloje. 48.' 
puslapiai. Kaina .................... $5.0T

riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.0f

SŪNŪS, Andriaus Va 
lucko romanas iš 1935 metų Su 
valkijos ūkininku sukilimo prie? 
Smetonos diktatūrų, Pirma dalb 
280 psl. Kaina ........................ $3.Of

NEMUNO SŪNŪs, Andriaus Valuc 
ko romanas antroji dalis, 42G pus
lapių. Kaina ............................ $4.00

ALTORIŲ SEšELY, V. Pntino-My- 
kolaičio romanas triiose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi 
sos trys dalys įrištos Į vienų kny 
gą, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na • $6.oi*

Keleivio Nr 3 Skaitvtojų. Gėles deda juk mirusio . .
balsuose radau Pakruojie- giminės, draugai, pažįstami, sav° gydytojui. 
čio pasisakvmą gėlių ant organizacijos, kuriose jis: 3. Gailekis riebių žmonių, 
mirusiųjų karsto dėjimo [dirbo, žodžiu, tie, kurie ne’ 4. Jei proto darbu uzdir- 
reikalu. Neiškenčiu ir aš tuo ri mirusį pagerbti ir išlaidų bl duoną, buk saikingas 
reikalu išsitarti J tam nesigaili. Tai geras šio raumenų darbininkas sa-
.. Aš nepažįstu Pakruojie-paprotys ir jis sekti- v^aly. 
cio, bet, manau, kad jis yranaujas ateivis (Klvsti Tam-I Nesutinku, kad gėlėms gį *€gu Jaun<kn,eJ1 nukasa 

$• pa*
bebūtų, jo galvojimas nėra Jj ™ žinodam™'^ širfies
man pinmtinas |di J . numą, atatinkamai gyvena.

Jis sako kad gilėms mi-; tL J^s remta.™ ™ , g. Nepamiršk surasti Įni
rusiems išleidžiama milio-ge,ems sKirtonns su ko kasdieniniam J)oilsiuie

Massachusetts valstybės 
Širdies draugija duoda šiuos 
patarimus:

i 1. Pasirink gydytoją, ku-;
riuo pasitiki, ir klausyk jo. uaniviv uautoes mknas, j,

2. Sakyk Visuomet teisy- meninių forma plėtojimosi pagrin 
dai, Paulius Galaunė, didelė kny 
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina .................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, paraše ke 

turios namų ūkio egronomės: E 
Drųsutienė. O. Radaitienė, E 
Starkienė ir A. Sližlenė. Dideli, 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 20 
OYNAS, apie 20.000 žodžių, 308 pu 

slapiai, redagavo V. Baravykas 
pigiausias ir naujov’škiausias žo 
dyna», kieti viriai. Kaina .. $4.0c

7. Laimingas tas, kuris, siauruoju takeliu, k. b 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir ii Amerikos gyvenimo. 17? 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

jengvas būdas išmokti ang 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

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

^UŽADfiTINfi. J. Titinio 15 įvairių 
trumpų ’ pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ..............   $2.00

SARABAS, Paer La šerk vi sto istori
nė aoysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knvya laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina .........................$2.25

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai M 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4-50

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 p«l- Kaina —. $4.60•«t , • • • :

LEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mik 
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina ................................. 50 -entų.

\R ROMOS POPTEŽTUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. f .a bai įdomi kny
ga. Kaina .................................$1.20

lEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena ?alis po $2. 
Ga’ima dalimis pirkti arba visas S 
knysras už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. M;. 
chelsonienės parašyta: 250 j vairių

-eceptų. 132 pasi. Kaina ....$1.28
POPIEŽIAI TR LIETUVA. Kanipe 

M Valadkos parašyta knyga, 280
rusi. Kaine ............

nai ir kad tas daroma aklai ;momĮs
kitus sekant. O kas čia blo
ga? Tie pinigai, kurie išlei-

Keista man atrodo* nauja
kurių įvedama mada prieš

džiami gėlėms, eina į krašto. Kalėdas ar V elykas ar im- 
apyvartą. Dalis tenka gėlių ’nm? atveju laikraščiuose 
augintojams, kita gėlių ' pasiskelbti, kad aukojama 
krautuvininkams, ir tt. Žo- ar dešimtinė tai ar
džiu, jie pasiskii-sto tarp . ai "[a^jai. Tai pasigy

rimas. Kas iš širdies duoda, 
tas nesigiria davęs.

O kas dėl fotografijos, tai

daugybės rankų.
Jei mūsų krašte milžiniš

kos sumos pinigų išleidžia
mos gėrimams, rūkalams ir P488.^?“- 'r maža nuo 
kitiems nereikalingiems da- 'f,'aukele ^t.m.es.ems yra 
lykams, tai negi gaila & Rangūs atėmimas. Kodėl
leisti gėlėms, kuriomis nori-^0/1^. ‘ . -

• - *• Gele yra gražiausias žema numiręs žmogus pager- . J « 5. *»«««»»
Y * 1 i mes papuošalas. Ji nieko

Kaip atrodytu, mielas n^rŽĮrauna į -visu? PU°?į 
Pakiuojieti, pašaltasis he ?^.eI "^'^.me « ™ 
jokios Lėlelės’ Neci Tamsta 1F llS0!1lnl’!’ vestuvių, knks- Sėtumt kad Mil lt- ir 8 še™em!- 

“abrozdėlį” rankose laiky- Alitė G. Yatužiene

duobėsna, iš kurių smėlis imamas. Bet jei Kupreliui pa
sisekdavo mus tenai surasti, neapleisdavo taip pigiai. 
Pabėgti nuo jo būdavo labai sunku: strikters kelius di
delius žingsnius ir jau už apikaklės laiko. Dar žadėdavo 
ir Sargautai ir tėvams įskųsti, liet niekuomet neskųsdavo 
ir i>askum, neilgai trukus, vis atsileisdavo.

