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Valstybės Sekretorius 
J.F. Dūles Lieku Pareigose

Nežiūrint Ligos Valstybės Sekretorius Eis Savo Pareigas, 
Jei Liga'Nesutrukdys; Keli Senatoriai Reikalavo Pa

skirti Kitų Užsienių Politikos Vadovų, Bet Tam 
Priešinasi Prezidentas ir Daugelis Kongreso 

Narių.

Senatorius Symington iš V „Jn a
Missouri viešai iškėlė reika- A
lavimą, kad prezidentas pa- r aisese PūS KUSUS
keistų valstybės sekretorių ---------
ir j vietų sergančio vėžio Ų-į Anglijos ministerių pir- 
ga John Foster Dulles skirtų mininkas Macmillan šešta- 
kitų asmenį. Senatorius aiš- dienį vasario 21 d. atvyko 
kino, kad Amerikos užsie- Maskvon su savo palydo
mų politika šiuo metu yra vais ir išbus Sovietų Rusijoj 
reikalinga energingo ir svei- 10 dienų. Anglų vadas pir
ko vadovo, nes prieš akis muose pasisakymuose pa
stovi sunkios derybos su ru- brėžė, kad jis atvažiavo ne 
sais ir eibės kitų dalykų. " ‘derybas vesti, bet išdėstyti 

Senatorių Symington pa-'Anglijos pažiūras j įvairius 
rėmė kol kas tik šen. Hump- tarptautinius klausimus ir 
hrey iš Minnesotos, irgi de- susipažinti su rusų pažiūro- 
mokratas, bet daugumas mis į tuos klausimus, 
kongreso narių susilaiko! 1956 metais Chruščiovas 
nuo nuomonės reiškimo, o ir Bulganinas lankėsi An- 
prezidentas yra nusistatęs glijoj ir tada rusai žadėjo 
palikti valstybės sekreto- nemažai užsakymų angių 
riaus pareigose John Foster pramonei, bet tikrenybėj jo- 
Dulles, kol jį liga leis eiti kios naudos jų lankymasis 
tas pareigas. nedavė. Nieko ypatinga ne-

Valstybės sekretoriui su- laukiama dabar iš anglų 
sirgus, dėl jo vedamos poli. ’atsilankymo Sovietioj. 
tikos pasisakė daugelis kon-I An«ly vadas jau turėjo 
greso narių ir užsienių vals- 'pasitarimus su N. Chruščio- 
tybių vadų ir visi iškelia ne-1™- Vienas pasikalbėjimas 
paprastų John Foster Dulles tęsėsi net 8 valandas. Pra- 
energijų, ištvermingumų ir ,neša» kad pasikalbėjimai y 
politikos tikslingumų. Ypač ra “nuoširdūs”.

ABV KftLĖ LINKOLNO NUOPELNUS

Frezidcnto Abrahamo Linkolno 150 metų gimimo pro. 
ga bendrams senato ir atstovu rūmų posėdy kalbėti 
buvo pakviestas žymus poetas Carl Sandburg, kuris 
auksaburniškai iškėlė Linkolno nuopelnus, jį vadino 
vyrų Lietu kaip piięnas i? Sunksta, kaip aksomas. 
Apačioje Berlyno majoras Willy Brandi, kalbėdamas 
Linkolno iškilmėje Springrield, III. priminė Linkolno 
išmintingus žodžius: kad tauta, griežtai suskilusi, ne
gali gyvuoti, pabrėžė, kad tokioj padėty dabar yru 
Vokietija ir reikalavo, kad Berlynas Ir Vokietija -batų 
vėl suvienyti.

UnijUtas D. Beck Jau Greit Gims
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Irano Vyriausybė Pasiri 
Sutartį Su Amerika

Riaušės Afrikoj
Prancūzu autonominėj 

Kongo valstybėj Afrikoj pe
reitų savaitę iš kelių kartų 
buvo kilusios kruvinos riau
šės, kuriose žuvo 120 žmo-j -------- --- . ..
nių ir daug žmonių yra su-' Iranas Nesibaido Rusų Grasinimų; Rusai Žada CRnąHiOP 
žeistų. Kautynės kilo tarp J Siaurinę Krašto Dalį, Pravardžiuojasi, Daro “|spę)i- 

lu.. vt Irano Nenugųsdino; Sutartis Su Ame
rika Pasirašoma Greitu Laiku; Kų darys 

Rusai?

dviejų nėgių partijų. Nese
niai įvykusiuose rinkimuose 
socialistai buvo gavę vieno 
balso daugumų vietos parla
mente, bet vienas atstovas 

! vėliau persimetė pas opozi
cijų ir tokiu būdu opozicija 

valdžių. Socialistų

Katalikų Bažnyčia 
Keičia Frontą

Iranas skelbia, kad jis pa
sirašys kariškų ir ūkiškų su
tartį su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis. Tas bus 

- - - - padaryta greitu laiku. Ko-
žnyčia per daugelį metų sir- Rio pobūdžio ta sutartis bus 
dingai rėmė Salazaro dikta-į latesnių žinių dar neskel- 
turų, bet dabar pradeda a- kiama, bet jau yra žinoma, 
bejoti ir bando “persidraus- kad Amerika garantuos Ira- 
ti” į kairę, kad diktatūrai ------- — —«--------- *

pereme
dM^l ba-

sidėjo riaušės. Pasiskirsty
mas tarp nėgių ten eina ir 
pagal skirtingas gimines, 

i Riaušės kilo ir Nyasaland 
srityje, kur vienas žmogus 
užmuštas ir apie 50 sužeist.

- . - ~ ;no saugumų nuo galimo ru*
uz,iuusut» ir apie oo sužeis- nuvirtus netektų nukentėti, j gų puolimo, 
tų. Nyasaland anglų dar vai-J Katalikų bažnyčios vadai i pugaį bųpdė įsipiršti įro
domoj autonominėj srityje |yisur labai jautrią uosl? nui su savo “nepuolimo su-

i negrai reikalauja teisės at- pasistengia iš anksto pe- tartimi”, bet Iranas rusų pa- 
__ i_ ii__onozienon cmūvan-siskirti nuo Rhodezijos Fe

deracijos ir tvarkytis nepri
klausomai.

reiti opozicijon griūvan 
čioms diktatūroms. Taip bu
vo Argentinoje, Venecuelo-

siūlymą atmetė ir geriau nu
tarė arčiau susidraugaut su 
Amerika. Maskvoje dėl to

je, Kolumbijoj, Kuboje, pa-; Irano šachas visaip pravar-
Sotelitas Padės jnašiai yra ir Portugalijoj, ^žiojamas. Irano vyriausy-

jkur baznvcios vadai staisra _ i_ i-_____ ipauivzaa, n.«*u ironu «»*-
tiOHaSOUtl C/rą pradeda kalbėti apie masių nebus kuriamos rake

tų bazės, todėl rusų spėlioji- • • • . • __ _
skurdų, apie žmonių teises

Pereitų savaitę Amerikos ir panašius, ilgai iš kardino- 
mokslininkat paleido į auk- lų ir vyskupų lūpų negirdė- 
štybes naujų žemės palydo- tus dalykus.
vų, kuriame yra įtaisyti ins- Stebėtojai iš to daro išva- 
trumentai debesims fotogra- das, kad Salazaro diktatū- 
fuoti ir perduoti tas foto- ros galas artinasi, žiurkės

<---- 7 * * W
mai ir prasimanymai yra be 
pagrindo.

Rusai pakartotinai “įspė
jo” Iranu, kad jis nedrįstu 
pasirašyti garantijos sutar
ties su Amerika, bet IranoAtrastas Kalias Kipro Respublika žemėn ' " ja" bėga nuo pradedančio bekreipti

Mokslininkai tikisi kad skęsti laivo. /žmesio .
naujas satelitas aukštybėse, ---------------------------

Dulles politika susilaukė 
daug pritarimo po to, kai 
pernai Vidurinių Rytų krizė 
ir kinų komunistų rėkavi
mai ir gąsdinimai dėl pa
kraščių salų praėjo be nuos
tolių. Net ir Anglijoj, kur 
Dulles vardas kurį laikų bu
vo neaukštai vertinamą^ 
dabar girdisi daug pagyri
mų jo politikai. Prezidentas 
Eisenhower skaito J. F. Du
lles vienu iš geriausių užsie
nių politikos vadovų ir, jei 
tik liga netrukdys jam eiti 
savo pareigų, nori ir toliau 
palikti jį prie užsienių poli
tikos vairo.

DAUG ŽVĖRIŲ BUS 
PAŽANGOS AUKOS

Buvęs vežikų (Teamste-i aunov.,^,
rių) unijos p i r mininkas Anglija, Turkija ir G rai- 21 su puse svaro sunkumo, 
Davė Beck, milionierius, bu- kija, dalyvaujant Kipro sa- padės sekti debesų forma
vo teisiamas pereitų savai- les graikų ir turkų atsto- vimųsi virš žemės ir tuo bū- 
jtę prisiekusiųjų teisme už vams, pereitų savaitę susita- du padės spėti orų. Naujau-

--------- nesumokėjimą valdžiai mo- rė dėl Kipro salos ateities, jgįas satelitas bėga aplink
Pasirašius susitarimų dėl kesnių nuo savo pajamų. Sala gaus nepriklausomybę žemę nuo 335 mylių iRi 
Kipro salos tvarkymo, an-Teismas atrado jj kaltu ir ir tvarkysis taip, kad ir grai- 2,059 mylių aukštumoje ir 
glai Kipro saloje paleido į jam gresia nemaža bausmė, ky dauguma toje saloje ir apibėga žemę per 126 minu, 
laisvę visus politinius kali-! jei aukštesnis teismas jo turkų mažuma būtų paten- tęs.
nius laikomus stovyklose, kaltę patvirtintų. Jis gali kintos ir galėtų laisvai da- Vėliau Amerika paleis ir 

gauti iki 5 metų kalėjimo ir lyvauti salos tvarkyme. An- daugiau “oro tyrinėjimo

mokesčius ir aukštas pabau- bazė saloje. * |jų pagalba oro spėjimas pa-
daį _ , „ * Turkijos ministerių pir- sidarys daug tikslesnis ir

Davė Beck gaudavo iš ve- mininkas Menderes, kuris bus galima atspėti orų ke- 
zikų unijos 50,000 dolerių buvo atvykęs į derybas dėl Has ar keliolika dienų pir- 
metmes algos, bet salia to Kipro salos ateities, derybo- myn

ANGLAI PALEIDO 
KIPRO BELAISVIUS

Šiuo tarpu paleista 908 kali 
niai, kurie buvo laikomi sto
vyklose be teismo, remiantis 
karo stovio padėtimi. Grai
kų tarpe saloje kalinių pa
leidimas sukėlė džiaugsmų.

DINGO 2 DAKTARAI

nimus.
Rusai mini, kad jie, pagal 

1921 metu kokių tai seniai
Sostinėje seniai vaikšto ^beveikiančiu sutartį, 

krašto ansnn. turl teis£ okupuoti siaurinę

KARO SEKRETORIUS 
TRAUKSIS IŠ VIETOS

gandai, kad krašto apsau- :~‘{ ‘'T*, ~---*|os sekretorius MeElroyi*ra"?.d,alf> JC1 
(Usuksis iš savo vietos dėl ,k.ad 15
tikro ar tariamo nepasiten- ** P?V°JU%
i. . -ja va-i i rusai nesako, kad jie siųskimmo prezidento politika.! kariuo^ene i Iraną.

Iš sekretoriui artimų šal-ln — , a- • ,o v . 4 , \ Pačiu paskutiniu laiku SoUrnų spauda praneša, kad;^ ,.jspėjo„
kad ji laikys Iraną savo

nemokėtus glįai garantuojami kariška ™Ą"ir 'Šori“!™*
Ji

.... a. - • priešu”, jei Iranas drįs pa-JO pasitraukimas neturėsiąs su
nieko bendra su politinių ■ -11 suta t! su AmenKa-

tikrai ruošiasi trauktis, bet

Tūkstančiai įvairių lauki
nių žvėrių, liūtų, leopardų, 
babūnų, laukinių karvių, 
stirnų ir visokių kitokių gy
vūnų atsidūrė dideliame pa
vojuje pietinėj Rhodezijoj, 
Afrikoj. Ten per Zambezi 
upę buvo pastatyta aukšta 
užtvanka, jų uždarius, prie 
užtvankos susidaro didelis 
ežeras. Vanduo bekildamas 
tame dirbtiniame ežere ap
lieja plačius žemės plotus, 
kur seniau laisvai gyveno 
visokie žvėiys ir žvėreliai. 
Žvėrys pradžioje gelbėjosi 
visokiose salose ir salelėse, 
bet juo vanduo aukščiau Ry
la, juo tų salelių skaičius 
mažėja ir žvėrims gresia 
pavojus žūti vandenyje. 
Žmonės bando žvėris gelbė
ti, bet tas nelengva daryti. 
Užtvanka pastatyta, kad 
upės vanduo galėtų gaminti 
elektrų.

Du žinomi gydytojai, R. 
Miller ir R. E. Quinn, sek 
madienį lėktuvu skrido iš 
Berino, į Lebanon, N. H., ir 
kelionėje kur tai dingo. Jų 
ieško 25 lėktuvai. Gydytojai 
dingo sekmadienį..

jis vertėsi visokiais bizniais 
ir buvo pasidaręs labai tur se negalėjo dalyvauti dėl to, į 

kad jo lėktuvas nukrito že-'ting^ Teisme buvo įrodyta, myn netoli aerodromo ir 15 
kad jis virs algos is unijos žmonių lėktuve
iždo ėmė nemažas sumas pi 
nigų ir naudojo savo reika 
lams.

UNIJOS UŽ AFRIKOS 
LAISVĘ

Amerikos unijų vadovy-

pažiūrų skirtumu tarp jo ir 
prezidento. Ir laikas jo pasi
traukimo dar nėra žinomas.

NAUJAS VADAS

Gen. Mt. Ulydc D. Eddlc- 
aian paskirus Jungtinių 
Amerikos Valstybių ka- 
riuomenės Europoje vadu. 
*kas pareigas jis pradės ei

ti ano balandžio 1 d.

Turkų vadas išliko gyvas ir , —
buvo tik lengvai sužeistas, ’b®, posėdžiaujanti Puerto 
Derybose turkų vadų pakei- i rikos sostinėje San Juan, 
tė užsienių reikalų ministe- pasisakė už greitesnį kolo- 
ris. nializmo likvidavimų Afri

koje. Dabar daug kas sako,
______ j . jkad kolonijos ten likviduo-

Prezidentas D. D. Eisen-*^®8^^ /VcfCIglOJl^l ijamos perdaug greitai ir A-
hower pereitų savaitę dvi Žydams Emigruoti “balkanizaci-

a bet unijų vadovai ma-
kad taip nėra ir kad

Prezidentas Lankė 
Kaimyninę Meksiką

dienas viešėjo Meksikoje, 
Acapulko mieste prie Paci
fiko, kur jis buvo Meksikos 
prezidento Atolfo Lopez 
Mateos svečias.

Dviejų prezidentų pasi
matyme tarp kitų dalykų 
buvo aptarti ir bendri abiem 
kraštams reikalai, kaip tai 
statymas užtvankos per Rio 
Grande upę, kai kurių žalia-, 
vų supirkinėjimas Meksiko-* • a • • • . .

ja
no, Kad taip nėra ir 
reikia juo greičiau duoti lai
svę Afrikos tautoms.

Sovietų spauda pabrėžia, 
kad Sovietų Rusija nelei
sianti žydams emigruoti į 
Izraelį, nes toks leidimas KANDIDATAI DAR 
būtų nedraugiškas žygiąNEPRADEDA SKELBTIS 
link arabų. Sovietų spauda

Abiejų politinių partijų 
dar susi

laiko nuo skelbimo savo 
kandidatūrų būsimų metų 
prezidento rinkimams.

sako, kad kokie tai gaiva

PRIEŠ RAKETIERIUS

Kaketieriai paskutiniuoju 
metu užgulė restoranus ir 
kitas atitinkamas vietas, 
kad jos pirktų' muzikos 
plokštelių aparato*' žino
ma. priversdami pelnu da
lintis. Tų aparatų gamin
tojų draugijos pirm. Albert 
Denver liudijo senato komi- 
sijai, kad ių draugija yra 
priešinga raketierių spau
dimui.

Ką galų gale darys rusai, 
kai Iranas pasirašys sutartį 
su Amerika ir gaus iš jos ga
rantiją dėl savo valstybės 
saugumo, dabar spėliojama, 
bet niekas netiki, kad rusai 
pradėtų karą dėl Irano su
tarties su Amerika.

lai skelbia “provokacinius žymesnieji vadai 
prasimanymus” apie žydų e- 
^gracijų iš Sovietų į Izrae-

je ir it Svarbiausias betgi r * * - -« *•w ~
prezidento lankymosi tiks-! Tuo tarpu faktas yra, kad Spauda mini daug vardų, 
las buvo susipažinimas su i žydai iš Rumunijos jau ma- bet visi numatomi kandida- 
kaimyninės respublikos gal-įsiniai vyksta į Izraelį, kas,tai aiškina, kad per anksti 
va ir demonstravimas geių arabų kraštuose kelia viso- apie tai kalbėti. 1960 metų 
kaimyninų santykių »u pie-(Wų spėliojimų dėl Rusijos pavasaris parodys, kiek bus 
tų kaimynu. ,politikos. norinčių kopti aukštyn.

Karsti Ginčai Dėl
Darbo Įstatymo

Senatorius J. F. Kennedy 
įnešė į senatą įstatymo pro
jektą apie unijų priežiūrą. 
Tokį pat tik daug griežtesnį 
Įstatymą įnešė į kongresą ir 
vyriausybė. Dabar senatas 
pradeda tą įstatymą svarsty
ti ir, atrodo, kad dauguma 
senatorių linksta remti šen. 
Kennedy įstatymo projektą.

Dėl to vyriausybės atsto
vai ir dalis spaudos griežtai 
kritikuoja šen. Kennedy įs
tatymo sumanymą kaipo 
neužtenkamą. Darbo sekre
torius Mitchell sako, kad 
šen. Kennedy įstatymo pro
jektas bus pagalba suk
čiams kraustyti unijų iždus 
ir skriaucti narius.



Puslapi? Antras

Nedarbas, technika ir valdžia
Sausio mėnesį Amerikoje buvo užregistruota 4,720,

000 bedarbių. Tai nėra visi šalies bedarbiai. Nemažas 
bedarbių skaičius jau yriLišėmęsavo bedarbių draudimą 
ir registracijos sąrašuose jų nebėra. Kai kurie bedarbiai, 
ypač moteiys, visai nesiregistruoja, nes arba neturi tei-' 
sės gauti draudimą, arba gal ir nepaiso/gauti, nes grįžta' 
i šeimos gyvenimą ir jokiuose sąrašuose tokių nedirban
čių asmenų nesimato.

Penki milionai bedarbių galėtų sukurti daug visokių' 
gėrybių. Ekonomistas L; Keyserling, darbininkų unijų 
vadovybės suvažiavime Puertorikoje, Sah Juan mieste, 
aiškino, kad Amerikos ūkio kilimas per paskutiniuosius 1 
šešius < dabartinės administracijos) metus buvo vos vie
nas procentas su trečdaliu per metus <1.3*7), o galėtų ir 
turėtų būti bent penki nušimėiai kasmet. Galėtų būti, jei 
administracija i tą reikalą kitaip žiūrėtų ir turėtų būti, 
atsižvelgiant į dabar . vykstančias varžytines pasaulyje 
tarp Rytų ir Vakarų. /Per tuos šešius metus, kada ūkiš
kas gyvenimas murdosi vietoje ar žygiavo atatupstas, ga
lima buvo pagaminti už 200,000,000,000 dolerių visokių 
gėrybių daugiau, bet jošnebuvo pagamintos . . .

Dabartiniu laiku “recesija”, kuri dar prieš kelis mė
nesius buvo visų mintyse ir kalbose, skaitosi išgyventa, 
gamyba kyla ii* jau pralenkė gamybą, kokia ji buvo prieš 
“recesijos” laiką. Plieno gaminama daugiau, bet 100,000 j 
plieno darbininkų mažiau dabar dirba. Reiškia, dalboj, 
našumas pakilo ir mažesnis darbininkų skaičius pagami- 
na daugiau gėrybių. Tas pats yra automobilių pramonėje * 
ir daugelyje kitų ūkio sričių:; Mažiau darbininkų gamina 
didesnius kiekius visokių gėrybių ir bedarbių armija ■ 
siekia kelių milionų. • '** ' . ' - -A’

Kokia iš to išeitis? Vyriausybė kalba apie biudžeto 
išlyginimą ir sako, jog dabai* pats laikas “gyventi pagal. 40 metų, kai buvo nužudyti
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SPRENDŽIA KIPRO LIKIMĄ

Kairei Britanijos užsienių reikalą miafateris Selwyn 
Iloyd. dešinėj Graikijos užsienių ' reikalą/ministeris, at
vykęs į Londoną Kipro salos reikalais. Kaip žinoma, 
Turkija, Graikija ir Anglija susitarė — Kipro sala gauna 
nepriklausomybę.

