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Prezidentas (teikė Kongresui 
1860-61 Metų Biudžetą

Biudžetas Numato $4,200,000,000 Perteklių; Pajamos
Sieks 84 Bilionų Dolerių, Išlaidos Tik 79,800,000 

Dolerių; Siūlo Padidinti Pašto Patarnavimų ir 
Pabranginti Gazolinų.

I
Prezidentas Eisenhower 

šj pirmadieni įteikė kongre- _
sui ateinančių finansinių , Erdves Tyrinėjimui 
metų biudžetų (1960-1961 
nuo liepos 1 iki birželio 30).
Biudžetas suvestas su perte- 
kliais, net 4,200,000 dole
rių. Bet vyriausybė siūlo pa
didinti pašto mokesnius už

Daugiau Dėmesio

Prezidentas D. Eisenho- 
per pereitą savaitę įsakė 
ėrdvės tyrinėjimo įstaigai 
(NASA) skubiau vykinti 
savo planus ir pranešė, kad 

patarnavimą (pridėti 1 cen-įiš federalinio biudžeto bus 
tą už laiškų siuntimą ir pusė skiriama daugiau lėšų erd-
cento pakelti gazolino mo
kestį).

Biudžetas paremtas vilti
mi, kad krašto ūkis kils ir

vės tyrinėjimo reikalams. 
Varžytinės tarp Amerikos

ir Sovietų Rusijos dėl erd
vės tyrinėjimo eina nuo

NACIŲ ŽENKLAS VISUR TEPLIOJAMAS

i sskutmicoju metu vėl pradėjo visur tep ion naciu ženklą-svastiką. čia matome 
tokį ženklų nutepliotą ant departamentinė ' krautuvės sienos Provo, Ctaha, mieste.

Japonija Pasirašo Naują Karo 
Sutartį Su Amerika

Japonijos Ministerių Pirmininkas Kishi Wa»hingtone 
Deda Parašų Po Nauja Karo Sąjungos Sutartinai; 

Nauja Sutartis Pasirašyta Laisva Valia; Japoni
joj Opozicija Yra Priešinga Sutarčiai.

Kuba ir Egiptas Į Japonijos ministerių pir-
Telkia Biednuosius minfckas Kishi fr jo palydo- 

_____  įvai atvyko j Wasmngtoną
Kuba ir Jungtinė Arabų pasirašyti naują bendro gy- 

Respublika (Egiptas ir Si-i"™0*1 “ Jungtine-
rija) nutarė sušaukti Kubos J11® Amerikos Valstybėmis

‘prosperity” leis vyriausy- j “sputniko” laikų, bet Ame- 
bei surinkti daugiau mokės- rika viešai bent tų varžyti- 
čių. nių “nepripažino” ir paly-

Didžiausią išlaidų dalį su- ginti mažai lėšų teskyrė tam 
ėda krašto gynimo išlaidos, 'reikalui. Pereitos savaitės 
kurios ateinančiais metais prezidento patvarkymas žy- 
sieks 40,600,000,000, o gal - miai pastūmės erdvės tyri

nėjimo reikalą pirmyn, nors 
kritikai vis dar sako, kad 
nedaroma, kas reikėtų da
ryti.

Prezidentas Rusijon 
Birželio 10 -19 DD.

Sovietai Mažina 
Savo Kariuomenę

Suktas Advokatas Duoda Buketųs ir 
Nusižudė Lėktuve Varo iš Valdžios

Sausio 6 d. N. Carolina Prancūzijos vyriausybėje 
valstijoj vienas keleivinis finansų ministerių buvo ne- 
lėktuvas nukrito žemyn ir priklausomųjų grupės vadas 

džio. iįs išklausė Čhrušcio- |viai jame skridusieji 34 žmo- A. Pinay, buvęs savo laiku 
nes žuvo. Jų tarpe žuvoir ministerių pirmininku. Re- 
advokatas Juliau Andrew reitą savaitę prezidentas de 
Frank iš Nevv Y*nko.