(Tęsinys)

9. Nesirūpink.
10. Nepamiršk savo am

žiaus.
MILŽINO PA UNKSME. Balio Smo

gtu trilogiška istorijom kronika
173 pmL, didelia fermatas, getą 
topiera. Ki *

t KISS IN THE DARK. J. Jszmi. 
no anglų kalba sodrūs vaizdeliu

*60 pasi. Kaina kietais viršeliais $« 
oinkštais viršeliais .................... $t.Ot
tTLAIDŲ PAVEST. P. Abelkio ro.

manas iŠ žemaiėių Kalvarijos pra- 
dties. Kietais viršeliai*, 467 pusto
niai, kaina ......................................... M
nKRA TEISYBE APIE SOVIETU 

RUSIJA, arba komunistų diktati- 
m faktų šviesoje. Trumpa bolševi?- 
no istorija ir valdymo uraktika. lx-
Asi daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina .................................................... |V<
MIRUSIOS SIELOS. M, Goeolę 

svarbiausias veikalas, išvertė X
Miškinis. 290 pa&L Kakta... .«J$

JI MOKA PLAUKTI

hyivia naui«.-tba, m metę, 
iš Berkely. CaL Australjio- 
je laimėjo naują 220 .jardu 
plaukimo rekordą, lą at
stumą nuplaukdama per 4 
min. 40.3 sek.

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

Amerikos lietuviam*. 144 pualantų.
Kaina ...............................................|l.M
PER KLAUSUČIŲ ULYTtLĘ. pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 178 psl Kaina .... <2.20.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abalklo
I p«cašyt*« istorini- romanas iš 2e- 
' maitijoa krikšto laikų. Sa kietais

'pdarafo. Kaina ........................8SJS0
■ 'PIE LAIKA IR ŽMONES.

1. Aisėw» Rtrimrinimai anie Rinki
i 'iškinj. Tumu, Savickį, Giras ir kt 
i pusi. Kaina............................$2.80
' SENAS KAREIVIS MATuTUTIS. 

paras* Jurgis Jankus. Pasakoji
oa» apie nepaprastų mmaitį, kuris 

j <ang nuostabių dalykų padarė, tik 
jepadarė vieno, korį tikrai tarėjo 
adaryti. 237.psL Kaftm ...... $3.

’ABUCTAVTMAS, parašė J. Grū- 
1 ias, novelių rinkinys, 185 poslapių.

Kaina $ia«.
SOCIALIZMO TEORIJA, 

ir aiškini parodu, kaip keitM vi-
uomenės santvarka ir kodėl ji

tetsls. Kaina ............... ..

SOCIALDEMOKRATU A IR BO’- 
ŠEVI7.MAS. Pagal K. Kautsk

naujausiomis žiniomis papildyta tie* 
klausimu knygutė. Kaina ........... 25c
•SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-
•ma. Kaina ........................................!0e
nPELIS, parašė Pulgis Andriniha, 

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

TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Blnmas.

ociatizn.o aiški ritmas. Kaina

KODĖL
Pilna

domūs.

AS NETIKIU 
argumentų,K*ins • • • •

J DIEVĄ-

IUOZAS STALINAS, arba 
Kaukazo razbaininkas buvo

•ęs Rusijos diktatorių. Kaina*
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietuva-
ie. K<
aR ROMOS POPIEŽIUS TBA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pto 
rašė kun. M. Valadka. Švarke 

WJ»
DEMOKRATINIO SOC I A L T Z M O 

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

b«ti tr ką

Užsakymus ir pirigus prašome siųsti Šiuo adresu:
KELEIVIS

Sm
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VIETINES ŽINIOS LAVVRENCE, MASS.
TEISMO DIENA Jieškefimai

i laikraščiam už mūsų paren- 
______ ! gimu aprašymus.

Vasario 8 d. buvo mūsų i Šiame buvoradijo programos 25 d. įvažiavę sv*\‘« * w°«*8- 
kaktuvinfetelentų popietis^™’ Nonvoodo, Broclrtono 
• “xr7L, t lr is Bostono apiehnkės irnia^Tf^R.” bllius.’už jų™tinių. d‘dY™»-

j tad tikimės, kad nuotaika
Pigiausiai reiškiam šir-’*£™ "2mt

dingų padėkų So. Bostono i , , . . . . .Jt ’
Lietuvių Piliečių Klubui irS. L. A. Pildamajai Tarybai ,d?m1’T .^ .maįy ^ J?etl'
už iu dosnia narams kuria mam Lietuvių Radijo Koip. uz jų dosnių paiamų, Kuriųlniicniicp x:u mptn
labai Įvertinam; taipgi

->akA UnUUV

sidabrinių sukaktuvių Pro- mėnesi<;

MŪSŲ PADĖKA

Šitaip paminėjooM Nepri
klausomybės šventę

Vasario 8 d. ALTo sky
rius ir Liet Piliečių Klubas 
bendrai

(BiUiJoa Tyriaštają Geniai )
“NAUJAS DANGUS IR 

NAUJA ftBMft“
Taip, “nuo pasaulio prasidėjimo“ 

-. .arba “nuo sutvėrimo pradžios“ (2
surengė Lietuvos Pet. 3:4), “tėvams“ (patiiarkams) 

nepriklausomybės
mo 41 metų sukakties mi- 'g«ną. sveikata ir amimej) ry veni
nė jimų. Jam vadovavo AL- ^į^0 J“l2-
To skyriaus ir L. P. Klubo!*** itaijas. <i*a. 9:«-8) ir vėi: “jū

maLv2ri/x naztbobh, lrXV t mirti amimai, IT nuiluos-pirm., HUCStO mokykll} ko tys ačaras nuo kiekvieno veido.'

Pajieikau brolio Juozapo Sabec- 
kio. 1945 metais gyveno Kansas Ci
ty, Kansas. Turiu svarbų reikalų iš 
Lietuvos. Prašau jus. brolau, atsi
liepti, ar kas apie jj žinote prašau 
man pranešti šiuo adresu:

John Sabeeky 
127 Coolidge St.
Linden, N. J.

Vedybų tikslu ieškau pavienio 
žmogaus nuo .38 iki 45 metų amžiaus. 
Prašau rašyti šiuo adresu:

Jennie Yudies
1291 Eastern Rarkway
Brooklyn 33. N. Y. . (9)

Esu geras amatininkas (karpente- 
ris), turiu nuosavus namus, auto
mobilį, paieškau gyvenimo draugės 
vedybų tikslu. Prašau rašyti:

L. C.
8 Bridge St., Na.-hua, N. H.

ŠIRDIS
Duok man, mano sūnau, savo iirdi. 
Ir lajatavo akis mano ka.
DMnto tai' sako? S. P Z. 23;26.