• Mirė bene 1924 m. Jo sū
nus dabar garsėja kaip vie- 

.nas iš žymesnių kino filmų 
, artistų.
J Be kitų, tos komisijos na
rių buvo ir žinomas kultū
rininkas, teisininkas, social
demokratas Bugailiškis. Ir 

į visa vyliausioji toji tardy- 
į mo komisija susidėjo iš 
Į rimtų vyrų. Lietuvoje pla- 
jčiai žinomų. Todėl tos ko-

Kas savaite

Praeityje
.Socialdemokratu J. Smolskio ir A. Valiuko 

nužudymo apystores4 "

J. VLKS

misijos padaryti pranešimai 
nesukelia jokios abejonės 
dėl jų teisingumo ir beša
liškumo.
Vyriausios tardymo 
komisijos pranešimai

Nuvykęs į t a r d ymo 
vietą, Jokūbas šernas para
šė laišką Lietuvos vyriausy
bės pirmininkui M. Sleže
vičiui. Čia skelbiame tik tą 
laiško dalį, kuri liečia tą 
žmogžudystę:

Kiek ligi šiol patyrėme, 
Valiuku apgalvoto užmuši
mo aplinkybės buvo baisios 
ir pasibiaurėtinos. Reikėtų 
ateityje, kad tokie faktai 
nebegalėtu pasikartoti. Bet 
dėl šios bylos, tai čia ma
tyt įpainiota daug asmenų, 
kurie vienas kitą palaiko, 
ir teisybė bei tikri kaltinin
kai taip lengva nebus su
sekti — priparodyti. Reikės 
padirbėti. Ypač darbą sun
kina susisiekimo iširimas

J
Iranas >r Maskva

I Maskva pyksta ir burno
jai prieš mažą Iraną — e- 
są tos tautos karalius (ša
chas) yra dviveidis padaras, 
Amerikos imperialistų a-

gyvybę. Manė ir pramanė 
pro šalį.
Girdėjo skambinant

Leonas Prūseika “Vilny
je” irgi paminėjo Lietuvoje 

. mirusį Vladimirą Zubovą, 
gentas ir dar koks ta1 nevi- pagal savo įpratimą, 
donas. viską sumaišė. Mirė sūnus,

Maskva siūlė Iranui pasi- 
' rašyti “draugystės, nepuo
limo ir bendradarbiavimo 
sutartį”. Siūlė tokią sutartį 
net 50-čiai metų! Bet Iranas

o jis rašo apie tėvą, kuns 
jau buvo miręs 1933 metais.

Dabar miręs Vladimiras 
Zubovas niekada nebuvo 
socialistu ir vargu kada

: pasakė ašių ir nuo sutarties į jiems prijautė. Jis buvo Ūki
atsisakė. Atsisakė todėl, 
kad sutartis sulaužyti ru-

ninkų Partijos (Skipičio, J. 
Aleksos ii* kt) žmogus ir,

sams nieko nereiškia, jie žinoma, su Kapsuku neturė- 
tiek visokių sutarčių yra su- jo nieko bendra.

r»i______ • ___laužę, kad žinovai jau ir 
skaičiaus nebežino. Todėl

Zubovai, ypač tėvas Vla
dimiras, miręs 1933 metais,a. « . • Vi •« V---- -------~  —_--------- — - ” K**S«*** Yr ---- ----------.

rusiškas parašas po sutarti- pavo “aristokratiškos” kil 
mi’ vien,’ vunl/n Ami visai nieko nereiškia, 

i Rusai savo draugystę ir 
“nepuolimą” Iranui siūlė 
mainais už vieną vienintelį 
dalyką — už Irano sutikimą 
trauktis iš Bagdado kariš
kos- sąjungos, kanas sam
protavo taip: jei rusai tik
rai nenori mūsų pulti, tai 
kam jie nori mus ištraukti 
iš sąjungos, kuri mūsų lais
vę šiek tiek saugo? Juk

mės nelabai paisė. Atrodo, 
kad gerai ir darė. Jų ta kil
mė nėra tokia jau ypatingai 
skaisti.

Vienas carienės Katrės 
Paleistuvės meilužiu beje, 
paskutinis, buvo jaunas ka
rininkas Zubovas, kilęs iš 
smulkių bajorų. Carienė už 
jauno karininko meilę ap
dovanojo jį kunigaikščio ti
tulu ir, Lietuvą padalijus,

savo išgales”, leisti tiek pinigų, kiek laukiama pajamų, dai- jauni, žymūs socialde- 
Tas skamba labai įtikinamai, bet ką turi daryti tie bedar- mokratai J. Smolskis ir A. 
biai, kurie vargu beturi vilties grįžti į dirbtuves dėl tech- baliukas. Jų vienas ir ki- 
nikos pažangos ir kuriu biudžetas toli gražu nėra išlygin- tas 'likimą
tas’ Gyventi iš pa^lįų’ Tokių gyvenančių iš pašalpų P™. ^“dirte

^r.xx^ ^F«xf-— — — vos socialdemokratų greto-
nų 230 tūkstančių, arba didžiausias skaičius koks kada Abudu kovoio dėl Lie- 
yra buvęs po 1942 metų.

Unijų vadovybė siūlo, kad prieš technikos pažangos tuvoje buvo nužudyti, 
pagimdytą nedarbą reikia kovoti įvairiomis priemonėmis. Tai liūdnos sukaktuvės! 
Viena tų priemonių būtu didinti perkamąją galią. Tuo Jų byla iki šiol gyva mūsų 
tikslu reikėtų, kad valdžia nesipriešintų darbininkų už- prisiminimuose ir kai kada 
darbių kėlimui pramonėje, kaip vyriausybė via pasisa- niūsų spaudoje iškyla ginčų 
kiuri. Kita priemonė būtų skirti 3 ar 4 nuošimčius biu- d?‘ juodviejų mirties kalti- 
džeto tokiems reikalams, kaip mokyklų, ligoninių, aero- P/P^z*. nu°stabu, kad ir 
dromų, tiltu, kelių ir panašiu viešo naudojimo patogumu *.* sl^.\ra.vunP.P?’ 
stay™‘- į-ur negalima panaikinti ten reikėtų ne,Jateiginama ‘ žmogžudvs.
bedarbių draudimo išmokėjimus prsfcęsti ilgesniam lai- te yaj buvo' keršto aklas 
kui, kad ir bedarbiai nebūtų palikti be perkamosios veiksmas. Jį įvykdė tie, ku- 
galios. * * rie karo padarinių buvoge-

Bene svarbiausia betgi priemonė, pagal unijų ma-Trokai ištvirkinti, atpratę su 
nymą, būtų įvesti trumpesnį darbo laiką ir atsisakyti nuo į teise skaitytis ir pamėgę 
40 valandų darbo savaitės, pereinant prie trumpesnės 35 ginklo galią.
valandų, o vėliau gal ir dar trumpesnio darbo laiko. ’ Kai 1919 m. tos dvi žmog-

Da, bininku keiiami reikalavime dėl kovos prieš Į Sstf &

Ateinančių vasarą sueis niais ėjo karo> veiksmai. Bagdado sutartis yra suda-'davė jam daugybę dvare
L-at luivn mmiHvt, kurie paskirti vietose ko-jd jjg* išspausdinto* ištisai r3,ta tiktai apsaugai ir gyni-;Lietuvoje su baudžiaunin- 

mendantai jautėsi savo rū-!dabal. Lietuvoje įleistoje ™"" ™“!-------
sies karaliukais u- nenorėjo j .«Lietuvos r s.£ istorijos 
paklusti centro valdžiai.: x„it: •
Kai kunus jų užtarė ir kaip; o štaf antras Jokūbo 
kas is karo vadovybės, nes a - • • *
neturėjo, kas juos pakeistų. Į VqKiiVA
m 1 • // 1 • v* . •• , ▼ Clliunv II 1VZ Z.IIIVHVC XIV4~

Tokių . “nepakeičiamųjų”jž d Skelbiame ii išti- 
se. Abudu kovojo dėl Lie-;ragai augo. O jų tarpe bū- "

T * i — “Vyriausioji tardymo ko-su Lietuvos gyvenimu nie- 'misija atlikoJ tik t0
ko beoriu neturejo ir jau- dar)į kuris iai 
tes!, kad J,e kovoja ne tiek v į ist.,rd5
de Lietuvos laisves kiek VaHuku įr Smo,skio nužu. 
dėl bolševizmo .naikinimo, d kaltininkus ir liudi. 
o bolševizmas jų kreiva,, Jnkus h. k H ]kj 
nemoksliškai buvo supras- bybs Vyr komjs..ja

L • i i j • pradėjo savo darba Pane-Tu visakenopų skundų ir ‘ -- .* . , . * ..‘ t • * vezvje n* dirbo visa savaiteprotestų paveikto, Lietuvos ;jnanle tet ' be F;
yynausybę sudarė vynausią Bueailiškio. kuris dėl ivai- 
tardymo komisiją tų dviejų riu^DHeža,čiu tik vėIiau at. 
ir kitų panašiu įvykiu apy-."Pneza>clų tlk 'enaUdt-
stovoms ištirti ir kaltinin- *-»7 j. , . .......
kams surasti. T~ Valiukai paskutiniu laiku

muisi. Jei rusai nepuola, ta 
sutartis jiems nieko neken
kia. O jei Iranas pasitrauks

kais ir kitokiu “inventorių’ 
Kunigaikščio broliams ca
rienė suteikė grafų titulus.

iš Bagdado sutarties ir pa-1 Kunigaikštis, po carienė! 
liks visai be pagalbos, Ui'mirties atsikėlė gyventi į 
rusai, nežiūrint jų parašų ir:Lietuvą, lyg į ištrėmimą, ii 
“draugystės”, galėtų Iraną 'mirė be vaikų, o dideli dva- 
“išvaduoti” į savo kišenę ir'rai teko jo broliams gra- 
reikalas būtų baigtas .. . fams. Tokia Ui ir yra aris- 

* ~ tokratiška Zubovų kilmė,
pelnyU žygiais lovoje.

Vienas iš tos giminės tą 
tinkamai įvertino, savo gra
fystę skaitė lyg nesusiprati
mu, bandė susiUikinti su 
vietos gyventojais ir savo

Tokiais sumetimais Ira
nas atsisakė pasirašyti su 
rusais “draugiškumo, ne
puolimo ir bendradarbiavi
mo” sutartį. Už Ui rusai da
bar ir pila pamazgas ant I- 
rano vyriausybės: Pila pa
mazgas ir grasina, kad Ira- namuose perėjo į lietuvii 
no šachą ištiksiąs Irako ka-įkalbą. Tai buvo 1933 meUi 
raliaus likimas ... Jei tu ne- Į miręs Vladimiras Zubovas 
nori būti mano prietoliu, to. džia
as Uu galvą suskaldysiu, o
jei tu būsi mano draugas, 
tai aš tave draugiškai su-

Anglijos ministeriu pir 
mininkas vieši Maskvoje

rite komisijos Rokiškyje. Gavę
i---- —teisininkas nuo U€

technikos pagimdytą nedarbą dabar bus ilgą laiką su 
mumis, iki bus imamasi veiklių priemonių nedarbui su
mažinti arba visai pašalinti. Vienas unijų vadas W. 
Reuther net užsiminė apie bedarbių “žygį į Washingto- 
ną” išdėstyti vyriausybei, kongresui ir parodyti visai vi
suomenei darbininkų pažiūras. Prezidentas dėl to pas
tebėjo, kad unijų žmonės vargu panorės nuo saulėtų pa
plūdimių Puertorikoje keliauti į ūkanotą Washingtoną 
protestuoti. Ta piezidento pastaba, rodos, kaip tik ir gali 
pakurstyti bedarbius ir.unijas “Žygį į Washingtoną” rim
tai organizuoti ii* pademonstruoti visai šaliai, kad ūkio 
fronte neviskas yra “prosperity”.

Ap • v ■
Z v a Ig

NEBIJO ATIDENGTI 
IR NEAT1DENGE

Šimo aišku yra, kad prof. 
* Baršauskas, viešai kalbėda- 

. . mas, turėjo laikytis ir laikė-
Komunistų “Laisve” rašo, si “ten” nustatytos linijos ir 

kad New Yorko bolševi- nieko nepasakė tokio, ko 
kams buvo pavykę pasigau- .nebūtume girdėję is rusų 
ti profesorių Kazimierą pasijungtos Lietuvos valdo- 
Baršauską, Kauno politech- vų. Kitaip jis ir negalėjo 
n i kos mokyklos direktorių, .daryti. Štai apie žemės ūkį 
ir su juo pasikalbėti. Boise- profesorius papasakojo to- 
vikai suorganizavo 70 žmo- kių dalykų, kaip Ui “Lais- 
nių būrelį, kurie profeso- vė” praneša:
liaus pranešimo atėjo klau
sytis. , “ — Žinokite, kad Lietuva jau

Pl-of. Baršauskas Čia ian-,nebetA* kokią palikote. Pakeitė
kesi su Sovietų moksliom- kaimas, pakeitė ir miestas. Že- 
kų delegacija ir lankė aukš- , mės ūkis dabar sukolektvvin-
tąsias technikos mokyklas^ te*‘’* Kolektyrizacijos metu bu- 
• i i iv-- •.vo padaryta ir kai kunu klai-Ai kas ls lietuvių kalbėjosi kuriu atidengi! mes nebijo- 

su profesorių be nereikalin- me. Iš karto, pradėjus žemes 
gų liudininkų, mes nežino- kolektvvinti, buvo didelių sun- 
me, bet iš “Laisvės” —«-ikon^ Atsiminkite, ne visi vala

-- ---- — - OVt“ ------------—
valgysiu- Tokia yra Chruš-!lanko įdomesnes Rusijo 
čiovo politika. 'vietas ir Uriasi su Soviet

................... vadais dėl įvairių skaudžiu
Pirmam iūvia” j jų klausimų, šiuo Urpu vie

nas skaudžiųjų klausim 
yra Berlynas, iš kurio Ma 
skvos diktatoriai nutarė pa

ietinės valdžios leidi
mus. Valiukai važiavo Kau
nan ; Panemunės stotyje

, ... . t, a. luos pamatė ju pažįstamastoudamas pnklause Petro- karo Grigalia.
—lietuviu studentų,nas Negalėdamas pate a-

buvo paskirtas 
Jokūbas Šernas.

Jokūbas šėmas studen- Berlyno krizė trinksta.
Chruščiovas davė pusmetį

dai ir protestai tometinei drauęijai ir atostogų metu i reštuoti nurodė , f kai. iki gegužės 27 d. dar yra

tokio laipsnio, kad, atėjus Ang!ijos vadas ir pri 
Nikitos nustatytam laikui deda derybas, nors tų derj
padėtis gali pasidarvti itin bH nei Jis\nei rusai derybt 
karsta .Ton riak„;. mis nevadina.

trioji ir pažangioji Lietuvos 
visuomenė. Pasipylė skun- grado

Lietuvos vyriausybei. Tada 
vyriausybė buvo sudaryta 
plačios koalicijos pagrin
dais ir jos priešakyje buvo 
pirmininku teisininkas My
kolas Sleževičius. Tai bu
vo sunkūs metai krašte tin
kamai tvarkai palaikyti.

dirbdavo “Lietuvos Žinių 
redakcijoje. Pirmo pasauli
nio karo metu jis pasiliko 
Vilniuje, buvo Lietuvos Ta
rybos narys ir vienas iš tų, 
kurie pasirašė Lietuvos ne
priklausomybės — Vasario 
16 d. aktą. Karo metu jis

po i bolševikus, tik ką at
važiavusiems karininkui Pu- 
žanauskui, karo valdinin
kui Kubiliui, karo valdinin
kui čerkesui, karo valdinin
kui Kregždei ir karininkui 
Ragauskui, kurie jj arešta
vo. Valiuko žmona, jai pra
šant, taip pat buvo palikta 
prie areštuoto. Iš Panemu
nės Valiuką nuvežė i Pane
munėlį ir atidavė kar. Ra
gausko globoji. Rastus prie 
Valiuko leidimus važiuoti 
Kaunan kalbamieji karinin
kai nenorėjo pripažinti tik
rais. 17 d. birželio p. Valiu- 
kienė išvažiavo į Rokiškį 
gauti paliudymą, kad tie 
leidimai tikrai išduoti aps
krities viršininko ir Rokiš
kio komendanto. Gavus Ro
kiškyje paliudymus, 18 d. 

Kad Sovietai žada pasi- ^b*zelio Valiukienė grįžo į 
vyti ir pralenkti Ameriką, i Paremunęli. Tą pat dieną 
tai sena istorija ir rusai jau Panevėžio atvažiavo bu-

Dar visais Lietuvos pašo- suartėjo su tautininkais.

Jektyvinius ūkius. Kas kita da- dos”? Apie tai nutylėjo gal
ieir sJ'Su. Sauir "dlbar" riš P'ofesoriaus ..mandagumas, 
kolektyviniai ūkiai jau ouikiai ° ?»1 Laisvė®” bolševikis- 

kas pabažlyvmnas . . .
Prof. Baršauskas užsimi

nė, kad

karšta. Jau daba? girdėti į misA ne,Xadlna 
spėliojimų, kas prie Berlyno'.. Ar}ShJ°s vadų pasikalbj
paleis pirmąjį šūvį . .. 1,rn i’ rro1 ........
Chruščiovas pereitą savaitę
kalbėjo Tūloje ir sakė, kad 
jeigu Vakarai panaudos įė

jimai gal ir parodys, kai] 
Berlyno “krizė” bus spren 
džiama—su dideliu triuk 
šmu, ar tik gal tik truput

bujoja. Yra dar ir atsilikusių, 
biednų- Bet dedamos visos pas
tangos jiems nadėti. dedamos 
pastangos atsilikimui galą pa
daryti. — kad visi kolūkiečiai 
gyventų išteklingai, turtingai. 
Ir tai bus padaryaa 1 . . ”

kai kurių klaidų, kurių ati 
dengti mes nebijome”. Ro
dos, atvirai pasakyU, bet 
apie Us klaidas ar Ui pro
fesorius neužsiminė, ar SU- 
lino boUgo išsiilgusi “Lais
vė” nepranešė nė žodžio. O 
tos “klaidos” Ui buvo žiauri 
sauvalė, žmonių varymas 
tūksUnčiais iš jų sodybų į 
sovietines tolybes prievartos 
darbų dirbti ir labai dauge
lis žmonių toli nuo tėvynės 
ir žuvo, o išlikusieji gyvi ir 
dabar dar ne visi leidžiami 
grįžti. Kiek aukų pareikala- 

• tiečiai iš karto norėjo eiti į ko- vo kolektivizacijos “klai-

“pas mus, visoj tarybinėj ša
lvie. dar yra atsilikimas che
mijos pramonėje, palyginti su 

Taigi, “buvo padalyta ii* 4AV vbemijąe pramone. Bet
neužilgo mes * ir tą atsilikimą 
nugalėsime . . . Fbs mus tik 
gera pradžia daroma jiems 
(geriems daiktams) gaminti”.

seniai pasakoja tokį “džio- 
ką” — Kai pasivysime A-

vusis Panevėžio komendan
tas Puzer von Miller ir ka

merikę, leiskit man ten iš- įninkąs Mikaliūnas, kurie 
lipti ir pasilikti, o jūs gale- Skalavo išduoti jiems Va- 
site toliau lėkti ... liukus. Kar. Puzer von Mil-

Kai pasivys, tada pakai- is sakė, kad jis turi Pa
bosime, o kol kas vis tie pa-: nev’ėžio komendanto įsaky- 
žadai, plepalai ir ujimas pi’istatyti \ aliukus Pa- 
prie darbo, kad iš proletaro jevėžin. Miller, Mikaliūnas, 
devynius prakaitus galėtų Kregždė ir Ragauskis apie 
išsunkti. ‘ (Nukelta į 5 pusLJį

j‘jįu lonaiai prenauuos je- ; --- ®”
ga savo transportams į va- Patnuksmavus . . .

O kur lakūnai?
11 Amerikos lakūnų kt

karinį Beąlyną gabenti, tai 
bus pradžia karo. Preziden
tas Eisenhower į šitą Chruš- Am®pkos lakūnų ki 
čiovo “įspėjimą” atsakė,'-1 d-,ngo Sovetų Armemjo 
kad Vakarai paliks rusams pernai rugsėjo 2 d. buvo re 
šūvį ir patys nešaudys, jei X "u™u’tes- ST^į"

dėf ttiy„TX’on nei^ X " Sa'‘”

Mi/srk^lika*

karo kas nore gali paleisti simas yra tik tas, ar rus«

privilegiją paleisti pirmą

pirmą šūvį” ir palikti isto
rijai aiškinti, kas ten tą šūvį 
paleido ir kodėl tą dalė.

Maskvos diktatoriai žaid
žia ugnimi, žaidžia many
dami, kad taikūs Vakarai 
negi drįs rizikuoti karo dėl 
Berlyno miesto . . . Taip 
ir Hitleris kadaise manė, jis 
vis tvirtino, kad “dėl Dan
cigo” anglams nėra prasmės
rizikuoti savo yenąfįifyjų paaiškės.

tuos lakūnus nušovė ir nenc 
ri jų lavonų grąžinti, ka 
nesimatytų jų nušovim 
pėdsakų, ar gal rusai juc 
taikos metu paėmė į nela 
svę ir dar laiko kur nors ki 
Įėjime ar kokiame koncb 
geiyje.