Tas advokatas buvo išė-

Pereitą savaitę Sovietų 
Rusijos aukščiausias sovie
tas susirinko trumpo posė-

vo pranešimo apie sumaži
nimą kariuomenės, tą prem
jero pranešimą patvirtino ir 
išsiskirstė namo.

Chiuščiovas pranešė, kad

Gaulle jį atleido iš finansų 
ministerio vietos, bet atlei-

sostinėje neturtingųjų kraš
tų konferenciją. Bus kvie
čiamos ūkiškai atsilikusios 
Pietų ir Centralinės Ameri
kos, Azijos ir, gal būt, Afri
kos valstybės.

JAV irgi kviečia konfe
renciją aštuonių valstybių, 
kurios turi kapitalų išteklių 
ir gali padėti ūkiškai atsili
kusioms šalims kelti jų ūkį. 
Amerika norėtų, kad ūkiš-

Sutartis pasirašoma šį ant
radienį. Pagal tą sutarti Ja
ponija ir Amerika sudaro 
karišką sąjungą bendram 
gynimuisi.

Dabar pasirašoma sutar
tis pakeičia 1951 metais pa
sirašytą sutartį, kuri buvo 
pasirašyta dar tada, kai Ja
ponija tebebuvo amerikie
čių okupuota. Dabar ir ja
ponų opozicija nebegalės

kai atsilikusių kraštų ūkio skųstis, kad sutartis pasira- 
kėlimu susirūpintų visi kraš- šyta iš prievartos.
tai, kurie gali eksportuoti 
kapitalus.

Kuba Ginkluoja 
Liaudies Miliciją

net ir 41 bilioną dolerių, iš
laidos erdvės tyrinėjimo rei
kalams yra padidinamos ir 
pagal prezidento sakymą, 
gal jau bėgyje dviejų metų 
Amerika galės iškelti žmo
nes į erdvę. Žymiai padidės 
išlaidos skolų palūkanoms 
mokėti, tas priklauso nuo
valdžios vedamos piniginės ’ Maskvoje ir čia Ameriko- 
politikos. je paskelbta, kad preziden-

Opozicija kongrese sako, tas D. D. Eisenhower birže- 
kad prezidento numatyti lio 10-19 dienomis lankysis 
biudžeto pertekliai yra tik Sovietų Rusijoj. Dar nėra 
iliuzija, juo labiau, kad iš-:tikra, bet galimas daiktas, 
laidos daug kur turės būti į j?g prezidentą į Sovietų Ru- 
didinamos, o pajamoms gau- siją lydės jo žmona ir gal 
ti dar reikės gauti kongreso anūkai, 
pritarimą padidintiems pas- Prezidentas pirmiausiai 
to ir gazolino mokesčiams.' lankysis Maskvoje, o paskui 

aplankys eilę kitų Sovieti
jos miestų, bet jo kelionė po 
Rusiją dar nėra galutinai 
sutarta.

Prezidentas keliaus į So- 
vietiją greit po viršūnių 
konferencijos, kuri bus Pa
ryžiuje gegužės mėnesį.

Rusų Laivai Jau 
Pacifiko Vandenyne

Maskva skelbė, kad nuo 
sausio vidurio iki vasario vi
durio rusai laidys savo ra
ketas į Pacifiko vandenyną 
ir nurodė vietą, kurios lai
vai turėtų vengti. Rusų lai
vai dabar jau yra atplaukę į 
Pacifiką, į nurodytą vietą ir 
ten laukia rusiškų raketų. 
Laukia tų raketų ir Japoni
jos bei Amerikos stebėtojai, 
kurie, ginkluoti visokiais 
modemiškais prietaisais, ir
gi stebės rusų šaunamas ra
ketas.

Amerikiečiams ir japo
nams rūpi rusų pasimojimai 
siųsti savo raketas į Pacifi
ką. Ar rasai bandys naujas 
raketas ginklams nesti, ar 
gal raketas erdvei tyrinėti?

Kinų Lėktuvas Taiwaine*
Kinų komunistų lėktuvas, 

rasų darbo MIG-15, pereitą 
savaitę nukrito Taiwano sa
loje. Lakūnas užsimušė. Ki
nų komunistai praneša, kad 
jų lakūnas dėl techniškų 
kliūčių norėjo nusileisti Tai- 
wan saloj, o kinų naciona
listai sako, kad jis norėjo 
pabėgti nuo komunistų.