A. A.

!
•ie
i
aaa

gramos knygoje. Dėkuojam 
atsilankiusiai publikai; ne- 
nuilstantiem darbininkam 
už jų talkų šiame parengi-

Norėčiau susipažinti su tautiečiu. 
Artimi giminės iš Sibiro ieško Jo- į kuris esti vienas, nuo 30 iki 46 metų 

no Sliekio iš Dauknunų kaimo, Spi- amžiaus. Atsakysiu i laiškus. Su fo- 
rakių parapijos, Panevėžio aps., ir jo tografija gautus laiškus, fotografiją, 
sesers ištekėjusios už Dommiko pareikalavus, grąžinsiu. Rašyt šiuo 

miteto narys John A. Stund- 26*) T*8 pats pranašas ir darĮ^i,^, kilusio iš Gilbiumių kaimo, adresu:
„„ $v Mnriinc riinme T ’^L kad ■»»’ Smilgių parnp. Panevėžio aps. Jie Miss. C. J.za. SV. Marijos cnoras, «1. joje karalystėje tautos “pavers savo j seniau gyveno Brooklyne, N. Y. Jie
Navo vadovaujamas, sugie- vijus j. nuoragusirsavo jietis j i patys ar apie juos žinantieji prašom

IO*

pirmų sekmadienį, tai yra 
rugpiučio 2 d., lietuvių Ra- 
muvos Parke, Montelloj. 

Pranešam pikniko dienųme. Dėkuojam rašytojui po- Drašvdami ^įrašyti šia

įspūdingų kalbų, pasakytų 
‘tą dienų per mūsų vedamų 
radijo programų, taipgi dė
kuojam p. Justinui Vaičai
čiui, už jo pasakytų gražių 
įžanginę kalbų pačiam pa
rengime. Dėkuojam talentų 
rinkėjam: adv. Zuzanai 
Šalnienei, p. Alexandrai
Gustaitienei, p. Justinui
Vaičaičiui, adv. Jonui Gri-

taipgi prašome rengėjų bei 
organizacijų tų dienų ne- 
rengt kito pikniko. Ačiū.

Steponas ir Valentina 
Minkai

Nepriklausomybės rašto pa
sirašytojas tarp lietuviško
sios mokyklos mokinių

i , . _ . „ -. . .t pjautuvus,“ ir kad “viena tauta ne-dojo Lietuvos ir Amenkos kels prieš kitų kalavijo ir eebesimo- 
hmnus. Kalbėjo kongr. Tho- .k»riauti.“-iaaijo 2=4; 
mas Lane, Mass. 8en. Wi- Vienokiu ar kitokia Wdu kiekvie-
lliam X WaJl, mieto nujo-ftį tUS
ras John Buckley. Lietuvis- mus, kurie bus išpilti ant žmonių ta- 
V • Lolk. 'd* kai Kristus, teisingasis žemėskai pagrindinę kalbų paša-. KanJiugt “viešpataus nuo jūros iki
įkė dr. Bruno Kalvaitis iš ją»>> ir nuo upės iki žemės pakraš- 
i-r, . T. , - a. ėiy-” (Psal. 72:8) Bet Petras, kursBostono, jis nepaėmė net buvo turėjęs progos sėdėti pas jė- 
kelionės išlaidų. Ačiū jam. «‘.us '“’j*8.ir “°VntiL^ * " ku.ris. - - taippat buvo šventosios dvasiosMeninėj daly, DC jau mi- kvėptas ir taip padarytas pranašu ir 
toto choro dalyvavo Jeny įj-g“ L2"SSS
Arcan (saksafon&s), Be- kad pirma negu naujosios karalystės
vprlv ir Arthur Srannpll palaiminimai galės pasiekti žmones, ,veriy ir nnnur ocanraii „šio karalystės“ turės boti

! (akOfdcOTlHS ir pianas), Ju- sunaikintos.—Apreiškimo 11:5.
lianna Wells (fleita ir pi

atsiliepti šino adresu:
Mrs. Enaily Dokus 
€151 So. -Kostner Avė. 
Chicago 29, IIL

Paieškau Petro ir Motiejaus Skau-

1769 N. W. 32 St. 
Miami 42, Fla. (6)

PARDUODU BALANDŽIUS
Turiu visokių balandžių (karvelių) 

parduoti, labai gražių ir didelių, kų 
sveria po 3 svarus. Aš juos auginu 

(jau per 69 metų. Kreiptis:
"“fe"? SŠ? Peter AndriekusKalvelių kaimo, išvj-ko Amerikon 

prieš pirmųjj karų. Taip pat paieš
kau Antano Marėilionio, Povilo sū
naus, iš Pakuonio parapijos, Pašun- 
tojų kaime. Pe pirmojo karo buvo 
parvažiavęs su žmona j Lietuvą ir vėl 
grįžo Amerikon. Prašau juos ar kas 
apie juos žino parašyti man šiuo 
adresu:

K. Gelėys 
2550 Centre St.,
Montresl, P. Q., Canada (7)

7719 So. Major 
Oaklawn, III.

(16)

galiui, ir dainininkui Bene- . S?810?? lituanistikos mo- 
diktui Povilavičiui, tarig kjitla LiMuvos nepnJtlau- 
puikiai dainavo, ir taipgi ^bes sukakti paminėjo

Iccolo), David Sobolewski 
(pianas).

Publikos buvo pilna salė.
Po minėjimo žemutinėj 

salėj buvo pokylis, kuris 
taipgi buvo gana gausus. 
Valgius pagamino ALTo at
stovės.

j Lietuvos laisvinimo rei
kalams aukojo:

Po $5. A. ir M. Pilveliai,

(Bus daugiau)
Biblijos Studentų knygos štai JO

BU KARALIUS 145 psl. 25 centai, 
Kasdieninė Manna, 50 centų, Giesmių 
knygutė 190 giesmių 50 centų. Rei
kalaukite taip pat veltui duodamos 
literatūros. Adresas: L. B. S. A.