Atsakymo į tą klausim 
šiuo tarpu niekas nežin< 
Bet kada nors ir ta paslaptį

A D.
«
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu j 'AS lilONO MSFKAr

KANADOS NAUJIENOS
MONtREALIS, P. Q. Programą nutaikingai ve

dė tai vietai vykusiai pa
rinktas V. Kiškis. Sveikini-Nepaprasta žiema

šių metų žiema Irtontre- mus perskaitė P. Šimelaitis. 
aly yra rekordinė. Ir ne tik Virtuvę vedė prityręs kuli- 
šalčiu, bet ir sniego danga, naras Jž. Džiaugys, vyr. 
Reta diena, kad sniegas ne- šeimininkė Marta Kynas, 
kristų. Miestas ir apylinkė, padedant visai eilei energin- 
o kartu ii- visa provincija, gų moterų ir jaunų merginų, 
neretai sniego pūgų yra, ate- Maži[u
kirta, susisiekimas sutruk- ;
dytas. I Protestantams ir neutra-

Tikrai, kaip dainoje: liems miesto gyventojams 
“šalta žiemuže gruodus už- mokyklų mokestis šiuo metu 
traukė ...” .yra net daugiau kaip 2 kar

tus didesnis už katalikų. Jį
Vaisingas Lito veikimas

Montrealio lietuvių ban- Nedarbat vi, di<Uj< 
kas — kooperatyvas “LI- 
TAS” pereitais metais apy
vartos padarė pusę miliono

žada sumažinti.

Noi-s federalinė valdžia 
duoda pažadų, bet nedar- 

dolerių. Tai jau didelė pa-j bas, pragyvenimo brangu- 
žanga. Iš tos apyvartos Ii- mas, infliacija diena iš die- 
likosi ir pelno, kurio dalis, nos eina didyn. Parlamente 
350 dolerių, išdalinta Įvai- opozicija, daugiausia CCF, 
rioms organizacijoms ir kelia rimtų aliarmą, 
šalpai. Gražus pavyzdys. Ar

Tik koks reikalas buvo ir. .
vienuoles šelpti, kurios per Mūsų lietuvių kolonija 
kelerius metus pasistatė J™ ?r gausingiausia, bet or- 
virš šimto tūkstančiu dole- g^maacųų skaičiumi ji vir
vių vertės namus. ' šiJa visas kitas kolonijas net 

jdrauge sujungus. Sąrasuo- 
Pobūviai se skaitoma virš keturiasde-

Skautų pobūvis nebuvo šimt šešių, 
gausus. Skautas vytis J. Ra- Organizacijų vadovai, at- 
manauskas gražiai ir pavyz- vėsus karščiui būti “va- 
dingai vedė programą. Tik dais”, ar nepadarytumėte 
skautams netiktų į savo benrą posėdį ir susipažinę 
pobūvių programas kišti ne- su esama padėtimi orgatti- 
švankumų. O dar blogiau, zacijų, sumažintumėte bent 
kad ir bažnytinėj salėj par- aštuonis. kartus. Iš likusių 
davinėti svaigiuosius gėri- 6, o kad ir 9 ar 10, pasidary- 
mus ' ' ■ tų tvirtesni junginiai ir pa-

Katalikių Moterų užga- lengvėtų veikla, 
vėnių balių — tautinių rūbų .Yra net if tokių organiza- 
konkursą reikia laikyti ge- kurios, rimtai galvo-
rai pavykusiu. Tiek publi- Jant> tikrai neturi savo veik-
kos gausumu, tiek ir premi- Į* <įįrv0S\.ImkV"e.oš»u,iu?: 
jomis toks pirmas vakaras ^as Jiems čia veikti. Panaši 
save pateisino. Padėtls yra ir kai kūnų ki-

Tiesa, už tautinius dra- }ų organizacijų. Yra ir to- 
bužius premijas skyrė ne kių, kunos visai nesiderina 
katalikių moterų draugija, su šio krašto demokratine 
bet Susivienijimas Lietuvių ^ntyarka — tai LAS. 
Amerikoje ir bankelis “LI- Rimtai ir šaltai viską per- 
TAS”. Įdomu, ar JAV ku- galvokime. . „
riame nors demokratinės^ Valeika
grupės parengime premi- ’
joms lėšų kada nors yra sky
ręs “ALRK Susivieniji- 
mas”. Vietos SLA kuopai Juozo Bakanavičiaus var- 
reikėtu pirm visa ko tai iš- das y1*3 žinomas ne tik mū- 
siaiškinti? ... kolonijoje. Tai nenuils

tantis jvamų organizacijų 
Bakanavičių sukaktis ‘veikėjas, kupinas sumany-

Genė ir Juozas Bakana- mų, nuoširdus, pakantus 
vičiai minėjo savo vedybi- žmogus, sugebąs su visais 
nio gyvenimo 25 m. sukaktį, gražiai sugyventi. Todėl nie- 
Vaišės buvo DLK VYTAU- ko nuostabaus, jei ir į Baka- 
TO Klubo patalpose. Čia su- navičių vedybinio gyvenimo 
kaktuvininkus pasveikino 25 metų sukakties minėji- 
virš 200 svečių (tik tiek ir mą prisirinko kupinas Vy- 
talpina klubo salė), gražus tauto Klubas, kuriam Juo- 
skaičius telegramų ir sveiki- zas yra daug jėgų atidavęs, 
nimų raštu. Buvo apdovano- Juozas, būdamas didelis 
ti suaktuvininkai gražiomis sporto mėgėjas ir jaunimo 
ir vertingomis dovanomis. bičiulis, stengiasi į Klubą į- 

iimAMJusaaiiaaasagjissssMaaaaaas'Maaa*

J. BAKANAVIČIUS

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon: Vaizdai nuo Atlanto Ori Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iŠ Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
YeŪovstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame 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 gražiafe pavrikshia. 

Knyga jau išėj*\ Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
Broadvvay So. Boston 27, Maaa.

J

traukti naujų jaunų jėgų.
Jis senas keleivietis, ne 

tik pats skaito, bet ir kitus 
ragina skaityti pažangiąją 
spaudą — Keleivį, Naujie
nas, Darbą.

Minėjau, kad Juozas vis 
nešiojasi galvoje kokį nors 
naują sumanymą. Jis dabar 
nori suburti lietuvius ūki
ninkus, kurių yra gana daug, 
kad jie galėtų ne tik savo 
reikalus geriau aprūpinti, 
bet ir į lietuvių visuomeninį 
gyvenimą svarų indėlį įneš
ti. Sėkmės Juozo sumany
mui!

Pora žodžių ir apie mielą 
G. Bakanavičienę. Atsime
nu, kai ji prieš 25 metus pir
mą kartą atsilankė su savo 
vyru į Vytauto Klubą, tai ji • 
nė žodžio nemokėjo lietu
viškai, ir pastebėjus, kad 
vyro draugai apie ją kaž 
ką kalba jai nesuprantama, 
kalba, nusprendė išmokti 
lietuviškai... ir šiandien ji 
taip kalba lietuviškai, kad 
niekas nepasakys, jog ji nė
ra tikra Lietuvos gražiųjų 
laukų dūkra.' Vyras juokau
damas sako, kad žmona,

ATEITIES KARYS

i'
■

tu Amerikos karys ateityje. Jo kaime Įtaisytas radijo 
priimtuvas ir siųstuvas, jis divi dildomi veido kaakę, 
neperšaunamą švarką, rankose lafte aatomatiaĮ šaata- 
vą, kttris per minutę gali iššerti daugiau kaip 700 šū
vi*

KAS GIRDĖTI NEV YORKE
706 metų ir Nepriklausomy- 
bes atstatymo 41 metų su
kakčių minėjimas

Po meninės dalies buvo 
Įimtos rezoliucijos, svei- 
nimai. Tarp sveikinamu 

vienas jų sergančiam JAV
Alto skyrius, talkininkau- užsienio reikalų ministrui 

jant kitiems, Vasario 16 d. Dulles su nuoširdžiais linkė- 
LletuVos nepriklausomybės Įjiuiais pasveikti ir Vatika-
paskelbimo akto minėjimą 
suruošė vasario 15 d. Įsidė
mėtina, bene New Yorko 
Lietuvos nepriklausomybės 
41 metų sukaktį minint, pir
mą kartą buvo pastebėta, 
viešai programoj atžymėta, 
kad, tas minėjimas kartu 

(jungiamas ir su Lietuvos 
valstvbė 706 metų įkūrimo 
minėjimu. Tikrai verta vi
siems primint, kad Lietuvos 
valstybė yra žymiai 
anksčiau įsikūrusi, tik jos 
valstybės įsikūrimo metus 
privalėtų mūsų istorikai tik

no vadovybei prašant palik
ti Lietuvos pasiuntinybę to
kią, kokia ji iki šiol buvo.

Visas, paminėjimas praė
jo darniai, gražiai ir įspū
dingai. Kas šiuo ir kitaip 
panašiais atsitikimais 
yra pageidautina, tai trum
pesnės: kalbos ir pasisaky
mai prisimenant, kad reilda 
klausoyų paboti laiką ir jų 
energiją. Tokiais atvejais ir 
meninė dalis turėtų pasiten
kinti trumpesniais pasirody
mais. Tada jie būtų įspū
dingesni. Užtęsus programą

sliai nustatyti. Nauji istori- "*>«jimų dalyviai pavargs- 
jos šaltiniai ir kiti praeities p®> 5"^* *r ta™1”!?1 PraV^*' 
tyrinę jmo metodai rodo,
kad lietuvių tautos valstybi
nio gyvenimo pradžios gali
ma jieškoti dar ankščiau ne
gu prieš 706 metus.

Minėjimo programa buvo

ma) ar kalbos ir vertirga 
meninė dalis savo užbrėžtų 
tikslų neatsiekia.

Atsiųstus raštu paminėji
mui sveikinimus, linkėjimus 
ir valstybių gubernatorių 
pranešimus apie Vasario 16 
d. lietuvių diena paskelbi
mus perskaitė adv. Briedis.

Jų būta tiek daug, kiti sa
vo turiniu įdomūs, skelbtini 
spaudoje atskirai.

Gal apie tai pasirūpys 
ALTo informarijos biuras.

J.VUcs
Vasario 16-eios priėmimas

Lietuvos Gen. Konsulas ir 
Laisvės Komitetas kasmet

, Atidarvmo žodi tart New M?
Yorko Alto pirmininkas inž. d Lietuvos
Dr Eue. Noakaa žodi tart ^mTZrikie"

n,S2,«“' kitieS svetimiesiems. Toks
Priėmimas buvo ir šiemet I ^.uta„da?? sveitanimu, gra- V atsilankė apie 150 a6me-

““ *TVla m» - pavergtum ir laisvųjų
Mke^V«MtoHn?K krežiu atstovu, laikraštinir- 
X* k J!™*Kr ku ir kt Sveču tarpe oirmą

*r karta buv°ir Jieva F4ule- 
rtm&o™; kiūte-Roekfeieriene.

sekant, Lietuvos, tiek ir ki- Atvyksta “Dr. 2ivago” 
tu dviejų Pabaltijo valsty! Kovo 7 d. 7 va1. vak. Bal-
.,u .nera pamirštas jįc House moš;a-
ir neęah bub pamirštas, nes ma9 KteratQrinis pokalbis.

J»m rašvtoias J. Petrtnas 
'gyvendini™!1 “ ’ ’ P?™0*® l^ita anie So-
JV ^i»^ ^o^^kn^
f^eV^ėikir s p° p"

m?izr ir^p^rtli I Kamšoma Pastema- 

kad čia iki šiol pasaulio at- įaa uz tą knyga buvo rav^ 
sakingų politikų tarpe nepa- 2±1,°
sigirdo tartas, drąsi tiesos ™*Pa«a>. Pnverte « 
žSlia. viešai pasakytas, au- "“22 atsakyt'; 

draudžiantis ui, kurie' ateiti visiems j s)
Xnta»Val^SmU S kėlimu j ši pokalbi ne- 
kSta ir mūsu^Sų ateirfS 5® 8j“čia(n a-įkalbi ruo- 
visuomenė, kad T &a Demokratinio Klubo
laisvinimo 
vienybės,

niais ukrainais dažnai mina £*jai turėjo gražų ir kilnų kultūringas centras.HatnviAkiifi11^!^^ tikslą — savos tautinės kul- j Montrealio lietuviai, ypač pradėta Lietuvos ir Jungti-
1 i- i • • «. u tūros palaikymą ir ekono- jaunimas, stokite, ypač šio nių Amerikos valstybių vė-
. Abiem linkiu ir tohsu su tarpusavį susipratimą, vajaus metu, jo nariais. Or- liavų pagerbimu. Prie vėKa- 
tokia pat energija dirbti vi* j£]uhas turi namus ir kito- ganizacijos išeikite iš po vų visą laiką budėjo pasi-
suomeninį darbą. Ilgiausių turto, kurio vertė šian- bažnyčių, perkelkite savo keisdami mūsų žvalieji ir
met^- i dien jau prašoka 100,000. susirinkimus, parengimus, į drausmingieji skautai ir

Senas Prietelius į ųę dolerių. Bet dalis narių D. L. K. VYTAUTO Klubą, skautės.
I Pnalnii ĮįįįvaVytauto Klubo jau jrio uiauf imujvuo palauk

ti, nemažas skaičius išsisky-
iri.

Lietuvos ir JAV himnai,
Didžiojo Lietuvos Kuni- ręs iš gyvųjų tarpo. Reikia'jaS^g^mie^senffvadhS-malda žuvusiems už Uetu- 

gaikščio VYTAUTO Nepri- naujų jėgų. Reikia ne tik at- si sutapote, o dar seniau Pa- vos nepriklausomybę, atliko 
klausomo Klubo valdyba, gaivinti buvusį gana veiklų K<»nuntatai J* P*v*-,Operetės choras, vedamas
skelbia vajų, kuris tęsis nub klubą, bet ir suteikti jam------------------------------------- i muziko M. Cibo.
'kovo 1 d. iki birželio 1 d. tiek naujų pajėgų, kad jis
i Klubas įsteigtas prieš Didžiajame Montrealyje su- kaimynas 
daugiau kaip 50 metų. Stei- žydėtų kaip Visų lietuvių <*-

it
“Kelei
64.

Palaukite jūsų Telefono Biznio Ofisą ir užsakykit vieną

iš 9 spalvų telefoną. Tiktai 32 centai savaitei 

po Įvedimo.

NBW BNOLAND TBLBPMONB ANO TBkBORARN OOMNANV

save y o u r s e I f 
u p s

and 
o w n s• • t' • . *■, ! J*v- •

----------- _«——-» sartenakm phon
only 321 a week after installation

A whole vronderiul worid of convenience opom up 
when you get an upstaim bedroem eztenskm.
It’s easy to answer when you’re working 
upstaim during the day. No serambling out of 
bed wben tbe phone ringe at night

And all this convenience, plūs the 
vronderiul feeling of eztra seenrigy 
that an eztra bedside triephom givsi 
... for just 32f a week, tax 
included, afoar

os Talka.
o išsižadėjimas 

nėra geras, tik atsparumą, 
ryžtingumą parausiąs, be to 
pradeda įsigalėti lyg ir nuo- ( em,am 4 
vargis, abejingumas savųl T. L. P. Klubas, Vasario 
tarpe Lietuvos laisvinimo 'mėn. 15 d. susirinkime iš- 
reikalą atsidėjusiai ramti, klausęs ALTo atsišaukimą 
Yra būtinas reikalas skverb- Vasario 16 d. proga, tuojau 
tis į svetimųjų spaudą. Jų pat padarė rinkliavą ALTo 
skaitytojus reikia supažin- darbams paremti.

klausimu nėra

dinti su mūsų kultūra ir pri
minti jiems kenčiančią Lie
tuvą.

Paskui sekė meninė da-

TORRINGTON, CONN.

Aukojo po 5 dol. Juozas 
Burinskas ir Petras Valū
nas, po 1 dol.: Marė Mar- 
čiulynienė, B. Kraučalis, A.

lis. Keletas mūsų dainų Radzevičius, J. Ramonas, 
Gražiai padainavo Roma M. * Aleksandravičius, K. 
Vilčinskaitė-Mastienė. Būta Gailiūnas, St Diškevičius, 
tautinių šokių, kuriuos va- i V. Liuiza, A. Anderson, St 
dovavo J. Matulaitienė, ir Aleksoms, J. Beliauskas, J. 
Operetės choras vedamas Budelis, Andrius Mažeika, 
muziko M. Cibo, padainavo R. Boseti, K. Kelmelis ir 
keliolika dainų. Akompana- iA. Jarašius 25 cnt 
vo A Kepalaitė. 1 P. V.
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Iš Pavergtos Lietuvos Veido į Iietavą

KAIP ATRODO LIETUVA IR JOS NUOTAIKOS
STEPONO KAIRIO KALBA, PASAKYTA VASA

RIO 14 D. BOSTONO INŽINIERIŲ SUSIRINKIME 

Gerbiamasis prezidiume, būtent 1902 metų gale de-
(E) Neseniai iš Lietuvos drabužį įsigyti buvo ir yra brangūs kolegos ir šio po- mokratų partijos programos 

J Vakarus atvykęs buv. Si- sunku!). Mažesniuose mies- būvio dalyviai, ryžosi pareikalauti
biro tremtinys “Eltos Infer-jtefiuose, tiesa, ir dabar dar Už poros dienų sukanka Į T***mrai Pelitinė* autonomi- 
macijoms” papasakojo apie kartais tenka prie duonos iš- 41 metai nuo nepriklauso- Jo* can* imPenJ°* nbose. 
savo pergyvenimus ir pas- stovėti po valadą laiko, ta- mybės akto paskelbimo.
tebėjimus. Be jau žinomų čiau jau gauti galima. Par- Tos istoriškos dienos minė- 
(iš anksčiau atvykusiųjų) duodami daiktai nevynioja-jimas vyko beveik nuo pat 
dalykų, kiekvienas naujas mi j popierių, kaip buvo ne- pirmųjų nepriklausomo gy- 
turi kai kurių skirtingų ži- priklausomoje Lietuvoje, venimo metų, ir per minėji
mų. Visa tai padeda suda- arba kaip yra visur laisva- mus bei spaudoje buvo tiek 
nti tikresnį vaizdą ir apie jame pasaulyje. kartų pasisakyta apie Va-
okupuotąjį kraštą ir~ apie Šiaip jau su maistu Sovie- sario 16-sios reikšmę mūsų 
trėmimus į Sibirą. tų Sąjungoje vis dar blogi tautos istorijoje, kad nėra

. . .. reikalai. Kvietinių miltų kai lengva pridėti kas naujo.
Lietuva. v» dar Miskina ąs^yj. gajįj^ gauti tik didžių- Norėčiau visų pirma pa
kvietimų kraštų jų švenčių metu. Tuomet ei- žymėti, kad su metais kei-

Atvykėlis pasakoja, kad lės susidaro jau iš nakties, tesi minėjimo pobūdis. Kai 
grįžusis iš tremties j Lietu-Sovietiškoji liaudis maiti- gyvenant nepriklausomoje 
va lietuvis tremtiny  ̂gauna naši labai prastai. Ne visa- Lietuvoje, Vasario 16-sios .... . 
tokį ispūdį, kad esi patekęs da pajėgia iš savo uždarbio minėjimas buvo mums tau- .f0™* sąmone sparčiau 
jau į užsienį. Pripratusiam ir saulėgrąžų aliejaus ar tos šventė, pasiektų laimėji-jlr.ka^ ^uta pasiruos- 
prie rusiškų pastatų, kelių, margarino nusipirkti. Bulvė mų peržvalga, paskatini- !jg_ kov" uz lssllalsvin“?3- 
žmonių apsirengimo, miestų Jir duona jos pagrindinis mas siekti naujų. Tačiau tf*P€. nedaug bėra
ir kaimų čia tuoj krinta į a- maistas. ™----- -  žmonių, kūne aktyviai daly-
kį skirtingos sąlygos. Nors 
n okupanto nuvarginta, Lie-

Turiu ir šia proga priminti 
nesigirdamas, kad lietuviai 

buvo už 
toliau siekią ir gal to

liau metą. Kurdami savo 
partiją 1896 metais, jie iš 
karto statė savo programi
niu uždaviniu kovoti už ne
priklausomą, demokratišką, 

kaimynah sufederuotą

Rusijoje sparčiai brendu
sių įvykių laikotarpis iki 
1905 metų Lietuvoje buvo 
tam panaudotas, kad tautos

—jau nuo pirmosios Sovietų ^monių, kurie aktyviai daly-
Kaip minėta, Lietuvoje su okupacijos ir iki šiai dienai vavo metų įvykiuose

----  Lietuvoje, tačiau tie metai
revoliuciniais žygiais uždo- 
kumentavo, kaip sparčiai

maistu kiek geriau, ir bū- jis mums virto atgailos die- 
iuva skiriasi nuo Rusijos tent gera dalimi dėka kol- na, ir priminimu, kad įvy-
uek, kiek iš kitos pusės ji :chozininkų privačių sklype- kiai vėl mus grąžino į pade- . . A ,
skinasi nuo Vokietijos. UU ir jų laikomų gyvulių, tį, kaip Lietuva yra buvusi ®1U8‘* kamienas bren”

Piimiausia matosi Lietu- Parduoda savo gaminius ne iki pirmojo pasaulinio karo,“0 P°"ūsKai. tų metų revo-
vcje žymiai geresnis žmomų todėl, kad negalėtų patys pabaigos, gal dar sukesnę. llu^lols . sąjūdis Lietuvoje, 
apredas, negu Rusijoje. Lie- suvartoti, bet todėl, Kad no- ir vėl kova laisvei atgauti Jau visą tautą, buvo
tuvos gyventojai nešioja vi-jri pasidaryti sau vieną kitą stoja kaip vyriausias lietu- Puiaasis ryžtingas musų 
siškai Kitos išvaizdos rūbus, rublį, nes uždarbiai kolcho- vių tautos, kartu ir kiekvie- jlaudies bandymas atgauti 

zuose, kaip visiems žinoma, no mūsų uždavinys. įlaisvę.
visai menki. Jei dar kartą liesčiaui Po to sekusi Rusijoje re-
Išoriniai vaizdu klamimą, kuo mum. m akcija, vergusi ir Lietuvą iki

*varbu* ..nepriklausomybės Pat pirmojo pasaulinio karo 
Keliai Lietuvoje, palygi- akto paskelbimas, Vy- pradžios, politinės tautoje 

nūs su Rusija, labai geri. čiau visų pirma, kad tai ginties neriuslopino. Visa
Tačiau kaimų vaizdas ny- buvo mūsų tautos gyvenime Tautos Tarybos veikla, pra

sime. Vomo! nario nroctGi I—1—----~» * - __HpHant filio 1917 TTlPtll Vll-

nei ten. Moterys ypač Lie
tuvos miestuose pamėgdžio
ja kiek galėdamos Vakarų 
macas pagal gaunamus iš 
užsienio madų žurnalus, ir 
plaukų šukuosena daugelyje 
atvejų ima lygintis Vaka-
įams. uradužiu spalvos ku- mvnuiu <«irv,

Vakarų pergale. Nebuvome 
naivūs ir nelaukėme, kad 
vakarai imtųsi sprendžiamų 
priemonių vien tam, kad 
mus išlaisvintų, tačiu buvo
me tikri, kad Vakarų kon
fliktas su Rytais yra neiš
vengiamas. Jeigu nevisiš
kai,, tai beveik visiškai e- 
same Vakarais nusivylę. 
Mūsų supratimu, Vakarai, 
save gindami, yra praleidę 
dešimtimis progų “atsiskai
tyti” su bolševizmu, duoda
mi Sovietams vis labiau įsi- 
gąlėti. Vakarai, atrodo, sa
vaip galvoja. Jei dabar, 
kaip ir anksčiau, kiekvie
nas Sovietų pasiūlymas tai
kingai sugyventi yra net 
Vašingtono gaudomas su 
“dideliu susidomėjimu”, tai 
kalbos apie taikingą sugyve
nimą su Rytais yra Vaka
rams ne tik kalbos, juoba 
kad atominio karo baiseny
bės abiems blokams gresia 
baisia katastrofa. Vakarai, 
sutikdami už taikos išlaiky
mą pripažinti esamąją pa
dėtį, tuo būdu palieka ir, 
mus Sovietų pevergime ne
ribotam laikui. Taip šian
dien atrodo Vakarų politi
ka.