MACMILLAN AFRIKOJ

Anglijos ministeris pir
mininkas Harold Mac- 
millan, lankydamasi Af
rikoj. visų pirma buvo 
sustojęs prieš 4 metus 
nepriklausomybę gavu
sios G h a na valsybės 
sostinėj Accra. čia ma
tome jį kalbant papras
tame mitinge.

~ _ __ męs labai aukštą savo gyvy- do su visokiais pagyrimais ir
Sovietu karo Daiėeos bus apdraudą, apie 900 tūks- padėka. A. Pinay, po to sa- 
mažinamos, 1,200,000 vyrų
bus paleisti iš karo tamy- 'j8 1 visokias Įtartinas pinx- ir varo is valdžios . 
hn<; Kartu Chruščiovas sa- ^nes operacijas. Spėjama,, Pašalinimas finansų mi- 
k?'kad Sovietų ginkluotos J'ad Jis nusižudė lėktuve su msterio rišamas su gen. de 
pajėgos dabar turi užtenka- bomba’ kartu nužudydamas Gaul e politika. A. Pinay

, mai atominių ir vandenilių ¥ , 'f““™ zm0"es' ireį?lav?> kad, ^cuzija
bombų ir toli nešančių rakė- Tas advokatas buvo proku- ankstai bendradarbiautų su 
tų, todėl bet koks “agreso- ro"? Jau t.vnnejamas dėl vi- .prancūzų sąjungininkais, o 

—.««**!«* ‘de Gaulle kaip tik priešin
gai bendradarbiavimą su 

Chruščiovas sakė, kad rusų i l6ktuv0 nelaimės aplin- Amerika ir kitais sujungi 
mokslininkai projektuoja ky^esir mano, kad lėktuvas

nukrito žemėn dėl bombos 
sprogimo.

Policija įtaria, kad ir ki- 
Ar Vėl Iškils j ta lėktuvo nelaimė, įvykusi

n anksčiau virš Meksikos įlan-Berlyno Krize/ kos, irgi buvo bombos
šaukta. Siūlų galai dar se-

'dar baisesnius ginklus.

Vakaruose spauda spėlio
ja, kad Sovietų Rusija di
džiųjų viršūnių pasimaty
mui vėl pagimdys “Berlyno 
krizę”. Chruščiovas savo 
kalboje apie rusų armijos 
mažinimą užsiminė, kad 
Vakarų planas Berlynui 
tvarkyli rusams yra nepri
imtinas, o diplomatams 
Naujų Metų sutikimo proga 
jis tvirtino, kad rusai vy
kins savo planą vokiečių 
klausimui spręsti ir sudarys 
taikos sutartį su rytine Vo
kietija, kaip rusai tą seniau 
žadėjo daryti.

Todėl ir spėliojama, kad 
viršūnių pasimatymui gali 
vėl iškilti Berlyno • krizė ir 
rusai gali vėl grasinti savo 
ultimatumais.

BOMBOS SAHAROJE

Prancūzų krašto gynimo 
ministerija įspėjo lėktuvus 
nuo šio pirmadienio neskrai
dyti virs Saharos viduriu, 
apie Reggane vietovę. Iš to 
daroma išvada, kad prancū
zai ten greitu laiku darys 
atominių bombų bandymus.

kami.

MENŠIKOV GRĮŽO

Sovietu Sąjungos atsto
vas Michail Menšikov 
sugrįžo. Jis netrukus po 
Chruščiovo apsilanky
mo išvyko į Maskvą ir 
buvo kalbama, kad nebe
sugrįš.

ninkais mažina. Dėl to de 
Gaulle ir Pinay keliai išsis
kyrė.

Indija, Pakistanas 
Pradeda Susitarti

Tarp Indijos ir Pakistano 
nuo 1947 metų santykiai bu
vo įtempti. Pradžioje tos 
dvi naujai gimusios valsty
bės nesutiko dėl pasidaliji
mo teritorijomis ir dėl kru
vinų vaidų tarp magometo- 
nų ir indusų. Vėliau santy
kius tarp jų gadino Kašmiro 
klausimas.