3444 So. Lituanica Avė. 
Chicago 8, III.

Vedybos
Paieškau gyvenimo draugo vedybų 

tikslu. Mano vyras miręs, esu pasi
turinti našle, negeriu ir nerūkau. 
Rašykite ne jaunesni kaip 60 metų 
ar senesni. J laiškus asakysiu:

Mrs. HeJen Žukas 
6003 St. Clair
Cleveland 3, Ohio (6)

pavadavo š a c h matininkų vasario 14 d. Mokyklos ve-
Kazimierą Merkį, kaipo ta-,del? Ona Gimiene patpm- 
lentų rinkėjas. Mkuojam p. S> kad* dieną Bostone bus 
Merkiui už prisidėjimą prie Nepriklausomybes rasto pa
pirkimo dovanų talentam. Rytojas prof. Steponas 

Išrinktieji tatentai buvo 1^?^, pakvietė j, dalyvau-
šie: 1) Georgiana Tamuly- “ “ ■""“J“-—
tė (dainavo ir šoko); 2) j. Mokyklos vedėja^ prade- 
Giedrė Karosaitė (sakė eb da™.a "nuėjimą pažymėjo, 
lėraštį ir skambino pianu); koį1,a Prasm®yra m,"e.?.ne" 
3) Neringos Draugovfe Paskelbuno
Skautės, Danutės Venckutės sukaktf> Lletuva pa’
vad., atliko montažą “Bran-'™'^'.Prasme’ pasak, °; 
gi Tėvynė”; 4) Rūtelė Ma- Girmuvienes, yra ta, kad
ksvytytė (pianu paskambi
no); 5) Akordeonistas Al

mės, prisimindami tų dienų, 
sustipriname savo pasiryžt

fonras Baika ir 6) Edvar- m5 k°voti d*l.L!®t“v“ lais-
das Prakapas (eilėraštį sa 
kė ir akordeonu grojo). Iš
rinkti talentai buvo apdo
vanoti pinigais ir dovana; o 
kiti talentai gavo dovanė
lę už dalyvavimų.

Šokių kontestus laimėjo: 
Polkos kontestų Danutė Ple- 
vokaitė iš Dorchesterio 
su Gedeminu Skabeika iš 
So. Bostono; Valso kontes
tų Ona Kudirkaitė (gražuo
lė “Miss lithuania of N. 
E.”) šoko su Thomas Mar- 
shall iš Quincy; Tango kon
testų Aldona Žibinskaitė 
ir Vytautas Bruzgelevičius 
iš So. Bostono.

Dėkuojam visiem dalyva- 
vusiem talentam, taipgi sve
čiam kurie paįvairino pro
gramų savo dalyvavimu: bū
tent, dainininkui Benedik
tui Povilavičiui, dainininkių 
trejetui — Rita Ausiejūtė, 
Laima Katauskaitė, ir Al
dona Žibinskaitė; Smuiki
ninkui Rimui Budreikai; 
taipgi 6 šokikėms: Audronei 
Lapinskaitei, Reginai Blau- 
zdžiūnaitei, Hėlgai Greve- 
rytei, Edith Alex, Marytei 
Leitaitei ir Onytei Virbic- 
kaitei, kurios pašoko Suk
tinį, jų vadovei Onai Ivaš- 
kienei, kurios sambūris da
žnai pasirodo mūsų širdžiai 
maloniais tautiniais šokiais 
ne tik mūsų, ir amerikie
čių parengimuose.

Dėkuojam p. Matildai 
Mazurienei iš Lawrenco už 
jos iškeptų ir padovanotų 
skanų kugelį ir p. Elenai 
Wadlugienei iš Dorheste- 
rio už jos puikų iškeptų di
delį lietuviškų pyragų, kurį 
padovanojo šiai radijo pro
gramai.

vės. Ji pranešė, kad čia yra 
nepriklausomybės rašto pa
sirašytojas prof. Steponas 
Kairys ir prašė jį tarti žodį.

Prof. S. Kairys trumpai 
peržvelgė mūsų tautos isto
rijų, pažymėjo, kad lietu
viai visuomet norėjo būti 
laisvi ir kad jie ir šiandien 
heroiškai priešinasi paVer- 
gėjui. Kvietė visuomet atsi
minti esu lietuviai, nepamir
šti savo kalbos, mylėti savo 
tėvų kraštų Lietuvų.

“Lietuva bus laisva,” sa
kė žilagalvis kovotojas už 
Lietuvos laisvę, — ir jūs, 
jaunieji, visomis savo išga
lėmis turite prisidėti prie 
jos išlaisvinimo.

Vėliau mokiniai padekla
mavo, padainavo, pakan- 
kliavo.

Minėjimas buvo baigtas 
Lietuvos himnu.

Noriu pažymėt, kad tie 
mokiniai, kurie deklamavo, 
tebeturi nesugadintų tare- 
nų. Aišku, čia tėvų ir moky
tojų nuopelnas.

Pagirtina mokyklos vedė
ja, pasirūpinusi duoti pro
gos jaunimui savo akimis 
pamatyti vienų iš nedauge
lio dar gyvų mūsų nepri
klausomybės raštų pasira
šiusių.

Išvyko A. Puskepalaiti*
Albertas Puskepalaitis, 

gyvenęs Hyde Park, išvyko 
nuolat gyventi į Hanoverį, 
N. H. Ten jis dirbs spaustu
vėje.