Ar tokia tarptautinė bū
klė, nedarant spėliojimų 
dėl tolimesnės įvykių rai
dos, neverčia mus, kad ir 
nerodant Vakarams’ nuga
ros, dairytis ir kitų Lietuvai 
laisvinti galimybių? Manau, 
jei tik tokių galimybių tik
rai matytųsi, mūsų pareiga 
būtų gyvai jomis susidomė-

DIKTATORIUS IR IMPERATORIUS

Jugoslavijos diktatorius Tito su Abisinijos imperato
rių r.aile Seiassie kariuomenės parade, kai Tito, ke
liaudamas po Afriką ir Aziją, buvo atvykęs į Abisi
niją-

ti.
* * *

leisti, stogai prakiurę, apše- sūkio iš politinio pavergimo nįaus konferencijos ir bai- 
pę. Išvežtų į Sibirą ūkininkų j politinę nepriklausomybę. 8^ant Vasario 16-sios aktu 
sodybos daugiausia sugriau- Mūsų tautos, tariant mū- būtų buvusi negalima ir ne- 

nį margesnės spalvoj Y- j** Ir tik iš apleisto sodelio sojo kaimo paskutiniam sėkminga, jei Tarybos 20 
pač geriau apsirengę lietu- Sab spėti, kad čia kažkada istoriniam etape pradinį ®nnų nebūtų buvę tikri, kad 
v,ai Kaune. Net tvirtinama, lietuvio gyventa. Griuvę- žingsnį sudarė tautinio at- ?e velk?a tautos pavedimu 
kad kaimiečiai esą geriau siu°se dilgėlės tarpsta. gimimo .pradžią reiškusilr valios garsmtu-
apsirengę negu bet kurio ki- Miestuose matosi labai “Aušra”. Tačiau 1883 me- y/“-0 valia buvo tautoje 
to miesto gyventojai Sov. didelis skirtumas tarp na- tais ir vėliau politinė mintis išugdyta. bent per šimtme- 
Sąjungoje. Vis daugiau dra- cionalizuotų ir privačių na- ne tik tautoje, bet ir mūsų C1° ketvirti vesto politinio 
tuziu matytis pasiūtų iš a- Nacionalizuotieji (vai- inteligentuose brendo tik sąmonimmo darbo. Tad į 
merikietiškų medžiagų. Vy- diški) namai atrodo baisiai: palengva. “Aušros” palikuo- Vasario 16-sios posūkį ejo- 
įų kelnės siuvamos taip pat visa apleista, sugadintas nis “Varpas” tik šio šimt- sąmoningi ir kovai pasi- 
į arai Vakaruose įsigalėju- vandentiekis ir kiti įrengi- mečio pačioje pradžioje ir
sią°madą __siauresnės, ne- mai» lauko ir viduje nu--------------------------------Vertindami visus mūsų
gu anksčiau. byrėjęs tinkas. Jei greta na- laimėjimus per neprikiauso-

Komjaunimo ir partijos cionalizuoto namo stovi na- 1 km ilgio ruožas. Pajū- mybės metus, gal didžiau- 
pareigūnai kartais griežtai mėlis, turįs privatų savinin- ryje vasarą leidžiama vaikš- siu turime laikyti tai, kad 
kritikuoja Įsigalinčią ir Lie- k4> tai jis išsiskiria kaip die- čioti iki 23 vai. Po tos va- jų pradžioje atsistoją ant 
tuvoje “vakarietiškų” kel- na nuo nakties. landos visas pajūrio smėlis savų kojų, gavome progos
nių, “vakarietiškos” šukuo- Sovietinės kariuomenės yra išakėjamas. Pajūrio pu- patys save išbandyti. Nežiū- 
senes madą. Kalbama apie daugiau pastebiama Vilnių- šyne į abi puses nuo Palan- rint darytų klaidų, lietuvių 
“stiliagas” ir stengiamasi je, Kaune, Tauragėje, Mari- gos yra stebėjimo bokštai, tauta per 20 nepriklausomų 
jiems prikišti “keliaklūp- ampolėje (Kapsuke), Kiai-Labai madoje gintariniai metų padarė tiek pažangos, 
čiavimą Vakarams”. pėdoje, Pagėgiuose. Kiai-gaminiai. Net nelietuvės kad ir pati įsitikino. savo

Tačiau visa Ui nesutruk- pėdos įgula yra senose ka- ginUrinius karolius nešioja, pajėgumu, ir kitiems įrodė, 
do. kad Kaimo jaunimo, y- reivinėse. Prie Klaipėdos į- falangos vasarotojų tarpe jog moka būti nepriklauso- 
į aė studertų tarpe jaučia- gulos priklauso ir stipri ze- lietuvių tautybės žmonių ne- ma. Laimėjome ir da. Tas 
mas didelis susidomėjimas nitinė artilerija, kurios būs- daug tebūna. Pats Palangos trumpas nepriklausomo gy- 
Vakarais. Tai pasireiškia tinė pajūryje, maždaug pu- miestelis gerokai išsiplėtė, venimo laikotarpis, kad ir 
netik drabužių fasone, šu- siaukelyje tarp Klaipėdos ir daug naujų namų ir gatvių, pažymėtas politinio gyve- 
kuoser.oje, vakar ietiškos Palangos. Tarp rusų karių PasUrosios yra meksfaltuo- nimo zigzagais, pamokė tau- 
muzikcs ir šokių pamėgi- m lietuvių nėra jokio ben- tos. Naujai pasUtyti namai tą, kad politinė laisve yra 
mu, bet ir Um tikrais kalbi- dravimo. Rusai ir toliau te- mūriniai. Sezono metu Pa- būtiniausią jos laisvai pa- 
niais išsireiškimais. Uoliai belaikomi okupantais. Be- langoje viskas brangu. Iš žangai sąlyga. Su tuo sieja- 
skaitoma ir užsienio litera- to, yra ir sunkumų su kai- Palangos į Kretingą kas va- me mūsų įsitikinimą, kad 
tūia, kiek ji randama bib- ba: Kaimiečių dauguma vi- landą važiuoja autobusas, mūsų tauta nesuklups ver- 
liotekose, be to, ir vienas ki- siškai nemoka rusų kalbos. L>ėi okupanto sudaryto giama ir nepavargs kovojusi 
tas nučiuptas užsienio žur- i Pačioje Klaipėdoje, gal- skurdo kaime, kas tik pajė- už išsilaisvinimą, 
nalas. JAV pasiuntinybės būt, daugiau kaip pusė gy- glą bei gali — veržiasi į šiandien lietuvių tauta y- 
Maskvoje leidžiamas žurna- i ventojų yra rusai. Tačiau miestus, kuriuose paprastai ra kelyje prie antrojo liki- 
ias rusų kalba “Amerika” ‘Klaipėdos krašte rusų nėra yra klek didesnės galimy-minio posūkio .... žūti ar bū- 
taip pat eina per rankų ran- ^daug, daugiausia jie įsikūrę bės. Todėl kolchozuose ir ti. Būdami ir emigracijoje, 
kas. miesteliuose ir sovchozuo- sovehozuose didelė persvara neturime teisės nuo jos ati-

. -’se. moterų ir senių. ' trūkti. Pareiga mums įsako
Kaip šiuo metu su maistu. i j^kių, kurie numato emi- Žmonės grįžusius iš Pietų įmanomai dėtis į tą kovą, 

Maisto reikalas šiuo metu grooti į Vokietiją, Klaipė- Amerikos į Lietuvą laiko vi- kuri dabar vyksta mūsų pa- 
Lietuvoje jau nebėra toks :dos krašte esą dar apie 2- siškai “kvailiais . Bet kartu vergtam krašte. Būdami re- 
opus, kaip anksčiau. Kur j3.000. ir patenkinti, kad “ir jie pa- alūs, suprantame, kad nors
noi s nuošaliame miestelyje i Kuršių Neringa tebelai- ragaus tarybinės laimės”, tautos ateitį daugiausia 
prekių būna maža, bet tur- tkoma draudžiama zona. Net Keletas grįžusių, kaip tekę lems jos pačios pastangos, 
guose galima gauti bemaž 'grupinės ekskursijos turi tu- girdėti, pabaigė savo gyve- bet išsilaisvinti iš dabarti- 
viske ir tai dažnai pigesnė-reti leidimą. Klaipėdos uos- nim3 saužudybe nio pavergimo ji gali, kaip
mis kainomis, negu valdiš-jtas nuo plačiosios visuome- Kai dėl nuotaikų, tai lie- ir 1919 metais, pasaulinių į- 
kosc krautuvėse. (Be reika-/nės tebėra atskirtas. Jis ap- tuviai nėra susitaikę su yykių tepadedama. Ko ga
lo Amerikos lietuviai savo 'tvertas aukšta lentų tvora, rnintimi, kad rusai Lietuvo- lime tikėtis?
siuntiniuose kaliais įdeda Viliuje ištemptos spygliuo- J® liks amžinai. Daug nesi-: Nuo pat pirmosios Sovic- 
dai sviesto, taukų, cukraus tos vielos. Nuolat saugomas, bijo net karo ir yra įsitiki- tų okupacijos ir beveik iki 
ir panašių produktų — jų Palangos kurorto paplū- kad tokiu atveju viskas paskutinės dienos Lietuvos 
yra ir pačioje Lietuvoje Tik dymini yra išskirta tik apie pasikeis. išsilaisvinimą siejome su

sijoje daugiausia tamsios: 
juoda, mėlyna. Lietuvoje į- 
sigali vis daugiau ir švięses-

Kam dažniau teko skai
tyti tarybinę spaudą, ypač 
satelitų, kartu ir Lietuvos, 
nauja joje nepabaigiamai 
svarstoma tema yra kalbos 
apie revizionizmą. Tarybi
nės Lietuvos spaudoje ly
giagrečiai su revizionizmu 
nuolat minimas ir “buržu
azinis nacionalizmas”. Per
nai metais vienas Maskvos 
žurnalų, taip pat pasisaky
damas apie revizionizmą, 
pavadino jį mirtinu bolše
vizmo priešu ir pranašavo: 
jei bolševizmas nepriveiks 
revizionizmo, tai tasai tik- 
rai pribaigs bolševizmą.

Kas gi yra revizionizmas? 
Labai nukrypčiau nuo te
mos, jei čia bandyčiau kiek 
pilniau jį apibūdinti. Vadi
mas su pib:«ū paiv Ršui ly
riniu, pasilikdamas socia
listiniu, yra nekompromisi- 
nė bolševizmo priešginybė, 
kartu savo esme protestas 
prieš maskvinio komuniz
mo ideologinį bei tarybinės 
santvarkos absoliutizmą. 
Revizionizmas yra protestas 
ir prieš žmogaus nužmogi
nimą bei tautų pavergimą 
sovietiniam režime. Plačiai 
ir labiausia radikaliai pa
sireiškęs satelituose (Lenki
joje ir Vengrijoje), revizio
nizmas rodo aiškaus artėji
mo prie demokratiškojo so
cializmo. Kai ir Sovietų 
spaudoje revizionizmui ski
riama tiek opaus dėmesio, 
reikia manyti, kad ideologi
nis bolševizmo parovffmas 
yra plataus masto sąjūdis 
prieš bolševikinę tikrovę. 
Vienas būdingų sovietinio 
gyvenimo reiškinių yra Pa
sternako knyga “Doktor Ži- 
vago”.

Kaip yra su revizionizmu 
Lietuvoje?

L i e t u v iškasis bolševiz
mas, pradedant Vincu Kap
suku, visuomet buvo ubagiš
kai Maskvai klusnus ir ide
ologijos ir praktikos klausi
mais. Dar lakiau ubagiškas 
jis yra lietuviškoje emigra
cijoje. Tą vergišką klusnu
mą atstovauja dabar snieč- 
kai bei niunkos, sudarydami 
tarybinės tvaiko; “viršū

nes”. Kaip yra, einant iš ko
munistinių “viršūnių” į ko
munistines apačias ir kaip 
yra pačioje visuomenėje, 
mums maža težinoma. Ta
čiau vienodos priežastys są
lygoja jei ne visai vienodas, 
tai bent panašias išdavas. 
Kai ir Lietuvoje okupantas 
ideologijos, ūkinės prakti
kos, tautinės politikos klau
simais yra pas mus piktes
nis, kaip kur kitur, reikia 
manyti, kad priešingumas 
režimui yra pas mus nema
žesnis, kaip Lenkuose ar 
Vengruose, ir žadina tas pa
čias. reakcijas. Kokios jos
ten vra. mums jau labiau---- -
žinoma.

Kiek tas “buržuazinis na
cionalizmas”, kartu ir revi
zionizmas sudaro rūpesčio 
mūsiškiams atrajūnams, ry
škėja iš kalbų lietuvių tary
binėj spaudoje, komunistų 
partijos šuva žiavimuose, 
nuolat primenamas “viršūs 
nių” kalbose įvairiomis pro
gomis. Daug apie “buržua
zinį nacionalizmą” pakal
bėjo Sniečkus ir paskutinia
me sausio mėn. 14-15 die
nomis Vilniuje vykusiame 
vienuoliktajame komparti
jos suvažiavime. Sniečkui 
atrodo, kad paraustinį dar
bą Lietuvoje daugiausia dil
ba “buržuaziniai diversan
tai” užsieniuose. Labai klys
ta: Bolševizmo priešai auga 
jo pašonėje.

Neapykanta okupantui, 
jo ideologijai ir jo režimui,

darbas

noru išsilaisvinti ir tvarky
tis tavomis jėgomis, kurti 
sav| ideologiją ir savu* pla
nus ateičiai — tai yra tas, 
ką bolševizmas pats augina 
kaip savo mirtiną priešą vi
sur, taigi ir Lietuvoje. Išsi
laisvinimo jėgos bręsta pa
čiam bolševizme.

Mes galime perdėti ar ne- 
davertinti tų pasikeitimų 
reikšmės, kurie vyksta So
vietijoje, vyksta ir pas mus 
Lietuvoje. Bet juo paneig
ti mes negalime. Šios dienos 
Lietuva nebėra ta, kurią 
mes apleidome 1944 metais. 
Ji bus dar kitokia, jei oku
pacija užsitęs dar ilgesnius 
metus. Norėdami būti veik
liau mūsų tautos kovos da
lyviais, turime gyventi jos 
gyvenimu, turime rūpestin
gai sekti kas Lietuvoje de
dasi, pažinti ir suprasti joje 
vykstančius pasikeitimus, 
priimti tuos jų, kuriuos pasi
savina pati tauta ir nepra
rasti bendros su ja kalbos. 
Nes ir besikeičianti Lietuva 
yra ir bus mūsų Lietuva.

šių metų Vasario 16-sios 
minėjimas vyriausiu mums 
įsaku deda: Nčatitrūkime 
nuo Lietuvos!

DAR NĖRA VĖLU

Keleivio kalendorių Nor- 
woode galima gauti iš Ra- 

i manausko vakarais Lietu- 
i vių Piliečių Bendrovėj, o 
Lavrence iš Stakionio, 57 
Sunset Avė.

"VISUOMENĖS MOKSLŲ, MENO 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

kritiškai stebi mūsų išei-ijos, Lietuvos Ir 
viso pasaulio gjvenimą. Prieš konservatyvią, 
provinciališką tradiciją DARBAS stato hu
manistines vertybes ir kūrybiškai šviežią 
žodį.

Iliustruotas, trimėnesinis kultūros žumaias DARBAS me- 
tms kainuoja $'3, studentams $2; atskiras numeris $1. 
Administratoriaus adresas: DARBAS, c/o V. Gervidua, 
86-03 76 SU, Woodhaven 21, N. Y.

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

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

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

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

“KELEIVIS”
636 East Brotdvray 

So. Boston 27, Mass.



No. 8, Vasario 25, 1959 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapi* Penki—

—Maiki, šiandien aš pa
sakysiu tau gerą naujieną.

—Jeigu gera, tai, prašau.
—Jes, vaike, gera. Mas

koliai su savo bedieviškais 
sovietais turės išeiti von iš 
mūsų šventos Lietuvos.

—O iš kur tokią žinią tė
vas gavai?

—Aš tą sužinojau per še
šioliktos Vasario apvaikš- 
čiojimą. Vienas kalbėtojas
fa naciLro

—Kažin, ar tėvas gerai jį 
supratai?

—Šiur, kad supratau. Sa
ko, dangaus ir prigimties į- 
statymai duoda mūsų tautai 
teisę gyventi laisvai. Jjuk 
tas aišku, Maiki, ar ne?

—Aišku, tėve, kad tai tuš
ti žodžiai.

—Kodėl tušti,
—Todėl, kad dangaus įs

tatymas Lietuvos klausimo 
visai neliečia, o prigimties į- 
statymas mūsų tautai kaip 
tik priešingas.

—Na jau, na jau, kaip tu 
čia dabar nušnekėjai?

—Nušnekėjau taip, kaip 
iš tikrųjų yra. Tėvas, matyt, 
nesupranti, ką dangaus įs
tatymas reiškia. Nežinai, 
nei kas yra dangus.

—Maiki, tu nesakyk, kad 
aš nieko nežinau, ba aš .su
pyksiu.

—Gerai, tėve, jeigu ži
nai, tai pasakyk, kas yra 
dangus?

—Dangus, vaike, tai toks 
pleisas, kur šventieji poną 
Dievą garbina, kur vargo
nai groja ir aniuolai karun- 
kas gieda.

—Šitaip dangų tiktai da
vatkos vaizduojasi, tėve.

—Olrait, tai pasakyk, 
kaip tu jį supranti.

—Aš, tėve, dangų su
prantu taip, kaip jį aiškina 
astronomija.

—O kas ji tokia?
—Astronomija, tėve, yra 

toks mokslas, kuris tyrinėja 
erdvės mechaniką, aiškina 
žvaigždžių ir planetų vietas, 
atstumą, judėjimą ir taip to
liau. Pavyzdžiui, seniau 
bažnyčia aiškino, kad mūsų 
žemė yra viso pasaulio cent
ras, apie kurį sukasi saulė ir 
žvaigždės; ir ji tvirtino, kad 
žemė yra plokščia ir kad ji 
stovi vietoje, nejuda. Kas 
nenorėjo tam tikėti, tas bu
vo baudžiamas, kartais net 
ant laužo sudeginamas.

—Maiki, netikėk tam. 
Tai yra bedievių išmislas, 
kad bažnyčią apšmeižtų.

VASARIO 16-osios ATGARSIAI
WORCESTER, MASS.

Kaip minėjome Nepriklau* 
aomybea sukaktį

J. Krasinskas vis dar 
nepasveiko

Mūsų bendradarbis Juo
zas Krasinskas vis dar tebė- 

Vasario 14 d. vakare vie-į turi koją cementu sukausty- 
bos radijo stoties progra- j tą. Tačiau jis nepalieka Ke
rnoję kalbas pasakė Lietu- leivio skaitytojų be žinių ii

blynų vaišės, vasario 14 d. 
— Valentino diena. Vasario 
15 d. Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas.