Dabar, kada komunistinė 
Kinija parodė savo dantis 
Indijai, santykiai tarp Pa
kistano ir Indijos pradėjo 
gerėti. Jau susitarta dėl sie
nų nutiesimo, dėl pasiskirs
tymo piniginės naštos, pa
liktos iš kolonialinių laikų 
ir dėl eilės kitų klausimų. 
Tik dėl Kašmiro provinci
jos susitarimas atrodo dar 
nebus greitai pasiektas, bet 
ir tuo klausimu abi vals- 
hės dabar nebesibarė.

$960 Už Plaukus

Dvi prostitutės P. Korė
joj gavo po 960 dolerių už 
joms nukirptus plaukus. 
Plaukus j.oms nukirpo Ame- į 
rikos kareiviai, kai jos ieš
kojo “kostiumerių” prie 
amerkiečių kareivinių.

Japonijos opozicijos par
tijos ir dabar yra priešingos 
karo sutarčiai su Amerika, 
bet jos tą daro ne todėl, kad 
sutartis būtų primesta, kaip 
seniau sakydavo, bet todėl,

Kubos revoliucinė vyriau- 'kad norėtų, kad Japonija 
sybė pradėjo ginkluoti ir būtų reutrali Rytų-Vakarų 
mokyti “liaudies miliciją” , varžytinėse.
iš darbininkų ir valstiečių, Nauja sutartis yra daug 
kun turėtų stovėti revoliucį- paIankesnė Japonijai ir val-

/almėjimų sargyboje, dančioji Japonijos parla- 
Milicija jungtų simtus tuks- meent0 dauguma mano, kad 
tancių žmonių pasiryžusių sutarti bus naudinga ir Ja- 
gmti naują valdžią. Vien pOnįjai, ju0 labiau, kad be 

Havanoje esą 35,- Amerikos apsaugos Japoni-
000 milicionienų, kūne mo- ja negajėtų savo jėgomis nė 
kosi vartoti ginklus. iš tolo iVgjntis su Sovietų

. Po Ku^os s31* ^ba.r Rusija ir Kinija, 
eina milicininkų organizavi
mas ir eina jų apmokymas 
vartoti ginklus.

JUGOSLAVIJA TEISIA

Jugoslavijos teisme teisia
ma 16 asmenų, daugiausia 
kroatų už nacionalizmą ir 
palaikymą ryšių su fašisti
nėmis kroatų organizacijo
mis užsieniuose. Kroatijoj 
visada buvo stiprus naciona
listinis ūpas ir gyventojai 
ten būtų linkę atsiskirti nuo 
Jugoslavijos.

PAGAVO DIDELĘ ŽUVĮ

Tai Cincinnati FBI pa
gaugas Robert Brown. 
kuris buvo laikomas vie
nas iš dešimties labiau
sia policijos ieškomų as
menų. Jis kaltinamas 

įvykdęs plėšimą ir žmog
žudystę Miami, Fla.

Naujas Radaras 
Mato 2,000 Mylių

Amerikos karo laivyno 
mokslininkų i š t o b u lintas 
RADAR aparatas dabarti
niu laiku gali “matyti” net 
2,6000 mylių atstume ir pa
gal žemės paviršių. Tas nau
jausias apsaugos aparatas 
leidžia karo laivams matyti 
priešo laivus ir priešo karo 
laivų leidžiamas raketas iš 
labai toli.

Seniau RADAR aparatai 
“matė” tiesia linija ir todėl 
dėl žemės kamuolio apvalu
mo jie nesiekdavo labai to
li ir tik lėktuvams stebėti 
galėjo būti naudojami ir di
desniems atstumams.