Apyskaita lietuviškai

GERIAUSIOS K N Y C O S
Lyties Garbirtimas knygoje rasite išsivystymų kryžiaus,

_ . ---------------------------- dievų sūnų ir nekaltų mergelių. Kaina ................  $1.50.
A. Balčius ir J. ir Savulio- Šventraščio Tikrovė, nurodo biblijos dievo platinamą 
niai. Fo $2: J. Urbonas ir Inemoralybę, žmogžudystę ir vagystę. Kristaus aistros mei-
M. ir A. Stonie. Po 1: P. žodžius glamonėjant savo marčių. Kaina........$1.50.
Šimonis, J. Pieslakas, J. A1>i «ykiu, ............................................... $2.00
Vaitkūnas, P. Sobolewski, T. 4. Kučinskas, 740 W. ;S4th SC, Chicago 16, III.
J. Kazlauskienė, J Billa, E.
Cilciuvienė, W. Petkevičius, 

į P. Raugela, S. Brazauskie
nė, M. Galubickas, J. Lau
kaitis, T. Skusevičius, *A. 

i Griauzdė - Nashua, N. H.,
A. Billa, J. Jurkštas, Mrs. B.
;White, J. Raskovr, A. La
pinskas, L. Laukaitienė, E.,
Kutą vičienė, J. Grigaliūnas,*
R. Gedgaudas, J. Narinke-. 
vičius, D. Savickienė, B. Yu-’ 
škienė, A. Stundzaitė, Mrs.!
Simanavičienė, P. Kazlaus
kienė, V. Cilciuvienė, F.
Amšiejus, J. Kriaučiūnas, P.
Gabrėnas, G. Majauskas,
M. Jakavonis, A. Kaupinis,
N. Penkauskienė, M. Legū- 
nienė, J.Baliukonis, J. Stun- 
dza, V. V. Pieslakas, G. Su- 
slin, O Cernauskaitė ir A.
Yukno. Viso labo surinkta 
$75.32. Iš ALTo senų likučių 
pridėta iki $100 ir ta suma 
pasiųsta ALTo centrui.

Rengėjai dėkoja visiems 
atsilankiusiems minėjime ir 
vakarienėje ir už aukas.

VAISTUS I LKTUVĄ
iri VISUS KRAŠTUS ui GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas- Atsiųski
te mums biftkus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VBRNON DRUG, INC J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterj ~ir '"apylinkę vaistais

Keleivio kalendorių Nor- 
woode galima gauti ii Ra

viu Piliečių 
Lawrence iš 
Sunaet Avė.
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JONAS PAKALKA

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos valdyba 

{šiemet apyskaitų paruošė 
Dėkuojam 1 ietuviškiem lietuvių kalba.

(Atkelta iš 5-o psl.) 
cialdemokratų Partijos De- 
legatūrai užsieniuose, atsto
vauja partijai VLIKo sesi
jose ir yra VLIKo finansų 
komisijos narys. J. Pakaika 
yra veiklus ALTo darbe 
jos New Yorko skyriuje, 
žodžiu, vis dar jaunas Jo
nas Pakaika yra lengvas 
laimėti kiekvienam geram 
reikalui, kur tenka nepasi
gailėti nuoširdaus, visuome
nės “dėkui” teapmokamo 
darbo.

Palinkėkime sukaktuvi
ninkui dar daug, daug na
šaus, kūrybingo visuomeni
nio darbo, daug sveikatos, 
sėkmės ir visuomet giedrios 
nuotaikos.

NEW ERA SHAMPOO
To ramove daaJruff artificial-
ly is dangerous to scalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA will prorent 

' all hair troubles, it will make 
your hair new shiny as you 
never had before.

Mail $2.00 for 8 oz. bottle 
Frank Bitautas 

527 E. Expositioii 
Denver, Cotorado

ŽODYNAS
A. LAUO

Lietuvių-Anglų lr
Anglų-Lietuvių.

1236 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu «u

Dr. D. PILKA 
546 E. Breadvray 

So. Boston 27, Mass.
FWWWWVWVW

KIMBARAS 2OL£
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo. uždegimo ir 
nuo odos išbėrkno. 
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 įr Šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne
si un čia me. '

Alex. Mizara 
W. Broadnray 

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

Apvalyk savo odą
Stcbėtiaas Naujas Gydymas Daro 

Stebuklas
Džiaukis Svaria, malonia odo, laisva 
nuo visokin negTažių ir nepatogiu 
veido ir odos dėmiu! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mes
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomų, ekzemos, spuo
gų, • juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netep>antis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ką jūs bandėte ir kiek ilgai 
jus kentėjote, bandykit TROPICANA 
.OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų—1« Dienų Bandymas 

< Kad įsitikhitumet, kaip nepaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymą be rizikos. 
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var
dą ir adresą. Kai Tropicana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiai 52 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei - ąepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
=?vo pinigus.
J Kanadą jr kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

TROPICANA Dept. 5 
P. O. BOX 3»5 

CLINTON. INDIANA

DIDELE KAINŲ NUOLAIDA DEL NAUJŲ 
MUITŲ PATVARKYMŲ
Nauji pasiūti rūbai aukštos rūšies; .

[ Vyrų stori, grynos viln. apsiaustai tam. pilki ar juodi-.$49.00
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KN¥€A, ŠVIESA, MEILE IE LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano tryk

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

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

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

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

Visos 4 knygos sykio tik ož 55.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ; 

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

Visos 5 knygos drange tik už $8.00.
Jaa šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

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

Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Hąbtml Chicago 8, IU.

Ž Vyrų 2 gabalų vilnos kostiumai pilki ar mėlyni .... $42.70 
/ Nepermerkiami kailiniai žaketai šaltam klimatui ....$38.70 
j Terileno vorsted kelnes, mazgojamas, nereik prosyt . .$19.40

Curdorov kelnės, rudos, pilkos, mėlynos- \......................$11.80
Poplino marškiniai, nereik prosyti. pilki, gelsvi, mėlyni ar 

balti ....$7.00 Į
Moterų vilnos jersey suknelės, pilkas, mėlynos........... $27.70 J
Pastoviai kvalduoti terileno worsted sijonai, mazgojami, ne- j

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

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

ir vyno spalvos (dideli $9).,vidutiniai .;57.90 j 
Storos vilnonės kaldros, 54” x 54” naudojamos grjčioj ir J

po atviru dangumi ........... $14.70
Puklios “Mohair” stulos (steles) visų soalvų 18” x 72” $8.60 
Populiarios kašmiro vilnos skaros su gėlėm 32” x 32” $4.60 »
Moterų lietsargiai .. • ..................................  ............... .. $5.75 z
Moterų ir vyrų vilnos veliur chalatai vyno ar mėlyni $21-50 į 

į Vaikų apsiaustėliai mėlyni, pilki ar smėlio $17.30 ar $16.10 į 
ž Lovų uždangalai žali. mėl-. ružavi ar'kremo 80”x94” $11.50 ?
J Perkelio paklodės 70” x 96” pora .. ....... ...................... $9.90 -

' į Turkiški rankšluosčiai, dideli, įvaikiu spalvų ............... $2.00
Laikrodis budintojas anglų firmos “Westclox”...........$6.35
Rankinis laikrodis “Wega”, 17 akmenų........................$29.50

-TAIP PAT DIDELIS PASIRINKIMAS BATŲ, ODŲ,
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SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuvUkam darbai, auklėja 
Uutftij solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
80 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS Ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos Ud $886 j mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NEUECIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galiam būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurioa yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adreso:

DR. M. J. VHOKAS
SD7 Weet 80tk fenai. Mow Ywk 1. M. Y.