A. G.

L5F9VNCE, MASS.

vos bičiulis kong. Harold D. savo vietovės. Gal šionus
Donohue ir adv. Antanas dienomis jo koją išlaisvins 
Milleris-Meskauskas. Buvo;ir jis galės daugiau judėti, 
puikios kalbos. ‘Linkime jam greitai pamir-

Vasario 15 d. 1:30 vai. šti tuos •ilgai užsitęsusius ne-
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėj buvo surengtas minėji
mas, kuriam vadovavo Lie
tuvai Remti Dr-jos 1-jo sky-.

malonumus.

NEW BRITAIN, CONN.

riaus pirm. M. Žemaitaitis Mes dar minėsime Didžiąją 
ir sekr. Jonas J. Palubeckis. sukaktį 

Lietuviai karo veteranai
įnešė vėliavas, Lietuvių 
Drum Corps sugrojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus, šv. 
Kazimiero par. klebonas 
kun. J. Bakanas sukalbėjo 
invokaciją, puikias kalbas 
pasakė kong. Harold D. Do- 
nuhe, adv. Antanas Milleris 
-Meškauskas ir svečias iš 
Niujorko J. Audėnas, kuris 
buvo pagrindinis kalbėto
jas.

Vyresniųjų skautų būrys,

ALI o vadovybė 
paliko ta pat*

P a s k utiniajame ALTo 
skyriaus susirinkime į vado
vybę išrinkti tie patys asme
nys: Pirm. J. A. Stundza, 
vicepirm. J. Pieslakas, sekr. 
M. Stonie, ižd. O. Černaus- 
kaitė.

Kitas ALTo posėdis bus 
kčvo 8 d. 4 vai. popiet L. P. 
Klubo salėj.
Mirė S. Pajerskas

Vasario 13 d. širdies smū
gio ištiktas mirė D. Stepo
nas Pajerskas, 73 metų, gy
venęs 20 Bromfield St. Ve
lionis buvo kilęs iš Svėdasų, 
šiame krašte išgyveno 49 
Įmetus, priklausė Lietuvių 
Pil. Klubui ir Lietuvių kata
likų tautinei parapijai, ilgus 
metus buvo jos iždininku, 
Keleivį skaitė nuo pat atvy
kimo į Ameriką. «

Liko žmona Natalija, vei-

Lietuvos • nepriklausomy
bės paskelbimo 41 metų su
kakties minėti mes renka
mės sekmadieni, kovo 1 d.
1 vai. popiet Lietuvių salėj 
Park gatvėje. Kalbės J. Ty- 
sliava iš Brooklyno, miesto 
majoras ir kiti.

Meninę dalimi rūpinasi 
ponai Marijošiat

Visi New Britain ir apy
linkės lietuviai kviečiami 
minėjime dalyvauti. Visi 
juk norime, kad Lietuva bū-kli ALTo skyriaus narė, ir

INDftNV RAš+O 'KORĖJAS

-“1
č i rukenų tautelės vadas Sequoyahbandė savo tautos žmo. 
nėms duoti raštą ir tuo bvdp.ąpšaugoai juos nuo suny
kimo. Apie tai įdomų S. Michėlsono straipsnį rasite šių 
metų Keleivio kalendoriuje. Kalendoriaus kaina 50 centų. 
Jis jau baigiamas išparduoti.

ta “pavardžių rodyklėse”.
“Smolskis - Smalstys, Jur

gis (1881—1918) socialde
mokratinio judėjimo Lietu
voje dalyvis, oportunistas, 
1919 m. dirbo Rokiškyje ta
rybinėje įstaigoje, buržua
zinių nacionalistų sušaudy
tas 1919 m.”

jo kareiviai Puodžiūnas ^‘“Valiukas __  advokatas,
KarVpvinnia nžnakalvie _ SOcialdemokrata», 1918—19

PRAEITIN PAŽVELGUS

Atkelta iš 2 psl. \
tai ką tai slaptai tarėsi. Po 
to jiems buvo išduoti Valiu-

__fpVp tai nėra “be-'J’ Vizbaraitės. vadovauja-iaįsva> todėl bent kartą duktė Lillian Ivas, gyv. Rea- kai, ir susodinę juos veži-
dievių išmislas,” bet istori- '^^emi^^a^c/o^aunariš metuose susirinkime visi po ding, Mass. man, išvežė Panevėžio piF
irs faktai kuriuos žino kie-!*?™60^ Pa^°J° Jauna5Įs vienu stogu savo pasiryži- Lai būna velioniui lengva sėn. Priešais Valiukus sėdė- kvie^ Pag,0J° -ui ištverti sustiptir tautinių kapinių žeme! Šei-

Pavyzdžiui, 1415 metais po-
lietuviškų kūrinių. svetimiesiems parodyti, kad

. , . .. . . Aukų surinkta virs $700, nenaliovėme savo rim-pieziaus inkvizitoriai pagro- 6Večių buvo per 200. Už mi- ™ nepanoveme savo gim 
bė čeku mokslininką Joną-” 4 - j tojo krašto reikalais sielotisHuS2irHeDos6dfena^n!i*mO prOgra,.n0S ^"^ir dėl ju kovoti.
S ai teų - Minėpn” Otavos
metų vasario 17 dienų .Roį*"?, vai. AuJ^lPmmKomitetaa
astronomls£ CiŠm Bru^ ŠrOS Vartų par’ buv0 S I. PEIERSBURG, FLA.
astronomas Girodano Bru- anįras minėjimas, kuriam 
no. kuns skelbė, kad žeme _________V7ZY _T fllovopVoc iv ATOVIVTdTV cr • VJI T ii ■£>.«
yra apskrita. Vis dėlto as- Vagelis. 
tronomija įrodė, kad bažny-Į jr VėKaVas įnešė karo 
čia klydo, šiandien jau ir veteranai, himnus sugiedo- 
kunigai pnpazjsta, kad ne j0 lietuvių Vyčių ir para
kame sukasi aplink žemę, pijos choras> varg vinco
bet žemė aplink saulę. An
glų astronomas Newtonas 
išaiškino ir įstatymą, kodėl 

i ji sukasi. Ir tas įstatymas, 
tėve, yra vienintelis dan
gaus įstatymas, koks moks
lininkams yra žinomas; bet 
jis neturi nieko bendra su 
Letuvos laisve ar nelaisve. 
Taigi tėvas klysti manyda
mas, kad dangus duoda Lie
tuvai teisę gyventi laisvai. 
Dangus negali niekam ką 
nors duoti, nei atimti. Kiek
vienas turi teisę būti laisvas 
ir be dangaus, bet to dar ne
užtenka, tėve; reikia dar tu
rėti ir jėgų tai teisei apginti. 
Juk tėvas turi teisę kad ir 
mėnulį nuo dangaus nuka
binti; bet kas iš tos teisės, 
jeigu negali mėnulio pa
siekti?

—Na, o kaip su prigim
ties įstatymu, Maiki? Juk 
kiekvienas ateina ant šio 
svieto laisvas, ar ne?

—Ta laisvė nieko nereiš
kia, tėve, nes žmogus ateina 
į šį pasaulį visiškas bejėgis. 
Jeigu niekas juo nesirūpin
tų, jis niekad neatsistotų 
savo kojomis ir žūtų dienos 
šviesos neišvydęs. Šituo 
žvilgsniu jau daug laimin
gesnis yra viščiukas, kuris 
tik išsirita iš kiaušinio ir tuo
jau gali bėgti. Net ir Bibli
ja sako, kad žmogui niekas 
negali laisvės užtikrinti — 
nei dangus, nei žemė. Jis 
gali būt sunaikintas tuojau 
kaip tik užgimsta. Pavyzd
žiui, kai žydų karalius He- 
rodas išgirdo, kad gimė kū
dikis, kuris galės jį nuo sos
to nuversti, jis įsakė išžudy
ti visus naujagimius žydų 
žemėj

V-itnvin 1 fi-cincA VVJiUO min/ni.iiHtivji-
mas labai pasisekė.

Kalbėjo redaktorius M
Vaidyla, dr. D. Jasaitis ir 
teis. Jonas Zuris iš Čikagos. 

Vasario 28 d. toj pačioj 
Burdulio vadovaujamas, in-i vietoj (Letter Carriers Hali, 
vokaciją sukalbėjo prel. K. ;314 ioth Avė S.) bus SLA

mai gili užuojauta. Narkevičius, užpakalyje
. .... . karininkas Ragauskas, ka-

SLA 41 kp. susirinkimai jnninkas Mikaliūnas, karo
Mėnesiniai kuopos susi-! valdininkas Kregždė, kar. 

rinkimai būna kas trečią ! Miller> Pužanovskis kiek 
sekmadienį 1:30 vai. po 'Paskiau važiavo automobi

lyje. Bajoriškių kaime prie 
kapinių Valiukai buvo iš
sodinti ir sušaudyti. Karei
vis Narkevičius buvo nusių
stas į Greblių sodžių atsi
vesti žmonių iškasti duobę. 
Aplinkiniams gyventojams

kuopos banketas.
P. Ketvirtis 

V/ATERBURY, CONN.

Vasys.
Miesto majoro pareigas 

einančio. Andrew B. Holm- 
strom deklaraciją perskaitė
adv. A. Milleris, kalbėjo --------
kong. D. Donohue, majoro Paminėjo V. Kudirkos 
pareigas einantis A. B. sukaktį 
Holmstrom ir dr. P. Vilei 
šis iš Waterbury.

piet Lietuvių salėj.
Kuopos banketas bus ko

vo 21 d. Lietuvių salėj.
Išvyko j Floridą

Jonas ir Bronė Sakavi- 
čiai ir šv. Onos Dr-jos pirm. 
jir ALTo narė Mary Zautrie- 
nė išvyko į Floridą.

M. Stonie

IŠĖJO “DIENOJANT”

m. dirbo tarybinėje įstaigo
je Rokiškyje ir už tai 1919 
m. birželio 19 d. buržuazi
nių nacionalistų sušaudytas 
kartu su žmona”.

Vadinasi, nė vieno, nė 
kito komunistai nesisavina, 
nors vienas ir kitas mirė 
kankinių mirtimi. Jie juo- 
dviejų ir nusavinti negali, 
nes Lietuvos soęialdemok- 

judėjimo buvo ryškios
pasakęs, kad sušaudyti 2qj^rnpnyhps, nepasidavusios 
komisarai už tai, kad jie, komunistu pavergiamos, 
norėję pabėgti, uždraudė šį \ q atsimenate, netaip se- 
atsitikimą garsinti ’. njaj jr KeiejVy buvo rašyta,

Šis laiškas datuotas 1919 kad ir šiandien dar yra to- 
j m. rugpiūčio 7 d. ir adre- kių: mūsų nesenos praeities

Iš spaudos išėjo Kipro suotas Lietuvos ministrų ka-. “žinovų” ir jos “aiškintojų 
Bielinio knyga “DIENO- ■ Mnetui. (riet generalinio štabo pul-
JANT”, spaudos draudimo .. laišku, į-ašytu tą pa- kininko titulu tebesigarsi- 
laikų atsiminimai. Šio lei-l?^ dieną, J. Šernas prane- nančiu), kurie nori kitus 
dinio prieduose skaitytojas sa smulkmenas apieJ. Smol- įtikinti, patys tikrai tuo ne- 

Tėvynės mylėtojų Dr-jos ras įdomių žinių: kaip prieš skio nužudymą. Jos maža Akėdami, kad Valiukas ir 
skyrius Tremtinių Dr-jai pa-j ioo metų kaikurie Kauno ku? skinasl nuo .Valiukų Smolskis buvo komunistai, 

pei vnsarin S d «iro nerti j_________• puž.ndvmn Gal tiek sklF-*Rezoliucijas perstume fje(jant vasario 8 d. surengė jrubemiios dvarininkaf^nal nužudymo.
^Merinę38 dan'TtHko' «v <,J> Vinco Kutirkos gimimo tys naikino savo dvaruose tinK?%kaį J- Smolskis vi-! ;. ■■ krūtis

Meninę aaų atliko .v. t sukakties minėji- baud žia va nereidami i SQ laiką buvo tardomas. • MAIKIO KRAITISKazimiero parapines moky- ms 4 A 1 Paskui T Smolskis huvrt is Ur . 1 j ma. Jame A. Saulaitis skai- samdoma darha- kain mis- Paskui J. Smolskis buvd iš ... ....klos mokiniai — deklama- t-‘ k iu k A Alek. r•• . P nUb_ kalėiimo kareiviu išvestas ir ; ^l,SŲ skaltytojai
cijos, plastiniai judesiai (y- 1 Jlems. atlyginimą » _ - P«numerata atsiuntėnač GreiTdek amavo Dalia §i° ' adovaujamas ^artėtas kt £ kit0 priedo - “Mas- *eva Jam bė^ant’ sušau^ 

a,(Čampe, Muraška, Seliokas koliu darbai Kražiuose”'ii- tas. Vyr. tardymo komisija

kartu su 
ir dova

nu :
Po §-75: K. Beniušis. Winni- 

sąmoningai peg. Man. CCan., M. Klim, E.
, Drum Co.ps ir V. s^iginskaTpaSin  ̂Siu kab

Burdulio vadovauJamaS:Gaigaiytės padeklamavo, o grūmėsi su kazokais ir kain Smolskį nužudžius, bet No^*'lch’ conn
choi'as- Jankauskaitė naakaitė * - -vru - P iu ištardvti neralėio nes ' Po $ o0: M- Vldunas’ Law'Čia nublikos buvo anie;Tu ,, J,e buvo teisiami Vilniaus negalėjo, nes!rence Mass M Matonis, Ha-

_"i_“I.,, tuvos tilto atsiminimus”, mieste. Knygoje yra daug ir tle karelvlai buvo atleistl a'•verhiH’ Mass.. F. Shamonsky, 

kitų dokumentų. tostogoms. -įScranton, Pa.. J. Silks, New

įtarė kareivius

surinkta virš500, aukų 
$500.
Aplankėme ligonis rantas.

Vasario 15 d. vakare ap
lankėme šv. Vincente li
goninėj gulinčius A. Kriau-,

i Publikos buvo pilna salė. 
j Minėjimui vadovavo A O- 
rantas.

A. Dzimidas

MIAMI, FLA.

Vntrrr J’i a -i I Šernas tos komiai ios ’ H*ven> Conn.. A. Balinskas,

Knygą išleido Amerikos .^™as’ tos R»hway. N. J.. M. Remench,

Lietuvių Socialdemokratų Pirminriikas nusiskundė, .Brooklyn, N. Y., E- Jezukevi- 

;Sąjungos (LSS) Literatūros kad suir?s susisiekimas ap- frtišj, Nashua, N H.. P Budwi- 

Fondas. Leidinys (464 psl.) su?kin» terdym,. Bet
įrištas į kietus viršelius. Jo suiręs susisiekimas skatino n^. Palmyra. N. J., o. Algimi- 

kaina $6.00. ka^P kur vietos valdžios pa-’nas, Chicago. III.. J. Yokubaitis.čialį, B. Barysiuką ir A. Ku-! . . . ____ _ ___
zmicką. Tai visiems žinomi Nauja Lieturhj Klubo vado- Ku/nėra knygynų ir kny- ’^gūnus sauvaliauti, neš* a- ’shadTz/'j

gų platintojų, leidinį galima Pie tokius niekšiškus dar- )aw’; Ft‘. i^uderdate, Fla.-. a” 
■užsisakyti paštu, prisiun- bus tada buto sunku ūmai Kacergis, Montreal, Can., lg.

kojomis. 
Taigi pasakymas, j —Maiki,

kad prigimtis duoda žmo
gui teisę būti laisvam, yra 
tuščias žodis. Laisvas gali 
būt tik tas, kas turi jėgų vos 
sau laisvę užtikrinti. cijos

vietos veikėjai. Mūsų linkė- v-vbe’ nauri
jimai jiems greitai pasveik- Lietuvių Klubas išrinko Užsisakyti r___ , ____ ,.
ti. šiems metams naują valdy- čiant čekį ar money orderi IJetuvos vyriausybei Prane-

J. Krasinskas jbą: Pirm. Petras Swecins-$6.00 šiuo adresu: ‘.V Grebliūnas? Clžago? niTv^

...... K. Bielinis Kar‘ von Miller bu- Venclovas, Naugatuck. Conn-,

70 Fifth Avenue, 9th v? v?kieč^. k!lm4s>. v4l.,au Ea’to^'
floor u? E>.'‘«<>kl>avimą ir kitus KT&u«inS? KenShi w£?. 

Ynrlr ii M Yw nieksiskus dai bus buvo ls- J. Pa’icas, Chicago, III.. M. 

’ * mestas iš kariuomenės. Jia;yąrf',e- Philadelphia, Pa.. A- 

mėgino susirasti tarnybą paJ'kaus.<as. Kulpmont, Pa., w.

Lietuvos valstybes kontrole- j. ktriška, Sudbury. Ont„ Csna: 

je, bet ir iš ten tuoj buvo da. S. Krivickas, Sudbury, Ca- 

atleistas nada. J. Zurlis. Great Neck, N.

o • i, : 4. tod V, Mickus. Montreal. Ca- . Ortai kas Lietuvos TSR pa^a. A. Švedas.,Montreal, Ca- 

įstonjos Šaltiniuose apie J. na'da. c. Petrauskas. Roslinda-

Smolskį ir Valiuką pasaky- Mas*., j Yurkstas, Verdun,
_________________________________ _____ OūT" Canada. S. Tursa. VVester-

1.1T. R. I.. J. Pocius. Delhi. Ona-, 

rodymo. Iki 1911 metų jis Chnhda. -J. Beker, Hartford,

— — - - - • a Verona. N.
Tuscarora, 

Allston, Mass. 

Visiems, atsiuntusiems

įkas <chemikas, gyv. Holli-į
—Maik, aš su tavim ne- voode), vicepirm. Ad. No- 

soglasnas. Aš noriu, kad reika, sekr. Just Rasa, fin.
Lietuva būtų laisva. sekr. EI. Verbelienė, ižd. J.

—To ir aš noriu, tėve; Katkus.
het pasakyk, kaip ji gali iš-į Drauge su nauja valdyba "uti ^"Kekivio admkiZ 
silaisvmti? ateina ir nauji sumanymai, tracijoje.

—Aš to nežinau, vaike. 'Penktadieniais — žuvų die-! * ___________
—Ir niekas nežino, tėve. na! Kiekvieną penktadienį 

Mums tenka tiktai laukti ir į Liet. Klube bus subuvimai 
tikėtis, jog gali susidaryti su žuvų vaišėmis, kur kiek- 
tokios sąlygos, kada Lietu- vienas galės sveikai ir ska- 
va galės vėl atsistoti savo niai pavakarieniauti. Po va

karienės numatomas kortų . Šiomis dienomis Motiejus 
lošimas, šeštadieniais klube ir 
muzika, šokiai. Sekmadie- 

įvairūs parengimai:

iPS. “Dienojant” galima

CHICOPEE FALLS, MASS.

Matulevičių auksinė

reikia vainos.
Gal ir griekas taip mislyt, 
ale vistiek aš pradedu ro- niais 
kuoti

, v W IttVZ* Alki J

JO žmona Matulevičiai gyveno So. Bostone ir buvo y>rtn-; A Žolynas, i 
minėjo savo vedybinio dažnas Keleivio įstaigos‘fe m. Wa'lXn*AII.- 
venimo o0 metų sukaktį, lankytojas.Tiovicn Įnaucuu iv- meno — pantu engimai. . . jan^jiojas«. V įsiems, atsiuntusiems laik-

uoti, kad poteriais Lietu- tautos šventės, minėjimai ir Sukaktuvininkas yra senas Linkime bičiuliams Matu-!raščiui aukų, širdingai dėkoja- 

os neišlaisvinsim. Invoka-t. t. • J Keleivio skaitytojas, jis Ke-Jevičiams dar ilgų ramių me.

i jos nieko nemačija. Per Užgavėnias buvo ^e*vi ^aito nuo pat jo pasi-imaJvnių metų. AdministracijaAdministracija

/



Puslapis Sestas KELEIVĮŠ,  S6. BOSTON No. 8, Vasario 25,185$
dar gyvas (mirė Čikagoj — šiai kaimynei negali padėti,

MOTER? SKYRIUS
IGNAS ŠEINIUS ~

KUPRELIS
(Tęsinys) -

Kai kuomet jis visai mūsų i save neįsileisdavo. 
Vaikščiodavo liūdnas, susikrimtęs, apniukęs; kas ji glau
dino, kas krimto — ne nuims buvo atjausti. Ir dabar 
dažnai jo nesuprantu. Kiek kartų buvau norėjęs išgirsti, 
kaip jis seniau gyveno, ką matė, jis apie save ne tik nie
kam, bet ir man nei žodžio netaria.

—Ar Tamsta nepamiršai savo darbo? — girdžiu. 
Tai Kuprelis, sugrįžęs iš trečio aukšto. Dirbo tenai ką, 
dabar čia atėjo. z “

—Stengsiuos, — atsakau.
Tuo metu dingterejtrgalvon, kad jau gerokai bus 

praėję laiko, kai buvau apačioj. Skubinu žemyn, per ke
lintą laiptą peršokdamas.

Maišas pilnutėlis, prikimštas. Tik, užsitraukiau jį 
ant pečių. Tempiu įraudęs viršun. Jis ir vienon ir kiton 
pusėn nuo nugaros smunka. Prituriu visas lygsvaros pa
jėgas sutraukę. Nors neilgam.

—Greičiau nešk! — įsako nuo viršaus Kuprelis. — 
Girnos bus tuoj dykos.

Nesulaukęs į laiptus prilėkė. Mato, kaip aš su maišu 
ir nesuvaldoma lygsvara kovoju. Bara ir drauge šypsos.

Sugirgždė malūnas, suspiegė visais sąnariais. Atsi
duso, lyg ko sunkaus užgultas. Sustojo.

*—A, kad tave kur! — supyko Kuprelis. Pašoko 
smarkiai nuo vietos, į girnas puolė. Stvėrė viršutinį tekinį 
abiem rankom, įsispyrė aslon, įsitempė visomis pajėgo
mis, pajudino jį kiek. Bet tai nedaug gelbsti. Malūnas 
stovi, lyg įkastas.

Mato, kad iš vidaus sunku kas padaryti. Tekinas lau- j 

kan išlėkė. Išėjau ir aš paskui.
Žiūriu, stumia Kuprelis, net sušilęs, malūno sparną. 

Pastūmėjęs kiek vieną, ima kitą, kai tas nuo viršaus ar
čiau prisiartina. Sparnai treška, braška, trytum būtų vi
sai nuvargę. Toliau eiti neįgali.

Pamatęs ir mane prišaukė pagalbon. .-Mažai ir aš ga
liu ką padėti: sparnai eina, sukas tol, kol mes juos stu
miam.

Bet neilgai trukus papūtė smagesnis vėjelis. Tik jau 
kiek iš vakarų pusės. Taikome sparnus ton pusėn. Malū
nas pamažu, nenoromis ima krutėti. Kinta neilgai. Po 
valandėlės vėl ėmė stovinėti. Kuprelis tai pastebėjęs ir 
išsigandęs šoko pūsti į sparnus.

Nieko neįveikęs, vėjo neatstojęs, supykęs ir dar la
biau susirūpinęs grįžo Kuprelis vidun. Aš dar lukterėjau 
kiek. Klausaus vėjo, ar jis nepradeda smarkiau pūsti. 
Žiūriu į malūną — sparnai stovi, tarytum ir niekuomet 
nesisukę.

Randu jį pirmam aukšte. Vaikščioja iš vieno kampo 
kitan. Iš tolo aplenkia pikliaus skrynią, svarstykles prie 
antių uždarytų durų. Nors nežiūri į jas.

Ir tylūs ramūs dabar čia visi daiktai, lyg būtų iš bal
to akmens. Suakmenėjo kuomet miltais apnešti. Tylus ir 
piklius anoje pusėje. Visas užmestas. Jau Kuprelis krau
na visokius nereikalingus daiktus, lyg kokin muziejun. 
O kertės ir jo šonai eibe skaitlinių išrašinėti. Daiktais iš
trinta ir vėl užrašyta. Tai Kuprelio buhalterija.

Iš viduraslio kelias didelis stiebas net pačion ke
purėm Tai malūno visa pajėga. Tušt palubėmis jį vaini
kuoja milžinis ratas. Ir įstabu rodos, kad jis dabar visai 
nejuda. Pats nejuda ir kitų ratų ir ratelių savo kumštimis 
nevaro. Nevaro ir jo niekas iš pačios kepurės, nuo pačių 
sparnų.

Kuprelis vis labiau nerimauja. Skubiau vaikščioja. 
Rankomis maskatuoja. Piktais.

Pagaliau, matyt, vėjas susimilo Kuprelio: o iš pra
džių palengva, lyg juokaudamas, bet paskui rimčiau ir 
smarkiau pradėjo sparnus varyti. Tuojau Kuprelis atgijo. 
Aiškiai nušvito. Liepė man maišų pažiūrėti, pats, kaip 
voverė, nulėkė laiptais viršun.

Viską čionai atlikęs ir aš ten nuėjau. Jis sėdi kojas 
susikeitęs ant senos sugerbėjusios beržinės kaladės, prie 
kambarėlio durų pastatytos. Atsisėda čia visuomet, kai 
nėra ko veikti. Sėdi ir klausos linksmaus girnų ūžesio. 
Galvoja apie ką. Akyse vilties ugnelė sužiba.

Jo veidas tylus, ramus. Akys toli vidun, praeitin 
žiūri. Ties juo ant sienos viršuje šventas Petras pasilen
kęs. Laukas, žilas, su kuodu kaktoje senelis. Du raktu 
rankoje laiko. Tai paties'Kuprelio visai dailiai akvarelė
mis pieštas paveikslas, mėlvnaosna rėmuose įdėtas.

Viso malūno vienatinis, paveikslas. Kuprelis jį kas
dien nuo miltų dulkių apvalo. Nors ir ne labai tiki ki
tiems šventiesiems, bet šventą Petrą, sako, mėgsta.

Pro baltą ūkaną į paveikslą įsižiūrėjus, atrodo, kad 
jis gyvybės įgauna, mato, girdi ir veide savo garbintojui 
švento palankumo rodo.

Jaukus senelis. Ir visa aplinkuma daros nuo jo šven
ta, jauki.

GERI DRAUGAI

Ohytė su sabaliuku yra geri draugai. J ie abu atrodo kažkuo labai susirūpinę.
■y- —

K. L. J.), gal JK, tai jis ma
no pusbrolis, jis yra senai 
Kanadoje (?) o gal Vy ji 

lyra, rodos, Elizabete, o gal 
sujieškotumei kun. xy, gal 

i jie pasigailėtų mano tokio 
iiikimo, pagelbėtų grįž- 
Iti ...”
Daugelis išvažiavo . ..

“Viena šeima išvažiavo. 
Jiems atsiuntė iš Amerikos. 
Jie 4 žmonės, tai sakė: par
daviau ant kostiumų 3 gaba
lus vilnonės geros medžia
gos ir skaručių ir džiaugės 
ir sakė, kad užteks ant ke
lio ir maisto.”

I

Dieve, Dieve ...Į
“Dieve, kad mane kas 

taip sušelptų. Mūsų šeima 
,5 žmonių ir tiekai siuntinu
ko užtektų. Tas 9 paras (ke

tas kunigas yra miręs* kitų 
nesurasi.

O ir iš šio laiškelio (ma
žai pataisyto) gavėjas Bal- 
fas nedaug be aukų pada
rys, o jie (sibiriokai broliai) 
taip norėtų gyventi ir grįžti 
į Lietuvą, kad ir 9 paras ne
valgę . . .

K. L. J.

ŽEMYNAI

Didžiausias žemynas yra 
Azija. Jis su salomis užima 
16 mil. 900 tūkstančių ket
virtainių mylių plotą. Ant
rasis pagal dydį yra Afrika. 
Jo dydis pusdvy likto milio
no kvadratinių mylių. Siau
rės Amerika — 9 mil. 300 
tūkst. kv. mylių. Pietų A- 
merika — 6 mil. 800 tūkst. 

lionė iš-Sibiro atgal į Lietu- kv. mylių, Europa — 3 mil.
vą, K. L. J. ) možna ir men
kai valgius grįžti...”
Ką daryti?

Šis ir panašių laiškelių 
patenka į Balfą gana daug.

750 tūkst. kv. mylių, Aust
ralija — 2 mil. 950 tūkst. 
kvadratinių mylių.

Dar labai mažai ištirta 
Antarktika (pietų ašigalio 
žemynas) — 5 mil. 300 tūk-

LAIKAS
Laikas guodžia, laikas glosto,
Laikas praeitį užklosto,
Vakar virkdęs, šiandien žavi,
Ryt apgauna, tarsi avį,
Supa sapno svaiguly,

• Neša laimėn, kai guli.
Ar tu spiaudai, ar tu gaudai,
Laikas dirba mūsų naudai,
Sielą gydo, kūną piauna,
Duoda seniui žmoną jauną^
G kas laike neprasnaus,
Susilaukia ir sūnaus.
Susisėdę palei tvora,
Rods, pačiulbiam apie orą*
O jau turim po minutes,
Ponią Oną iš Onutės,
Iš ponios vėl su laiku—
Gyvą našlę su vaiku.
Ir vėl, tartum upių srovės,
Plukdo laikas, mus išrovęs.
Ką sukūrei, pasakei čia,
Viską griauna ir pakeičia:
Vakar—vyras, kaip karys, 
šiandien—pačiai užkurys.d*
Tavo meilę, turtą, šlovę 
Laikas šluoja į palovę,
Verčia fraką į sermėgą 
Ir pro tą sermėgą bėga,—
Kam dar vakar pagarba, 
šiandien ubago tarba.

ę A. G.
PS. Paimtas iš Keleivio 1559 metų kalendoriaus

omooceoaoooooaMMMMMM

Ar tai tas Jonas savo buvu- stančių kv. mylių.mai jau savaime suprantami 
'dalykai. Malonu gėlių turėti, 
i bet joms laistyti reikia pus
valandį sugaišti, malonu iš

Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
taip triukšmauja, o apačio- "•*
je kasdien mažiausia vieną GINTAR£L£’ j- Nartn5s p™** p*-
valandą skambina pianinu. .................... Swiu

—Man ta muzika taip į- 
kyrėjo, — įsikišo Petras.

—Bet, Petrai, — sakau,
’— būk išmintingas. Juk są
moningai ieškai nemalonių 

1 menkniekių ir užmiršti vi
sus gerumus, kuinuos toks' * ___

j butas teikia. Pamiršai, kokį
gražų balkonėlį pietų pusė- * -...............
ije turi, kiek aplink namą 
(žalumynų ir tt
| Man tik spėjus baigti, Pe
tras atsiliepė, kad balkonas 

i ir turi būti pietuose, o Nijo- 
lė pridėjo, kad modemus 
namas ir turi būti žalumy
nų apsuptas.

, Vadinasi, viskas, kas per
nai buvo taip gražu, miela, 
šiandien nebedžiugina. 

j Lyg visa kas yra, ir pri
kalėjo būti. Ieškoma visur 
,trūkumų. Susimąsčiusi ėjau 
namo. Galvojau, kad mes 
be reikalo skęstame maž
možiuose, jais savo gyveni- 
*mą kartiname, nemokame 
būti laimingi ir gyvenimu 
džiaugtis. x

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS

JIE NORI GRĮŽTI

Sibirioko kuklumas

atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek- 
riens proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di 
delio formato. Kaina .......... $5.50

DIEVŲ MISKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, kų jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
ciu koncentracijos stovykloje. 488 
suslapįai,- Kaina .......... an^oo

RUDUO, Ma 
romanas. Ištisa 

Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
614 pusi., kieti virš&i. Kaina >5.00

NEMUNO SUNOS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ...................... $3.00

NEMUNO SCNOs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pos
lapių. Kaina .......................... $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Potino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vienų kny
gų, kieti viriai, 631 puslapis. Kai
na ........................................... $6.00

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

popieriuje. Kaina .................. 88J0
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio sgronomės: E 
Drusutienė, O. Radaitienė, E 
Btarkienė ir A. SHHenė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........ ............ $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS, apie 20,000 žodžių, 368 pu- 

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoriškiausiaa šo 
dynas, kieti viriai. Kaina .. $4jOO

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00Nemokame džiaugtis

V. FUNKIENĖ

«iDovanok, Jonai, už drą
są, kad aš taip drįstu jumis 
klapatyti. Sveikinu iš tolimo 
krašto. Labai nepatogu, kad 
aš taip Jus apsunkinu, bet
kad mano gyvenimas toks ......  ...................... ...i$»
yra sunkus, kad as negaliu trilogiška istorijos kronika 

178 pmt didelis formatas, 
ropiera. Kaina ......................

ENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG 
LUKAI. Geriausias vadovėlis pro

.$&ŠO

Daugelis mūsų nemoka- mai, kurie palengvina dar
ine džiaugtis gyvenimu, bą. Išprašyti. Per mažas šis po
ni a žm ožiais tą galimą O koks ciažus salionėliS pierj^ Brangus kaimynėli, 
džiaugsmą naikiname. ir grindys iš kažin kokios esam Jau iaįsvi, norėtumėm į USS3^K DLBpu^RAi5iStoto

Imu pavyzdį iš gyvenimo, modernios lyg guma me- grjžti į savo kraštą, kaip tie įfetuviame. i<4 pasienių.
iš Vokietijis, kurioje ir aš džiagos. Ne butas, bet ma- paukšteliai skrenda džiaug-IKaina .............................. **
gyvenu, bet jis tinka ir ame- žas rojus. damies namo ir suka savo Do^^^'įd^i

lizdelius, taip ir mums no- apysaka, i?e psl. KatoaT*.. $220
rikiečiams. i Aš džiaugiaus kartu

Mano geri bičiuliai Petras jais. Jie kvietė mane ir vė- retus parskristi ...”
ir Nijolė ilgai svajojo apie Hau atsilankyti, kada jie sa-
naują patogų butą. Galų ga- vo butą papuoš gėlėmis ir Parašysiu »avo vargus . . .
Ie jiems jų svajonės išsi pil- kitkuo. j “Vyras jau senai sirgo,,
dė — jie gavo butą ii- į jį į- Taip jau atsitiko, kad aš bet vis dar nieko, o dabar'' K
sikraustė. Nusipirko naujus benuėjau tik po metų. Tada kaip paleido, labai išsigal- Tema. Savickį, Giras ir kt
baldus ir gražiai, jaukiai įsi- jau buvo ir daug gražių gė-vojo, kad nėra kaip grįžti, j
kūrė. Tada pakvietė ir mane lių ir kitų pagražinimų. 'šoko sumas į galvą ir iš pro- j^IVj!nkIl Tp^koT
pažiūrėti jų pirmojo lizde- —Na, ką? Gera gyventi to visai išėjo. Jau 10 mene- «m apie nepaprastų samanį, kari* 
lio. tokiame bute? — paklau- gjų kaip serga ir nieko ne- nuostabių dalykų padarė, ta

Atėjusi radau du laimin- siau. Įgali padaryti, o taip nore-
gu žmones. Jie man viską —Ach, geriau apie butą ėjau parvažiuoti namon (iš f**'*’1-   **•
rodė ir gyrė. “Žiūrėk, čia nekalbėkime. Daug nema- Sibiro į Lietuvą). Parsive-1 pabuciavimab, parašė J. Oro- 
visai naujas sūdymas šiltu lonurr.ų del jo. žiau iš Irkucko ligoninės,
oru, atmatų nereikia laukan Nustebau tai išgirdusi ir buvo kiek geriau, pradėjo
nešti — įmeti į vamzdį vir- sakau, kad nesuprantu, ką 
tuvėje ir jos nukrinta kur ji galvoja taip kalbėdama.

SU

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelklo 
nerašytas Istorinis romanas iš Že- 

naitijos krikšto laikų. Su kietais 
ipdsrais. Kaina ............$8^0

reikia, virtuvėje karštas 
vanduo dieną naktį, virti ir 
kepti gali dujomis, žodžiu, 
seimininkei visi patogu-

Ir pradėjo Nijolė skųstis, 
kad ir vanduo ne toks karš
tas, kad galėtum nevirinusi 
kavai vartoti ir kiti patogu-

vėl galvot kad nėra kaip 
grįžti ir vėl blogiau ...”
Gal (alėtom aujieikoti...

“Gal galėtum suieškoti 
KL P., jis tikrai padėtų, jei

les, novelių rinkinys, 166 puslapių. 
Kaina ............................. $1AO.

SOCIAUZMO TEORIJA. Trumpai 
tr aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-kaip keitėsi 

ir kodėl ji

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

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

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųių krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kinre. Knvys laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ............. .....$2JB

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1930 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje, pirmoji da
lis 463 psl. Kieti virtai. Kama $4.50

>.EME DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.56

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū. 
sų rašytojos pirmojo Varo meto 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina .............................. 60 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

knn. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Kaina ...............................$1.20

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. ML 
chelsonienės parašyta; 260

receptų, 132 pusi. Kaina
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunige 

M. Valadkos parašyta knyga, 280 
ousl Kaine ....................... $00
A KISS IN THE DARK. J. Janto. 

no anglų kalba sodrūs mizdeSiat
160 pusi. Kaina kietais viršeliais 
minkštais viršeliais .................. $1.1
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelklo ro- 

manas iš Bernaičių Kalvarijos pn- 
sitiea. Kietais viršeliais, 467 pusto- 
piai. kaina .......................................$1
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 

RUSIJA, arta komunistų diktate- 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševfr- 
mo istorija ir valdymo vrakttka. Lr-
“rei daug medžiagos. 96 pnslapini 
kaina .................................................
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogo!« 

svarbiausias veikalas, išvertė M
Miškinis. 260 pusi. Kaina....SSJI
SOCIALDEMOKRATIJA IR B0’« 

SEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tir 
klausimu knygutė. Kaina ...........25t
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa.

rašė E. Vandervelde, vertė Valdo
nas. Kaina .....................................iii
TIPELIS, parašė Pulgis Andriulis, 

juokingas romanas, 240 psL Kie
tais viršeliais. Kaina ............... $8.

1 įvairia 
• • ,.$1.21

TAVO KELIAS 
Parašė Leonas

socializmo aiškinimsus.

KODĖL 
Pilna

(domūs.

I SOCIALIZMĄ
Blumas. Trumpai 

Kaina 

DIEVĄ.AS NETIKIU | 
argumentų, kurie

IUOZAS STALINAS, arba taip 
Kaukazo razbeininkas buvo pasida

rys Rusijos diktatorių. Kaina . .tte
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lieto- 

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuve- 
ia. Kaina .......................................$Sę
aR ROMOS POHEUUS T1A 

KRISTAUS VIETININKA8? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svatta 

kiekvienam perskaityti. Kaiaa $1 JI
DEMOKRATINIO SOC I A LI Z M O 

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

boti ir kų apie tS

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti ttuo adreso: 
KELEIVIS
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Na. S, Vasario 25, 1$£9 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Septintas

VIETINES ŽINIOS
Vasario 16-j» Mass. senate Mirė A. Ulpa

Aną kartą buvo minėta, 
kad Vasario 16-toji buvo 
atžymėta ir Massachusetts 
senate, kurio prezidentu yra 
John Powers.

Pirmadieni, vasario 16 d. 
prel. Pr. Juras buvo pakvie
stas į senato posėdį maldai
sukalbėti. Į posėdį atsilan- j toją, dvi dukteris: Ireną ir 

;iną Danasiėnę su šei
ma. Jiems reiškiame gilią

Vasario 21 d. paralyžiaus 
ištiktas staiga mirė Antanas 
Ulpa, buvęs Lietuvos avia- 
iijos majoras. Laidoja
mas iš Zaletskų koplyčios 
vasario 24 d. 9 vai. iš ryto.

Velionis paliko liūdinčias Balfo 
žmoną Joaną, dantų gydy-

I Vliko
Bostone prie šio parengimo. Taip

---------  pat dėkoju Ausiejutei,
Praeitą savaitgalį Vyr. Džiubinskaitei, Katauskai-

Lietuvos Išlaisvinimo Komi-tei ir Vakauzaitei už tokio- 
teto prm. dr. A. Trimakas mis nuotaikingomis daine- 
lankėsi Bostone. Ta proga lėmis mus nors keliomis mi- 
vasario 21 d. jis padarė pra- nutėmis į tolimuosius Hava- 
nešimą įvairių politinių gru- jus nukėluaoms. 
pių atstovams. [ Didžiausia padėka, be a-

bejo, priklauso baliaus daly-

tokiu būdu nrisidėiuriemft STOGAMS IR NAMUI MEDŽIAGA likimo. pradės rodytis naujosios ka- | AIBDIS
LOKIU Dliau pn. KiejUSiemS ralystės palaminu mat, kurte teiks j Duok man, mano : ūnau, savo širdį.

Parduodu stekams ir namams vi- inšončins a pi vietos ir g>d>ino. 
šokią medžiagą fabriko kainomis,i (Bus daugiau) .

s-'
aa.su. .riteri, 15 Rite.,. F.br,l.o į.^,  ̂ cSį

knygutė 190 giesmių 50 centų. Rei-atstovas
Joseph Simutis

. 14 Bridge St. Nashua, N. li.

1

viams, ypač kaukių kostiu- 
. . - » . muose, be kurių dalyvavimo

Kovo 4 d. 7 vai. vak. į. paramos nė pats balius

TEISMO DIENA
(Biblijos Tyriačtojų Garsiaimas) 

“NAUJAS DANGUS 
IK NAUJA ŽEMĖ“

kaliai.ne taip pat veltui duodamos 
uteratCros. Adresas: L. .B. S. A. 

3444 So. Lituanica Avė. 
Chicago 8, III.

I Vedybos

Turėdamas tuos dalykus omenyje Vedybų tikslu ieškau pavienio 
žmogaus nuo 3K iki 15 metų amžiaus.

kė apie pora dešimčių lietu-!Gražiną Danasiėnę su šei-1 nebūtų galėjęs įvykti. Džiu-
vin PrM>id»ntfic aovn Voikrk- ma .Tiome raieiriamA <rilio ĮBatfo skyriaus metinis susi-kad tiek daug atsilankėvių. Prezidentas savo kalbo
je priminė, kad prieš 41 me
tus buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė, kad Lie
tuva dabar yra pavergta, 
kad jis vakar dalyvavo 
Bostono lietuvių iškilminga
me nepriklausomybės minė-

uzuojautą.

Gustaičių sukaktis

, * X * — 1^^ jaunesniosios kartos, nors
vargstantieji tautiečiai, pra- ir senesniųjų netrūko.
šomi dalyauti.

Burys bostoniečių, kurie 
žinojo, kad rašytojas Anta
nas Gustaitis su savo žmona 

jime, kuris padarė jam gra- Aleksandra “absoliučiai to-
žų įspūdį.