MEDŽIAGŲ. NERTINIŲ. APATINIŲ, VYRIŠKŲ ir MOTE
RIŠKU KOJINIŲ ir PIRŠTINIŲ------
Į aukščiau paduotas kainas įeina muitas. Tik pridėkia $6.50 
už siuntinį iki 22 svarų sunkumo.

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

Mes siūlome mūsų daktaro ir vaistininko patarimą.

T<iz<b6 W Izomfam
51 Retervoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: Kl 7-9705

(Offisas atdaras visą laiką) 1
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ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALTIAI8
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ «r PLAKATŲ

"Keleivio” spaustuvė padaryt tamstom vkfe 
ir norius greičiaa ir pigiau, negu kuri nors 
kita epaustovė. Praiome kreiptis šiuo adresu:

696 Eest Broedsruy, Sontk Bostoa 27, Mass
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Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 7, Vasario 18, 1959

THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 

By His Excellency 

FOSTER FURCOLO

Governor

A PROCLAMATION

PROF. S. KAIRYS 
PAS INŽINIERIUS

Bostono inžinieriai yra 
susispietę j Amerikos Lietu* 
vių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos skyrių, kuriame 
yra per 40 narių. Jie, be sa
vo eilinių susirinkimų, kas
met turi ir iškilmingą susi
rinkimą Vasario 16-sios 
proga. Šiemet toks susirin
kimas buvo vasario 14 d. 
Daugirdų namuose.. Jame 
kalbėti buvo pakviestas 
prof. inž. Steponas Kairys,

Americans of Lithuanian descent and those of Lithuanian 

lineage throught the free world on Monday, February 16, . .. , .

will observe the forty-first anniversary of the independence of

Lithuania. They will pav tribute, as well, to their brethren 

and kin who cannot speak for themselves in their enslaved 

homeiand in their yearings for liberation.

They will bring into focus the plight of a Baltic country 

whose language is beiieved to be the oldest of the living 

languages, whose peopie once lived proudly under the ban- 

ners of freedom and liberty, and whose existence now 

stifled by Soviet rule and oppresaion.

In our course of its long history, Lithuania has expe- 

rienced times of grandeur and times of misery. A milestone 

in her achievements occurred on February 16, 1918, when she 

threw off more than a 'century of domination by czarist Rus- 

sia and adopted a Declaration reaffirming her position as an 

independent demokratic nation.

Lithuania went on to flourish in progress and world pre- 

stige, and continued in ascendency until June, 1940, when 

Soviet troops, seizing upon the opportunities created by Inter

national crises, recentered the country and started its downfall 

and suppression as a political entity.

In America — certainly in Massachusetts as in other 

States — we join with all Lithuanians on Fehruary 16 in sup- 

port of their activities lo proviae. hope for those in Lithuania, 

in recognition of their work to bring about a rebirth of free

dom in Lithuania. and in prayer that the Republic of Lithu- 

ania will again nse to its rightfui place among the nations 

of the world. :'•••: " ''

N0W, therefore. I, FOSTER FURCOLO, Governor of the 

Commonvealth of Massachusetts, do hereby proclaim Febru

ary 16, 1959, as

REPUBLIC OF LITHUANIA DAY 

and commend the observance of this occation to all citizens 

oi our State. -m

G1VEN at the Executive Chamber in Boston, this kolegą prof. Steponą Kairį, 
kaip 80 metų amžiaus su
kaktuvininką. Jis atsisakė 
apžvelgti visus šakotus su
kaktuvininko darbus, nes jų 
įtiek daug, kad čia nebūtų

Nepriklausomybės rašto pa 
sirašytojų.

Susirinkimą pradėjo sky
riaus pirm. arch: V. Adoma
vičius, pakvietęs pirminin
kauti prof. I. Končių. Šis, 

18 taręs trumpą žodį, paprašė 
kalbėti prof. S. Kairį.

Prof. S. Kairio kalba, 
kaip visuomet, buvo turinin
ga, kupina naujų minčių. Ji 
bus išspausdinta kitame nu
mery. Susirinkusieji vėliau 
ją gyvai svarstė.

Buvo ir meninė dalis. Re
gina * Norvaišaitė paskaitė 
V. Kudirkos “Lietuvos tilto 
atsiminimus” ir, V. Adoma
vičiaus pianu palydima, pa
deklamavo porą eilėraščių.

Toliau sekė staigmena. 
Pasirodo, kad bostOniškiai 
inžinieriai ne tik norėjo iš
girsti prof. S. Kairio žodį, 
bet ir pagerbti jį jo 80 me
tų sukakties proga, bet jam 
iš anksto to nesakė. Ir štai 
šiam susirinkime atsikelia 
inž. B. Galinis ir sako, kad 
jam yra pavesta pristatyti

GUBERNATORIUS FOSTER FURCOLO

Massachusetts gubernatorius Foster Furcolo kasmet pa
skelbia proklamaciją Vasario 16-sios proga- Tą jis pa
darė ir šiemet.

S. Kairį labai sujaudino. .lietuviams bus apjungimo 
Lietuvos himnu baigus įcentru. Jis priduos gyvumo, 

iškilmingą susirinkimą, jo į jėgų ir klestėjimo lietuviš-
dalyviai dar ilgai šnekučia- kajai dvasiai.
vosi, vaišindamosi šeiminin
kų Daugirdų gausiais ir ska
niais užkandžiais.

Susirinkusieji, kaip pap
rastai, sudėjo stambią sumą 
Lietuvos laisvinimo reika
lams — $375.00.