Jis pristatė lietuvių tarpe
buvusį adv. John Grigalų ir 
davė žodį Teofilei Tattan, 
imigracijos įstaigos viršinin
kei. Ji pasisakė esanti lietu
vė, dėkojo Amerikai už jos 
paramą Lietuvai.

Kviečiame į bendrą darbą

Bostono

NOR WOOD, MASS.
Į Atleiskite, jei kas nors ir 
nevisai gerai iš mūsų pusės 
buvo atlikta. Toks balius
buvo tiek rengėjams, tiek 
ir lietuviškajai visuomeneiŠventė Vėlų šeimoje

Vasario 15 d. Povilas ir pirmas, bet, reikia tikėti, ne 
, Paulina Vėtai minėjo savo paskutinis. Neklysta tik tas, 

vasario 21 d. Lembertų bute vedybinio gyvenimo 40 me- kuris nieko neveikia, o iš 
surengė pokylį, apie kurį su- tų sukaktį. Jų duktė Fran-kkjdų įsigyjame patyrimą 
kaktuvininkai, čia jau įsivy- ces Doda ir sūnus Ričardas ateičiai.

iš anksto Klubo patalpose surengė Povilas Jančauslcas 
vaišes, kuriose dalyvavo L. B-nės Bostono Apyl 
gausus būrys sukaktuvinin- Pirra-kas
kų draugų.

bulai” išgyveno 25 metus,

ravusiu papročiu 
nieko nežinojo.

Sukaktuvininkai buvo ne 
tik pasveikinti gražiu, origi
naliu Santvarų sumanytų Vėtai yra seni Nonvoodo
ir paruoštu adresu, bet ir ap
dovanoti kukliomis dovano- 

Liet. Inžinierių mis.

gyventojai, ilgamečiai Ke
leivio skaitytojai ir rėmėjai, 
iš jaunų dienų soeialdemo-

PARDUODAMA KONCERTINA

ir atsakydamas j klausima, Kame pia^au rašyti šiuo adresu: 
yra įrodymas apie jo čiabuvima. ka-' - — -
dangi atsteigimo palaiminimai dar
nepasirodė? Apaštalas pirmiausia 
primena mums iliustraciją, • kuria jis 
buvo girdėjęs iš Jėzaus, tada kai jis 
atsakė i mokytinių klausimą, “Koks 
bus čiabuvimo ir amžiaus pabaigos 
ženklas ?” Atsakydamas į šj klausi-

Jennie Yudies 
lVtll Kastera Parkvvay 
Brooklyn 33, N. V.

ir Architektų S-gos skyrius | Linkiu, kad sukaktuvinin- kratų gretų dalyviai. Jie gy-
kviečia visus liet. inžinie- jkų bendro gyvenimo ratai---- " —l~"— 1
rius, taip pat techniškoje į taip pat tębulai suktųsi ir
srityje dirbančius, arba te-poliau iki auksinių ir dei- 
chniką bestudijuojančius, i mantinių sukaktuvių, 
bet ALIA S-gai nepriklau-: 2-is
sančius, įsijungti į skyriaus
gretas. Tuo bus sustiprinta Svečiai iž Australijos 
liet. inž. veikla JAV-se. Jūs ______

vena gražiai įsikūrę 1150 
Washington St 

Vaišėse buvo svečių iš 
Bostono, Athol ir Manches- 
terio. Sukaktuvininkams bu
vo pasakyta gražių kalbų, 
daug linkėta. Kalbėjo Grin- 
jkevičius, Blažys, Pečiulis,

draugiškoje, jaukioje lietu-' jnž. Kubiliaus šeima ture-Jya^ausktenė, V. Anesta, 
viškoje nuotaikoje praleisi- jo svečių net iš Australijos. iApsiegos ir kt. Po- 
te vakarus uer kas antra ;r tuiU™ kyliui vadovavo Fr. Rama

nauskas.J. <zx įuviiao xz vzxx<x xuinuvi-
mėnesį įvykstančius sky- čiai ir jų sūnūs Arminas ir 
riaus susirinkimus ir paįvai- Juozas. Jie nuolat apsigy- 
rinsite savo techniškąsias ži- Vens Chicagoje, o į Bostoną 
nias išklausydami referatus, atvyko aplankyti Kubilių 
taip pat, bendraudami, gai- šeimos. P. Petkevičienė ir p. 
vinsite savo lietuviškumą ir Kubilienė yra seserys, pas 
stipriau įsijungsite į Lietu- Ęubilius gyvena ir jų moti- 
vos vadavimo akciją. na Paukštienė.

Informacijų ir įstojimo i

Dalyvis

PADĖKA

pareiškimo blankų teirautis Sandaros moterų kortu 
pas sekretorių: A. Lapšys, 'vakaras 
23 Hinckley St. Dorehester, I
Mass. Tel. CO 5-6757.

Valdyba
į Sandaros Moterų Klubas 
šį šeštadienį, vasario 28 d. 

j7:30 vai. vak. Sandaros sa- 
jlėj (124 F St) rengia kortų

---------- vakarą — Whist and Blitz.
Šį šeštadienį 7 vai. vak. J Bus vertingų dovanų ir 

Tarptautinio Instituto patai- gardžių užkandžių. Visi ma- 
pose (190 Beacon St) bus loniai kviečiami atsilankyti. 
Lietuvių Kultūros Klubo su- j Valdyba
sirinkimas, kuriame buvęs į _______________________
Lietuvos operos dirigentas j krepšininku viriūnes
Vytautas Marijošius skaitys,' -----------
paskaitą apie dvidešimtojo Valentinas Mockus ir 
amžiaus muziką ir lietuvių Raimondas Žičkus, aukšt. 
kompozitorių kūrybą. , technikos mokyklos moki- 

Kam tas klausimas įdo- niai, pasižymi ir mokyklos 
mus, prašomi atsilankyti. krepšinių komandoj, kurios 

komandos kapitonu yra 
Mockus. Jo komanda įvei- 

įkė stipriausią English aukšt.
---------- (ir Latin mokyklos koman-

Bronius ir Genovaitė Mic- das ir dabar yra antroj

Paskaita apie muziką

Mickevičiai
1

L. Bendruomenės Bosto
no Apylinkės rengtas pir
masis kaukių balius gerai 
pavyko.

Mano nuoširdi padėka 
už tai priklauso Apylinkės 
valdybos nariams, kaukių 
premijavimo komisijos na
riams St. Vaitkevičiui, DJ- 
vaškienei, K. Nemaksienei, 
J. Arlauskui ir Špokevičiui 
už premijų paskinstymą 
(gaila, kad jos negalėjo 
būti didesnės!); O. Ivaškie- 
nei, E. Ketvirčiui ir J. Ar
lauskui už dovanas premi
joms; Galinienei, Skudžins- 
kienei, Folkienei, M. Vait
kevičienei, Vilėniškienei ir 
J. Gražulienei už puikius 
tortus; ponioms M. Vaitke
vičienei, Vilėniškienei, Len- 
dratienei, Jančauskienei ir 
Simanauskienei už valgių 
paruosimą ir darbą prie bu
feto; Stp. Kiliuliui, J. Ven
ckui ir A. Vilėniškiui už 
patarnavimą prie baro & į 
Adv. J. J. Grigalui, O. An- 
drulionienei, P. Ausiejui, A. 
Karosui, Bakšienei, Ka- 

M.

kevičiai, ilgai gyvenę So. vietoj. Mockus su Žičku į- 
Bostone, išsikėlė gyventi į meta daugiausia kamuolių.
Dorchesterį, kur (8 Mount Ta proga Globė laikraš-tauskienei, Girulienei, 
Cushing Ter.) nusipirko sa- tis įdėjo jų nuotrauką ir tą Gofensui, Ar Gedmintaitei 
vo namus. faktą plačiai aprašė. i ir visiems, vienokiu ar ki-

—
SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,

UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDUĄ, LAT VUĄ, ESTIJĄ ir Kitas Respublikas
Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine
135 w«l 14th Street, ‘ NEW YORK lt. N. Y. Tel. CH 3-2SS3

Liccnsed by U S S R.
ATIDARYTA KASDIEN NUO S iki 6, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vai.

MUSŲ SKYRIAI:
141 Second Avenuei 39 Raymond Piaza WJ 132 Franklin Avė, i M0 Literary M. 
NEW YORK CITY 1 NEWARK, N. J. ] HARTFORD, CONN. Cleveland 13, Ohio

TeL GR 5-7430 | TeL MArfcet 2-28771 Tel. CH 6-4724 |TeL T0wer 1-1461
332 FIHmere Avė. I 308 W. Fourth St. I 11339 Jos. Camnan 1632 W. Girard Avė. 

BUFFALO 0, N. Y. BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MICH. Philadelahia 23, Pa. 
Tet MOhanh 26741 TeL ANdrew 8-5040 iTel. TOwasead 9-398o| TeL WĄInat 5-6078

klauaimaia, ryšyje m persiuntimu siuntinių Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės į mūsų vy
riausią įstaigą arba į patyrusius, atydžius ir mand agius mūsų skyrių vedėjus, jie visi maloniai su
teiks jums visus aurodymus. Prašžiagiakite sava gimines ir draagas aasiąsdami jiems siaatiaj. Mūsų 
dMžiuiė ficaia turėdama tūkstančius patenkintų kl ijtnlų l«0% garaataeja siuatiaių priatstya^. Kie
kvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6 - 7 savaites (oro paktu per 
7-12 dienų).
Mūsų mtaigeee yra pirmos rūšies pasirinkimas maisto produktų, įvairių pramonės dirbinių, o4ų, ava
lynės, laikrodžių ir kitokių prekių pačiomis iemiaa siomis kainomis. Reikalaukite mūsų nemokamų ka
talogų. kuriuose rasite informacijų apie naujus muitų normas ir patvarkymas. K
Atsiminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntiniu persiuntimą.

tavo akis mano ko- r 
liaia. a

Die$6 tai feako? S. P Z. 23;38. U
A. A. J

KIMBARAS ŽOLĖ 1
Kimbaras gerai ** 

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

Medleva Žievės yra vienos iš g»> 
riaušių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių io- '/ 
lių ir Šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me-' ° 
daus -— Kubos medaus, liepos < o 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- ‘ 
siunčiame. ..•»

Alea. Miaara
414 W. Broadvay „

So. Besto* 27, Maaa. : •
Užeikite į Alexander’s vietą.

(9)
PAKDLObV BALANDŽIUS

Turiu visokių balandžių (karvelių) 
parduoti, labai gražių ir didelių, ką 
sveria po 3 svarus. Aš juos auginumą Jėzus palygino savo dienų am- jau - & met KreiptS:

-dl€.n4- ‘ Peter Atriekus 
(Mato 24:37-39) Noes dienoje žino-į 
nės nežinojo apie ateinančią tvano 
katastrofą; vistiek tvanas atėjo ir 
sunaikino tais laikais buvusį simbo
liškąjį dangų ir žemę. Taip pasibaigė 
tuomet buvęs pasaulis arba kosmos.

Panašiai dabar, kaip aiškino pat
sai Jesus ir Petras, dabartinis pik
tas pasaulis turi pasibaigti “Viešpa
ties dienoje.** Kaip Neės dienos pra
sidėjo pirm tvano, ir jis buvo ant že
mės ir rengėsi susilaukti ateinan
čios katastrofos, taip yra ir Viešpa
ties dienoje. Pinnieji Kristaus čiabu
vimo metai įvyksta pirm sunaikini
mo “dabar esamųjų dangaus ir že
mės.’* (2 Pet. 3:7) Viešpaties die
noje — ne pirm jos — turi ateiti iš
pranašautasis tautų suspaudimas, ve
dantis j visišką ir galutiną jų iš- 
griovimą. Jie “su dideliu smarkumu 
praeis ir elementai nuo karščio su
tirps,” ir “esamieji dalykai (dar
bai)” bus sudeginti “Viešpaties die
noje.” (2 Pet. 3:10) Tuomet po sau

Nebrangiai parduodama dar visai 
gera 102 balsų koncertina. Kreiptis:

578 Centre St., Brockton 44, Mass.
(SOmylingo šio piktojo pasaulio prašo

GERIAUSIOS KNYGOS
Lyties Garbinimas knygoje rasite išsivystymą kryžiaus,
dievų sūnų ir nekaltų mergelių. Kaina ........... . $1.50.
Šventraščio Tikrovė, nurodo biblijos dievo platinamą 
nemoralybę, žmogžudystę ir vagystę. Kristaus aistros mei
lės žodžius glamonėjant savo marčią. Kaina ........ $1.50.

AIm knygos sykiu, .............................................. $2.00
T. J. Kučinskas, 740 W. 34th St, Chicayo 16, III.

VAdius i UZI UVĄ
irj VISUS KRAŠTUS oi GELE2INCS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums Jai&kus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.
100 MILLBURY STREET, WORCESTER. MASS. į

46 metai aprūpname Worcesterį"’ir apylinkę vaistais |

m i««t a

M

KNYGA, SVIESA, MEILĖ IR LAIMĖ
SAULES RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatves fontano tryk

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

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

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

ŠL1UFTARN1AI. šita didelė knyga labai vaizdingai pa
rodo Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias 
svetimoje žemėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gim
tiniam kraštui ir jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik .... $2.00.

Visos 4 knygos sykiu tik už 85.60.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

ŽODY1NAS. čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius 
svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruo
žus ir vartojamos jų kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $6.00.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

daug nuoširdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę 
meilę Amenkos 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. 3125 So. Habted SU Chicago 8, UI.

*719 So. Major 
Oaklawn, 111.

(1*)

ŽODYNAS
A. LALIO ...r. - «♦ -

ir

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

aiųati kartu au

Dr. D. PILKA
E.

JJ

TT
Apvalyk savo odą
StebėtiM* Nm|m Gydysua

• e 1 ll

Džiauki* švaria, malonia oda 
nuo visokiu negražių ir nepatogių -• 
veido ir odos dėmių! Stebėtina naa- ; » 
ja TROPICANA OINTMENT (iroa- J 
tis) garantuotai pagelbės jums nua 
psoriasis simptomų, ekzetnos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi Ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odas 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir aa- 
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ką jūs bandėte ir kiek ilgai . 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA - 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų—1« Dieną Bandymas , 

Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymą be rizikos. 
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var- i-. 
dą ir adresą. Kai Tropieana Oinfc-. ( 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui 00 K 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at- 
siųsk $Ž ir mes apmokėsime pašto M- k 
laidas. Jei nepatenkintas nepapras- ’ą 
tais rezultatais, grąžink ir atganai 
srvo-pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti /L 
iš kalno.

TROPICANA Dept. 5 
P. O. BQX

CLINTON. INDIANA

T» r

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

Vyrų stori, grynos viln. apsiaustai tam. pilki ar juodi-.$49.00 
Vyrų 2 gabalų vilnos kostiumai pilki ar mėlyni ..
Nepermerkiami kailiniai žaketai šaltam klimatui .
Terileno worsted kelnes, mazgojamos, nereik prosyt 

š Curdoroy kelnės, rudos, pilkos, mėlynos.........................$11.80
• Poplino marškiniai, nereik prosyti, pilki, gelsvi, mėlyni ar
( balti ....$7.00į Moterų vilnos jersey suknelės, pilkas, mėlynos........... $27.70
t Pastoviai kvalduoti terileno worsted sijonai, mazgojami, ne- f reik prosyti, vidutinio pilkumo............ $18-90
• Medvilnės bliuskelės “Duke” mėlynos, baltos, juodos, smė-
: lio spalvos, raudonos ir geltonos...........  $2.40
( Moterų vilnoniai nertinukai juodi, mėlyni, rudi, pilki, žali 
( ir vyno spalvos (dideli $9), vidutiniai ..47.90
ž Storos vilnonės kaldros, 54” x 54” naudojamos grjčioj ir
į po atviru dangumi ............ $14.70
į Puklios “Mohair” stulos (stoles) visų spalvų 18” x 72” $8.60 
: Populiarios kašmiro vilnos skaros su gėlėm 32” x 32” $4.60

•: Moterų lietsargiai v.t......... ................................. $5.75
( Moterų ir vyrų vilnos veliur chalatai vyno ar mėlyni $21-50 
į Vaikų apsiaustėliai mėlyni, pilki ar smėlio $17.50 ar $16.10 .
į Lovų uždangalai žali. mėk, ružavi ar kremo 80”x94” $11.50 

i j Perkelio paklodės 70” x 96” pora...................................... $9.90
Turkiški rankšluosčiai, dideli, įvairių spalvų ................$2.00
Laikrodis budintojas anglų firmos “Westck>x”..... $6.35 ' ’
Rankinis laikrodis “Wega”, 17 akmenų....................$29.50

-TAIP PAT DIDELIS PASIRINKIMAS BATŲ, ODŲ,
----------------------------------- MOTE-

$42.70
.$38.70
.$19.40

it
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jmfia Netartos bendram lietuviškam darbai, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvu ateities.

SLA GYVYB2S APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešiatfirt metą ypatingai naudinga jaunimui. PO 10 ar 
>0 metą apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
aodrauda duoda pašalnos iki 0825 i aašassL

SLA apdrauda—SAUGL NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA Bariu galima būti auo giaiimo dimsa iki 
giltos senatvšs.

Daugiau žinią apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurtos yra vtoom žyMnšaa Netartą ko
lonijose ir SLA Centrą Ražykjtu takia

6HP Wwl
DIL M. J. VINIKAS

Nnw Ynofc t, N. Y.

MEDŽIAGŲ. NERTINIŲ. APATINIŲ, VYRIŠKŲ ir 
RISK V KOJINIŲ ir PIRŠTINIŲ^—
| aukščiai Badautas kainas įuina mdRas. Tik pridėkia 46.50 
už siundai iki 22 svarą sunkume^

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

Mes siūlome mūsų daktaro n vaistininko patarimą.
' ‘ k . f

Tczafr of London
51 Reaervoir St CAMBRIDGE, Maaa. Tel: KI 7-970S

(Offisas atdaras visą laiką)

MES ATLIEKAM
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms rrfMto—

-♦ BI2NIO KORČIUKIŲ
♦ 8PAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuve padargo tamatoma vtaką 
ir noriiM greičiai ir pigiau, negu kuri non 
kito MMuutuvi. Praiemo kreiptu Muo

27.
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Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 8, Vasario 25, 1959

DAR APIE BOSTONO LIETUVIŲ DEMONSTRACIJĄ

Praeitame numery trum* dar silpni, bet vertintinos 
pai paminėjau, kaip bosto-Jų pastangos lietuvių seno- 
nieciai šventė Lietuvos ne- vės muziką puoselėti.

BOSTONO LIETUVIŲ

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 41 metų sukakties 
minėjime ir vėliau Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri šiame 
krašte vadovauja Lietuvos lais. 
vinimo darbams, aukojo $1,948. 
05.

Trys organizacijos iš anksto 
surinko iš savo narių aukas: 
Lietuvių Inž. ir Architektų S- 
gos skyrius iš 20 narių $375, 
Sendraugių Ateitininkų skyrius

X- i
Po $1: Augonis, J. Ajauakaa, 

Auskelis, S. Ambrozė, O. Alu- 
isevičienė, U. Bender, O. Bačin- 
skienė, A. Bender, V. Balutis, 
B. Doble. J* Guzevičius, M. Ger- 
nowicz, M. Gaputis, Gladenis, 
J. Gražulienė, P. Yankus, J. 
Yankauskienė, A. Ivanauskas,
E. Karsokas, V. Kantarauskas, 
J. Korkutis, J. Kazlauskienė, A- 
Molis, M. Matuza, J. Mickūnas,
F. Lukšas, J. Lukas, J. Lekys, 
W. Lapeška. J. Motėj ūnienė, P. 
Motejūnas, A- Matjoška, E.

Lietuvių ištaiga nori 
lietuviška

Stasys Liepas retokai Bo
stone pasirodo, bet kai pa
sirodo, tai palieka gilų įs
pūdį. Toks jis buvo ir šį 
kartą, sudainavęs 4 dainas. 
Jam akomponavo komp. 
Julius Gaidelis.

Didžiąją programos dalį 
atliko Onos Ivaškienės ve
damas tautinių šokių sam
būris, apie 50 asmenų. Per
nai šita proga O. Ivaškie-

priklausomybės 41-ją su
kakt}. Čia noriu šį tą labiau 
paryškinti. , .

šiemet vėliavas įnešė le
gionieriai ir skautai. Seniau 
su legionieriais buvo kilę 
nesusipratimų dėl jų keistos 
tvarkos. Tik Bostono lietu
viai legionieriai turi sugal
voję savotišką vėlavų įneši
mo tvarką su malda. Kadan-. 
gi maldą ir kunigas kalba, 
tai tų maldų tokiame susi-,nės buvo paruoštas naujas 
rinkime atrodė perdaug, bet i įspūdingas Sadutės šokis, o 
jie nesutikdavo tvarkos pa- šiemet ji paruošė ištisą mu-

U 18 narių $165 ir leisininkų; Matjoška, J. Matjoškienė, A. 
Dr-jos skyrius iš 10 nanų $73. Kneižys R Kasinskienė, J. Ku. 
šitos aukos žemiau spousdina- darauskas, A. K. Neviackas, G. 
mame sąrase įrašytos pagal J ų Karpis, K. Paškus, K. Petaps, 
dy?: r. . > • * • ~ M- Palaima, A- Prakapienė, R.

So. Bostono Lietuvių Piliečių Pauif Paulavičius, D. Svirskie- 
Drį* inė, Giedraitytė, A. Sinkevičius.

Prel. Pranas Virmauskis $60, M stakonis, M. šaparnienė, L. 
Inz. Jonas Mikalauskas $50. - - * - ---- - — --
Po $25: Lietuvių Darbininkų

Dr-jos kuopa. Lietuvių Bend-
ruomenės Bostono Apylinkė,

Šakienė, M. Usevičius, J. Vaič
jurgis, P. Verbickas, A. Wa- 
del. O- Vaičiūnienė, J. Venis, J. 
špakevičius, W. Vasaris, M. Ve-

Sandaros kuopa, A. CW of A. nįs. V. Tautvaiša, M. Žiruolienė, 
lietuvių skyrius per J. Draga-.M. žiruolis, A. Stonkus. J. P., I. 
šių ir A. C. W. of A. par F.!Grul, A. Matulis, Rimas, Ra-
Rumską.

Po $20: Ignas Končius, Juo- ___________
zas Rasys, Antanas Skudžins- Karvėlienė 
kas, Lietuvių Socialdemokratų —
S-gos 60 kuopa. Antanas ir Ge
nė Stopulioniai.

sinskas, Wilkins, E- Johnsonie- 
nė. B. Volmerytė, J. Paškus, B.

M. Palčiūnas, A. 
Milnauskas. Sirkaitytė, Valic- 
kas, Veronika, P. Garais, A. H., 
M. Ymiz. Mariau, Zeis ir 54

keisti. Dabartinis posto va 
das pasirodė išmintingesnis

zikos, dainų, deklamacijų, 
plastinių judesių pynę, ko-

ir tą tvarką pakeitė: vėlia- kios dar čia nebuvome ma- 
vas įnešus, jis pasiliko sce- tę.
noje greta kunigo, kuris su-: Dar uždangai nepakilus, 
kalbėjo maidą. pasigirsta skambus balsas,

, —o— kanklių palydimas:
I minėjimą atsilankė ir ’ . “š^šiohktajai V a s ario. 

nepriklausomybės akto pa- ^ją kilnią mūs laisvės minė- 
sirašvtojas, jo originalo au- j*1**0 dieną atminkime tuos, 
torius prof. Steponas Kai-: kurie dėl laisvės kovoja; 
rys. Ta dalyviams paskel- kas kelia dėl laisvės ir žodį, 
bęs pirm. A? Matjoška pap-irplieną, ir savąją gyvastį 
rašė jį tarti nors kelis žod- laisvei aukoja. . . Per am-

Po $15: Feliksas Giedrys, Ko- neišskaitomų pavardžių- Buvo
stas Nenortos, Vytautas Izbic- 
kas, Jonas Vasys, Aleksandras 
Lapšys, Vytautas Žiaugra, Ka
zys Krikščiukaitis, Bronius Ga
linis, Romualdas Budreika, An
tanas Girnius, Tadas ir č. Alek- 
soniai, S. ir E. Šmitai ir Vito 
Hodges, Witkus, Nežinomas 
Lietuvis.

Po $12: Kazys Merkis, Juozas 
ir Adelė Januškevičiai.

Po $10: Vladas Adomavičius, 
R. Dulskis, Kristupas Daugir
das, Jonas Kriščiukaitis, Jur
gis Gimbutas. Kazys Barūnas, 
Jeronimas Dabrila, B. Kruopis, 
Kęstutis Devenis. Jonas čereš
ka, Stepas Malėnas, J. Kuodis,

aukojusių ir mažesnes sumas. 
ALTo skyriaus vardu dėkoju

visiems aukojusiems.
J. Arlauskas, iždininkas

Inžinierių šitaip 
prof. S. Kairį

Ju pato pirma* įsigijo -
Stasys Jurgelevičius iš 

Dorchesterio pirmasis, ku
ris įsigijo ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio knygą “Die- 
nojant’\ Antrasis tą knygą 
įsigijo K. Klupšas — Aus
tralijoje.

I4N LOMOJ AMAS BUTAS
Išnuomojamas 5 kambarių butas 

328 E St. Kreiptis j Lithuanian 
Furniture Co., 366 Broadvray, So. 
Boston, Tel. AN 8-4618.

ŠE&IV KAMBARIŲ BUTAS
Dorchesteryj 6 kambarių butas su 

visais patogumais. Dėl sųlygų pra
šom kreiptis: Tel. CO 5-8645. (9

KRAUTUVĖ ir BUTAS NUOMAI 
329 W. Broadvray, So. Bostone ga

lima nuomoti krantuvę ir 3 kamba
rių butų viršuje su vonia ir karštu 
vandeniu. Galima nuomoti skyrium
krautuvę ir butų. Kreiptis:

MAGAUDDA REAL ESTATE
* INSURANCE CO.

497 E. Broadvray, So. Bosfon
(9)

namus, ūkius,

Praną Lembertą 
utMoen

W1 tL. BBOAPWAT 
sa bostonb

» 7 t. vak.
TeL: AN 8-7081 

o kitu laiku: AN 8-0699

Praeitame numeiy buvo 
rašyta, kad Bostono inžinie
riai pagerbė prof. inž. Ste
poną Kairį jo 80 sukakties 
proga, įteikdami jam šitokį 
raštą:

Gerbiamam ir brangiamžius. Sutiktas garsiu ploji- žius vis teka mūs kraujas, J-J5trez^. p«ys Mockus, VU-
mu S. Kairys pasidžiaugė kaĮP uPės.: lemtingąją! ko- <tas,Ku?°fe’_Ju2.“s ’Profe^run inžinieriui Ste-
susirinkusiųjų gausumu irvaj baigties nematyti, bet 
palinkėjo kieto pasiryžimo laisvas lietuvis, kovoj ne
kovoti ir tikėti, kad Lietu- parklupęs, iškels vėl tėvy- 
va bus laisva. ^ėj trispalvę ir Vytį” . ..

Nutyla su dideliu įsijau-

RADIO PROGRAMA•
Lietuvių Radio programa 

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

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

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

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY 

Real Estate ir Insurance 
Brokerius 

389 W. Broadvay, So. Boston 
TeL AN - ff - 6030

Vasario 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos na
rių susirinkimas, į kurį atsi
lankė ne ką daugiau per 100 
narių, o jų viso Ubo yra ke
liolika šimtų.

Priimtos būrys naujų na
rių, patvirtinto praeitų metų 
apyskaita (jos svarbesnieji 
duomenys jau buvo Keleivy 
paskelbti), priimtas valdy
bos pasiūlymas skirti Lietu
vos laisvinimo reikalams 
$100 (A. Matjoškos buvo 
pasiūlyta skirti $300, bet 
pasiūlymas negavo dviejų 
trečdalių balsų, todėl buvo 
atmestas, tetrūko vos kelių 
balsų), nepatvirtino valdy
bos nutarimo dalyvauti le
gionierių rengiamame poky
ly J. Lėkiui pagerbti ir iš
laidas mokėti iš draugijos 
kasos, bet priėmė V. Stel
moko pasiūlymą aukoti $25 
iš draugijos kasos dovanai 
nupirkti, o dalyvaujantieji 
pokyly patys užsimoka.

Karštų kalbų sukėlė val-
sveikino dybos pasiūlymas pakeisti 

atitinkamą įstotų straipsnį, 
kuris leistų kitatautei, ište
kėjusiai už lietuvio, arba 
kitataučiui, vedusiam lietu
vę, balsuoti. Dabar tokie na
riai vadinasi “specialiais” 
nariais ir tegali naudotis 
klubo patalpomis ir patar
navimu, bet balsavimo tei
sės neturi.

Karštai prieš tai pasisakė 
B. Bajerčius, K. Vilutis, J. 
Arlauskas, A. Matjoška, B. 
Kalvaitis, J. Vaičaitis. Visi 
tvirtino, kad pakeitimo da
ryti nėra jokio reikalo, kad 
jis yra žalingas, kad tai pir
mas žingsnis lietuvių įstai
gai nulietuvinti, kad tai bū
tų didelis draugijos steigė
jų įžeidimas, kurie steigė 
lietuvių draugiją ir manė, 
kad ji visuomet bus lietuviš
ka, o ne tarptautiška.

Už pasiūlymo priėmimą 
rimtesnių įrodymų nebuvo 
duota.

Sumanymas atmestas be
veik visais balsais.

Susirinkime buvo ir Wor- 
cesterio Klubo atstovas V. 
Skrinska, kuris susirinku
sius pasveikino ir pakvietė 
juos atsilankyti į jų klubo 
naujas patalpas, kai jas tu
rės. Mat, jų klubas yra pri-

DR. D. PILKA
■MSfldS 

Iraus T m s
546 BROADWAY 
sa BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1880

Geriausias namų aažytojos 
(Painter outside & inside and 
paperhangefr) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas sto geriau- ’ 
šia medžiaga ir garantija, yra

Jonas Starinskas
220 SA^IN HILL AVĖ. 
DORCHESTER. MASS. 

Telefonas: CO 5-5854

Tok AV

Dr. John Repshis
UFTVV1S GYDYTOJAS

į į*. P**™? balade,'ponui Kairiui, nepriklauso-
M. Šimaitis. B. Paliulis. Mečius
Kavaliauskas, Valentinas Gal- uiybes akto signatarui, Bos

tono ALIAS skyriaus gar
bės nariui.

Tamstos turiningo ir na
šaus gyvenimo aštuoniasde-

dikas, dr. Stasys Jasaitis, Pra
nas Lembertas. Juozas Vembrė,
Stasys Vaitkevičius, Sandaros 
Moterų Klubas, Kazys Vileišis,
S. L A. 359 kuopa, William j—
Kiškis, kun- M. Vembrė, Anta-gimtąją metų sukaktį atžy-
?5n^r"julU^lSčiSeT m.es- Bostono lietuviai
nas Starinskas, K. Tamošaitis, mzimenai ir .architektai, pa- 
Karolius Vasiliauskas, S. Jan- garbiai lenkdami savo gal- 
kevičius. Juozas ir.Antanas Liu— tamstos sviesiu as*

Idaircimne : <m. anunusJU numos piestas, tkoniai, H. Giedraitienė, Morta' , u R m___ . .firiau sirinrasti Ti<; i2ėlė fe^ ities Ju0 pakilimo stovi! Bratenienė, X. Bartašiūrmi Pi- vienybe bei Tamstos reiks- 
nau susiprasti. Jis įskėlė fe- , , . , . f jus Vaičaitis, Bromus Stnkai- mingais lietuvių tautai vi-
deracijos mintį ir ragino ją ??1 a " tis, Gražvyda Giedraitytė, An. suomeniniais ir profesiniais
nuorėti ,tme vėliava perjuosto lietu- tanas Monkevičius, Domininkasvaite grandiniais surakinto- Peleckis, J. Sonda, Dorchesterio i širdingai sveikina-

D . mis rankomis, o visa scena ^et“viu Pįl. Hutas, Albertas me ir linkime išgyvenu dar
Pagrindinis kalbėtojas ku()ina v1sokio amžiaus jau iškepsią,tis ir Juozas Bak-

siemet buvo tautininkas nta daugiausia mergaičių- Po *7: P. Plekanya 
adv. Junta Smetona is Cle- visi pasipuošę ^iais ’
velando. Bostono ALTe įsi- tiniais

teismo tokia tvarka: pa- jaudinantis vaizdas! 
gnnoimu kalbėtoju kviečia-. Daupau ne pusvalandj 
mas tos sroves žmogus, ku- gilėjome dienai pritaikin- tiaiž
S?toy^kvriSln^iXinkavo tas’ gerai Pasak>’tas dekla- Jbmskas. P. Viščinis. J. Grigą-Ankstyvas garnys
Alto skyriui pisminmkav© macijas, dainas, muziką ir Matjoška. J. Arlauskas.! -----------
toutininkų atstovu, kuris ir kartu matėme toi vien^ ,S. Jmjrelevičius, Kleponis. A., Bostone jau laksto gar-
paknete Įagnndini kaibe-kit4 būrj jaunimO) darant -Vienas jų iitnešė gra- |Verstas savo dabartines pa
toją. j. Smetonos Kai- al. kitam atvejui pride- štys, M. Balukonienė, P. ir E. žią <

timu pasakytas žodis ir su- 
mas Lambergs priminė, kad "dl Ausros. P™ Nemuno 
mes, pabaltieji turime i į""08 8sre“- U?danS?.P?' 
daugiau savo tarpe aiškiu- ®‘enos ,™lzln^
tis ateities susitvarkymo Y?!“’ meistnskos V.

vo tarpe ge-Andnusl0 ranko?. Plestas!

T ofiriu voi-rln- “IV * 1M V <81 ViVI o v uuunua* :

daugelį kūrybingų ir našių 
metų, nepailstant savo dva- 

Po $6: Bronius Mickevičius, šioje sunkiąsias tremties 
Po $5-50: Vincas Anesta. {dienas beleidžiant ir dar
Po $5: A. Treinys, E. Cibas, ^engtj laisvos Lietuvos, ku- 

E. Manys, kun. A. Kontautas, . ® ... , 4,
J. Mažiulis. J. Dačys, P. Pau- n°s nepriklausomybę Tam- 
liukonis, s. žižniauskas, D. Bal- sta skelbei, keliais.”

- B. Kalvaitis. S. Grab-1

J
V. Vadeisa

LIETUVIS BATSIUVIS
UUA SIUNTIMAMS 

^Parduodu pirmos rūšies odą, au- *
< lėlius, padus, vitpadžius siunti-
* riiams į užjūrius nupiginta kaina.
* Atlieka visas batsiuvio darbas
< greit, sąžiningai ir duoda patari- » 
J mus apie odas. Adresas:
j 173 Eighth SL, So. Rask 
2nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
jrus trečiadienius ir seknadiei 
2 Telefonas: AN 8-0055
<********************<***^>

Valandor: 8-4 tr 0-0 
Nediliomis ir SvooUdtaaiaM:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti UpMa'a

, , ... .... . -- atvejui pride-
ba nebuvo krok reikėjo pn-;rintus judesius, 
taikinta tos dienos nuotai- Pagaliau išgirstame: 
kai. Gerai kad jis įskėlė nusiminę 4^^.
Amerikos Lietuvių Tarybos,!
kaip visų šio krašto lietuviu
aukščiausios policinės orga] mes j
mzacijos reikšmę, kad 
mums reikia dar didesnio 
vieningumo.

Račkauskai, s. Baltušis S- Ja- ronikai Keturakiams, 
neliunas, J. Banaitis, J. vmciū- 
nas. J. Venckus, A. Tamošiūnas,
P. Jakutienė, Pr. Mučinskas,
Pr. Galinis, S. Keliulis, J. Tui-

dukrelę Andriui ir Ve-!talpas apleisti, nes to vieta
vedamas naujas kelias.

mai skaudūs! Jie silpnina* Gani£,’ Kęhuiis, J. Tui- 
inila’ A- Slepančius. S. Gedu. dvasią paikai . . . Kaip vy- į Jjs> M. Petrauskienė, V. Bra
zauskas. A. Keršulis, N. Adom- 

kovą, Kaip milžinas amžių ?Sai!is’.B- Bajerčius, V. ir S.
baisus .. Tėvynė iš miego 
pabus .. . Tik stokim į dar-Teisybė, bostoniečiams to už įais kovoti Ir 

priminti nebuvo reikalo, nes vergijos 
jie sugeba neblogai vienin-f Lietuvą vaizdavusios 
gomis jėgomis didesnius Mergaitės pančiai krinta 
dai bus atlikti 11 į ALTo ra-ant žemės, suplevėsuoja 
tus pagalių nekaisioja. Bet,„jįgų trispalvė ir suskamba 
patiems tautininkų vadams j “Lietuva, tėvynė mūsų”
kjtur J. Smetonos žodžius garsaj. Uždanga nusilei- 
tikrai reikėtų įsidėmėti ų* L;a 
vykdyti. Deja, aš netikiu, ’ —o—
kad jie tai daiys. .. ? . j vjsa dafe buvQ j.

a>a e J. Smetona ir U, rašyta plokštelėse, garsintu- 
-•? ”?tu<ejo sakyti. Ne vieta ;VU sustįprinte, ir jei joje bu- 
šitokia proga kalbėti kad v0 n-Okimų, tei ne j'ož atli
ulės teturime reikalauti at- kėjų -uchtiikos”.

Stelmokai. F. Kirša, K. Supri- 
navičius, A. Gustaitis, J. čiegis, ‘ 
J. M., N. Jonuška. A. Mozūrai-' 
tis, O. Andriūnienė. A. Lanku
tis, A. Krikščiūnas. V. Vizgirda, j 
J. B- Venckus, SLA 365 kuopa/ 
J. Gedmintas, O. Gegužienė, P. 
žičkus, A. ir O. Nevietos, A. ir! 
O. Vileniškiai, A. ir P. A u si ėjai, 
K- Vilutis. A. ir P. Juozapaičiai, 
J. Vincą, A. O. Shallna. Kropai, 
A. Mizara. V. Noreika, U. Sa-! 
duikienė, V. Levickis. B. Mar-j 
tinkienė, V. Strockienė. V. ši-i 
maitis. A- Young, Rakštys, V. i

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

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

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

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

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

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

Jankus, J- Januškis ir 4 nepasi- DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA
rasę.

Po $4: M. ir E. Jansonai ir 
pavardės neparašęs.

Po$3: B. Bilvaišicnė, Grub- 
iiauskas, L. Lendraitis, M. 
Norvaišienė. M. Strazdienė, J-

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

kurti Lietuva buvusiose i"U- ““"Tt. * iTrainavičius, F. Zokas, X.ouvusiu&e Visi minėjimo Žiūrovai tik- Lingis, ir 3 be pavardžių. ____ ~
beziuose. Visai is galvos įs- ^j li|ę0 dėkingi Onai Ivaš-! Po *2: J- Andrew. P. Bliu. Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius | LIETUVĄ ir VISAS 
ųiestina mintis, kad tik ofi- P- Birjotiškis. D. CyvasJ kitos RUSUOS valdomus sritis. %
dalieji atstovai 'diplomą- nepasigailejo j 0. ir j j Gimiai, « ««»w. avalynės, "*«««. * utko- vlsM

Janonis, A*'Ginevfch,GKasTOiuF? VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 

kas. M. Kristapakis, S. Kon tau-į PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ, 
tas. Kamantauskas, R Mažiulis, j j. siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, (dėkite daik-
J. Movirka, V - ir A. Morkvenai,. tq Mrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavą, 
E Martin. V. Mačiulienė. P. pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.
Sank. J.Sisas, D. šapai is. Uždą- Atsiųsti pušta statiniai paruošiami grettiaustu laiku.

. . a r - _ .'T didelio darbo, kol paruošėtaij tegali musų pavergėjai įspūding, proglamą.
tautai atstovauti ir jos var-; ' i <z ’
du kalbėti. Nebuvo reikalo
ir artimo asmens nuopelnus _ 4 .. ~
aukščiau statyti už vis^|»ei-.- ,re LlsevicHia 
-lės mūsų organizacijų. > , U Vasario^ 9 į., mirė Zig

mantas Usevičius, apie 75
Meninėj daly pirmą kar- metų amžiaus, gyvenęs E. 

tą tokiame minėjime pasito- Bridgewater, Masą. Liko 
dė kanklininkai Vaičaičiai žmona Julija ir sūnus Alek
su broliai ii sesuo). Jie eas su šeima.

Y <390 W»t Broadmy, So. Bmtoo 27, Mm TcL AN M784

viniai, P. Vaigauskas. V. Va- 
latkevičius. J. Walentokiewich, 
P. Zanavykas, A. Zardeckas, 
Janavičius. M. Okunienė, Kur
pia, J. Povydis. E. Wagner, M. 
Boothelmann, I. Supa ir ll au
kotoju be pavardžių.

Po $LS0 — X, §i.U —

Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketas, jei siaučiamieji daiktai tel
pa dėžėje, kurios dydis yra . 15 z 15 x 12 colių. Oro paita galima siųsti fld 
22 svarų aiuntinioa.

įstaiga LIETUVIŠKA, KREIPKITtS LIETUVIŠKAI 
'“'Visi siuntėjai toitikino. kad mšsųistoiga greičiausia/ patar- 
nnuja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame sa Inturisto įgaliojimais.
priimami kaadioa aao S Md 5 vaL valu ketvirtedioaiati aus 

g »i 2 suk vak ir šaštuteaisto aus • ryto te t ps

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 

lir taisymo darbus. Kainos priei- 
| narnos. Pirm negu ką darote, pas- 
1 kąmbinkit, pakiauskit mūsą kainų.

Te^faaas CO 5-5839 
112 Mt. Vernon, Dorshester, Maaa. 
3a2BSUKmKACCSIUZSZSBKi

TeL AN 8-2712 irba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LAMOMUV)

Z-RAT 
Pritaiko

VALANDOS: noo 2-4, mw 7-S 
534 RSOADWAT 

SOUTH BOSTON. H ASS.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą į lietuvių kalb^

TeL AN8 2806

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo t ryte Iki 8

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

i
NAMŲ SAVININKAMS 

Pentiname namus iš lauko |i 
ir vidaus: apkalame šinge- I 
liab; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

14 Gartland Street

Tuk: JA 4-4878

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Juriiea «f the

598 B.
Be. Boetoa 27,

TOL AN 8-1741 Ir AN 8-248

r

A. J. NAMAKSY
UAL BBTaTZ A INSUBANCU

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, KASA

Offie* T«L AN 8-0948
Bas. 87 OMOLB 8TBBBT

TaL FA 8-M1C

I
S* f

KETVIRTIS A CO.

SOUTH BOSTON 
ToL AN 8-4449

AY

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

.4$l Rmt BMutev 
iSSdoas^ANeUlii /