J. V-gaz

Kudirkos ansamblis

Vasario 8 d. Liet. Taut. 
S-gos Namuose So, Bostone, 
buvo naujai steigiamo prie 
Liet. B-nės meno ansamblio 
susirinkimas, balsų patikri-

twelfth day of February, in the year of our Lord 

one -thousand nine hundred and fifty-nine, and 

of the Indenpendence of the United States of Ame

rica. tha one hundred and eighty-third.

By His Excellency the Governor

FOSTER FURCOLO [laiko jiems išskaičiuoti. Jis nimas ir pirmoji repeticija.
JOSEPH D. WARD priminė, kad S. Kairys Deja, susirinkimas buvo
Secretarv of the Commonuealth pavyzdys daugeliu po- negausus, bet nuoširdus ir* r?-—- * 1 J *• • rr**i • *11
GOD SAVE THE COMMONVVEALTH OF MASSACHUSETTS

žiūriu, kad jis ne tik geras 
inžinierius, bet taip pat ge
ras visuomeninkas, politi*

ryžtingas. Tikimasi, kad a- 
teityje jis stiprės ir plėsis — 
juk Bostono lietuvių kolo-

kas, taurus žmogus, kuris nija yra didelė. Ansambliui 
moka gerbti kitų įsitikini-{vadovauja muž. Julius Gai- 

Lietuvos nepriklausomy- do vienas sako, kad aukas mus, bet niekados neslepia delis.
bėspaskelbimo 41 metų su- reikėjo rinkti po Onos Ivaš- juos visur gina, nore Buvo pasakyta keletą
kakties minėjimas vasario, kienės sambūrio atliktos būtų susijęs ir su dideliu 'gražių kalbų, drąsių užsi-
15 d. buvo gausus, didelė programos — jų būtų buvę pavoju................... mojimų, bet užvis jautriau-
So. Bostono aukšt. mokyk- daug daugiau. Bet ir prieš B. Galinis prisiminė, kaip sias žodis buvo tartas p 
ios salė buvo beveik pilna, tai įvykdyti rinkimai davė S. Kairys kalbėjo studen- „..„n,.-.,.
Vėliavas įnešė legionieriai $1,873.05 (Peniai buvo su- tams komunistų okupacijos
ir skautai, himnus sugiedo- rinkta $2,025). metu, kada ir profesoriai tu-
jo Stasys Liepas, invokaci- Minėjimo programai va- r®J° studentus tempti ant 
ją sukalbėjo prel. P. Vir- dovavo ALTo skyriaus naujo kurpalio. Visi studen- 
mauskis, g u b e matoriaus pirm. Antanas Matjoška. tai suprato, kad jis neprita- 
proklamaciją ir sveikinimą Vėliau L. Piliečių Dr-jos sa- naujajai tvarkai, ją 
perekaitė adv. John Grigą- lėj buvo pokylis, kuriame smerkia ir pataria studen- 
lus, ugningą, kupiną nuošir-, buvo daugiausia jaunimo, tams kritiškai vertinti susi- 
džių linkėjimų žodį tarė Kitame numery daugiau, dariusią padėtį ir būti pa- 
Mass. senato prezidentas J. V-gas tiems savim. Taip kalbėti
Jihn Powere, kurį pristatė---------------------------(buvo labai pavojinga, bet
adv. J. Grigalus. Mūsų šventės atgarsiai .. . .

Sveikino garbės konsulas -------- L L™->• Konclus pnmmė

ĮSPŪDINGA UETUVIŲ DEMONSTRACIJA

Matjoškos, kuris pasveikino 
ansamblį, palinkėjo jam 
greitai stiprėti ir pakrikštijo 
jį Kudirkos vardo ansamb
liu.

Toks ansamblis Bostone

R

KBAUTUVt ir BUTAS NUOMAI 
W. Broadway, So. Bostone

Įima nuomoti krautuvę ir 3 
rių buto viršuje su vonia ir karštu 
vandeniu. Galima nuomoti skyrium 
krautuvę ir butą- Kreiptis:

MAGAUDDA REAL ESTATE 
* INSURANCE CO.

497 E. Broadvray, So. Boston
(8)

tone g»- 
ksmoa-

ODOS PADAI
Stori, gerianaioc rūšim, tikri vy

riški grynos odos padai čto vartoti 
ar siųsti j užjūrius. Atsiųsk batuko
dydi ir |1 (Amerikoj « -------
išlaidos) šiuo adresu:

JEREMIAH BERMAN CO.
267 Csagrcss St,

I

I

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

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY 

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

:189 W. Broadaay. So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

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

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

PAMALDOS UBTUVIAICS 
EVANGELIKAMS

Kas aekmadlenj, 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE Įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Paaud- 
daa laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di Sv. Raštą Į lietuvių kalb^

Dr. R. Matulionis
ir flb

Linkėtina, kad šitas Bos- 1 nuo 
tono Lietuvių Ansamblis iš- ■4TUS 
keltų ir parodytų šiam kraš
tui lietuvių tautos meno lo
bius ir jų grožį ir ta savo 
didingumo dvasia prisidėtų 
prie Amerikos bendro visų 
tautų kultūrinio lobyno.

Jadvyga Gražulienė

Hns“-

4 LIETUVIS BATSIUVIS 
4 ODA SIUNTINIAMS 

Parduodu pirmos rūšies odą, au-|ė 
„elius, padus, vitpadžius siunti 

2 liams j užjūriui nupiginta kaina.
‘ t lieku visus batsiuvio darbui 

it, sąžiningai ir duodu patari- 
us apie odas. Adresas: ► 

173 Eighth SU So. Boston k
uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- £

trečiadienius ir sekmadienii___
41 Telefonas: AN 8-0055 fc

ras
Charles J. Kay 

(KUČINSKAS) 
Lietuvis Plumberis

Lietuvius skautus kviečia 
Filipinus

Atlieka visokius
.aliejaus ir gazo vamzdžių pu 
Jir taisymo darbus. Kainos priei- 
i namos. Pirm negu ką darote, pas- 
' kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

Telefeaas CO 5-5839 
į 12 ML Vernon, Dorshester,

Lietuvos Skautų Brolijos 
Užsienio Skyrius praneša, 
kad yra gautas kvietimas

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa

lietuviams skautams daly- iš stoties WLYN, 1260 ki- 
vauti Pasaulinėje Skautų lociklų, veikia sekraadie-
Jamborėje, kuri šiais me
tais liepos mėn. 17-26 d. d. 
bus Filipinuose.

Norima, jeigu tik finan
siniai sunkumai bus nuga
lėti, pasiųsti mažą lietuvių 
skautų delegaciją į kalba
mą laisvojo pasaulio jau
nimo masišką susibūrimą,

niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone.

kur yra proga Tolimųjų į Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
Rytų visuomenei bei jos ialnas j,. “Keleivis.” 
jaunimui įsdestyti Uietuvių
tautos nelaimes. Juk apie 
tai pastarieji yra labai ma- ‘ 
žai informuoti.

Steponas

Visus ta pati saulė šildo.

The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

DR. D. PILKA
OOm ValaadM: im t M 4 

Sr 1 M S
546 BROADWAY 
sa BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1820.

TU. AV

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

3-4 ir e-a
IMSliomto ir

pagal susitarimą

455 Coiumbia Road
Arti ūs J

T«L AN 8-2712 irtas BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
CLANIMIUa>

v3K 2SS-“ u
Z-KAT 
Pritaiko

VALANDOS: aoo 2-4. aao M 
534 BROADWAT 

aouni Boston, mass.

Valstybės sekretoriaus ’̂ Kairio kalbą nacių oku-
£ _ ------------ , --------- ..., pareiškimą Vasario 16 d. PaciJos metu visuomenės
Bene pirmą kartą šitokia proga išspausdino Boston atstovų susirinkime Kaune, 

proga bostoniečiai išgirdo Globė. Dvi amerikiečių ra- pasisakyti
Nepriklausomybės akto..pa- ............ ........
sirašytojo prof. Stepono
Kairio trumpą žodelį. Jis tą , . _ - . .
dieną buvo Bostone ir daly- d. Mas. senate maldai sukai- M ’sdestė, kad kitiems ne- 
vavo minėjime. !bėti. bebuvo kas sakyti. Jis ir čia

Pagrindinis kalbėtojas --------------------------- nepabijojo pasmerkti visą
buvo adv. Julius Smetona iš N. Jonuška — sekretorių* aiškiai pa-
Clevelando. 1 _____ brėžti reikalą lietuviams su

Anglų kalba paruostos re- Praeitame numeiy Lietu-J,3 J31P,k®1**11 u'
zoiiucijos turinį paskelbė J. vių Darbininkų Dr-jos 21 , .° 1ej.uobal‘1

Sonda. Rezoliucija bus. pa- kuopos susirinkimo aprašy-ka8talp esn'yz° daiyti.^ 
siųsta prezidentui, valsty- me praleista sekretorium Pirm. A. Adomavičius 
bės sekretoriui ir kt.

adv. Anthony Shallna, lat
vių ir ukrainiečių atstovai

dijo programos skyrė jai po j*u?.imo, mobilizacijos į vo- 
pusvalandį, prel. P. Juras k.leciM dalinius reikalu. S. 
buvo pakviestas vasario 16 garnys jame taip aiškiai vis-

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gątavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai

stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėiimo 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, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

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

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
80. BOSTONE 

Saukit nuo 9 Iki 7 v. vak.
Tel.; AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

TeL AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rod^i 

orroMEmsTM
VALANDOS:

Nuo • ryto iki 6

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

lanaianm*

DIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broadvray, So. Boston 27, Maaa. Tel. AN 5-5764
išrinkto N. Jonuškos pavar- Perekaitė sveikinimą sų visų Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

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

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

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

pa ričžvjc. kurios dydis yra 15xl5x 12 rolių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETI VIAKA. KREII*KITCS LIETUVIŠKAI 

i siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar-

• nanjn ir |*ersaunč:a siuntinius. SIUNTIMAI APDRAUS’*!. 

Siunčiame r.i futuristo įgaliojimais.
Stanį mui priimami kasdrni nuo s ikI 5 *aL t alų, ketvirladieaialt ana

Meninę dalį atliko kank- dė. Be to, klaidingai para- skyriaus narių parašais ir 
lininkai Vaičaičiai, solistas syta, kad kuopa ALTui pa-Jam Heike gražų iš medžio 
Stasys Liepas, kuriam a- skyrė $20, turi būti $25. drožtą Lietuvos VytĮ.
komponavo komp. Julius --------------------------- Piof. S. Kairys yrasky-
Gaidelis, ir Onos Ivaškienės Fabrang* plaukų kirpimas naus garbes narys. Be jo
vadovaujamas tautinių šo- | ---------- fa,^s ?.anais dar Prof-
kių sambūris.“ Jam teko di- Plaukų kirpėjų vadovy- įj;_ Koncms, piof. J. Simo-
džioji tos dalies našuį Ma-fbė siūlo pakelti atlyginimą: “.unas lr ,nz- v- Sirutavi- 

.. . ..1.J-- 2----- 21.2 »1 re Č1US.

Buvo matyti, kad tokia, 
kad ir maloni, bostoniškių

tėme “Lietuva vergijos pan-iuž plaukų kirpimą iki $1.75. 
čiuo.-e". Gražus, įspūdingas: Kovo 1 d. tą klausimą bal- 
daiykas! Daugeliui jis is-jsuos visi Bostono plaukų 
spaudė ašaras ir širdi su-(kirpėjai, ir, reikia spėti, pa- į profesijos bendradarbių sta- 
mink lino. Gal ne lw pagiin-'.siūlymą priims. '^inen.i ir nuoširdumas prof.

• iki Z vak ir m 5 ryto iki 3 po

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

Joks Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Plaia,
T«L: JA4-4474

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTaTB B INSDBANCB

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON, MA8B. 

Office T«L AN 8-0348
Bas. ST OBIOLB STBBBT

TeL PA 8-5515

KETVIRTIS A CO.

BBBaBBBBaaaaBnMMnBBBBBB

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jmtfcą thę 

598 E.
So. Boston 27,

T< AN 8-1761 ir AN 8-24S

žiedus* pspuodulos 
379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
ToL AN 8-4649

FLOOD SQU ARE 
HARDWARE CO.