NAUJAS KALNAS JORŲ 
VANDENYSE

Amerikos mokslininkai 
atrado naują, 'iki šiol neži
nomą kalną Atlanto vande
nyse, 550 mylių į vakarus 
nuo Afrikos pietinio galo. 
Kalnas iškilęs 15,980 pėdų 
virš jūros dugno, bet jis yra 
210 pėdų po vandeniu. Ka
daise tai būta salos, o dabar 
tas kalnas gali būti pavojin
gas tik povandeniniams lai- 

,'vams.
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Atominis klubas
Prancūzijos vyriausybė pranešė oro susisiekimo ben

drovėms, kurių lėktuvai skraido virš Saharos dykumos, 
kad lėktuvai vengtų skristi virš prancūzų nurodytų vietų. 
Toks pranešimas buvo laukiamas ryšy su prancūzų žada
mu daryti atominės bombos ar bombų bandymu Saharoj.

Kaip pasiseks prancūzams Įeiti i “atomini klubą” ir 
pasidalyti atomine galybe, parodys visai netolima ateitis, 
nors ir nelaukiant to bandymo išdavų galima pasakyti, 
kad “atominis klubas” eina ir eis didyn, jei nebus susi
tarta atominių ginklų bandymus sulaikyti ir tą susitarimą 
griežtai kontroliuoti. Derybos dėl tokio susitarimo veda
mos Ženevoje jau virš metų laiko, bet kol kas vis dar ne
galima susitarti. Derybas veda amerikiečiai, rusai ir an
glai, trys tautos, kurios iki šiol jau turi pasigaminusios 
nemažai atominių ginklų.

Prancūzai jau seniai ruošiasi gaminti savo atominius 
ginklus. Jie norėjo gauti iš Amerikos techniškos pagalbos 
tam reikalui, bet Amerikos vyriausybė nesiskubino jiems 
padėti, o, be to, ii Įstatymas draudžia duoti atomines pa
slaptis užsieniams. Todėl prancūzai, kaip savo laiku ir an
glai, o prieš juos ir rusai, gaminasi patys atominių ginklų 
ir darys bandymus.

Kadangi smegenų ir technikos sugebėjimo monopo
lio neturi nė viena tauta, tai atominių galybių gali atsi
rasti ir daugiau, šiandien jau ir Belgija, ir Šveicarija, ne
kalbant apie pramoningas šalis kaip Vokietija, Japonija, 
gal Kinija ir kitos gali gamintis atominių ginklų ir kas 
joms galėtų tą uždrausti?

O jei atominių ginklų turės “visi,” tai kur garantija, 
kad kuri nors valstybė jų nepaleis i darbą? Juo daugiau 
“atominio klubo” narių, juo greičiau gali kilti atominis 
karas. Tą pavojų supranta visi ir todėl gal trys didieji 
Ženevoje ir susitars atominius bandymus uždrausti, pri
traukdami vienokiu ar kitokiu būdu ir kitas valstybes dė
tis prie to susitarimo ir atsisakyti nuo atominių ginklų 
bandymų. Toks yra Ženevos derybų tikslas ir, reikia ma
nyti, kad susitarimas ten bus pasiektas. Užkliuvo derybos 
už rusų kontrolės baimės, ypač kiek reikalas liečia pože
minius atominių ginklų bandymus.

Prancūzai, rodos, dėl to ir bandė nustumti “viršū
nių” pasimatymą pavasariop, kad galėtų prie derybų sta
lo sėsti kaip “lygūs” partneriai, ginkluoti atominiais pa
būklais. Gavę tokią “lygybę”, prancūzai galėtų dalyvauti 
ir Ženevos derybose dėl atominių ginklų bandymų drau
dimo. Bet juo didesnis skaičius valstybių Įsigys atominių 
ginklų, juo sunkiau bus susitarti dėl bandymų uždraudi
mo. Nesusitarus teks laukti naujų a-bombų bandymų.

a P ŽVALG
LIETUVOS VYSKUPAI 
į TALKA NIKITAI

Tarybinės Lietuvos vys
kupai, ar vyskupų pareigas 
einantieji kanauninkai, pas
kelbė savo “balsą”. ŠĮ kar
tą jie kreipiasi ne i tikin
čiuosius Lietuvoje, bet i Ita- 
lijos( Prancūzijos, Vakarų 
Vokietijos ir kitų šalių kata
likus.

Atrodytų keista, kad Lie
tuvos vyskupai ir vyskupų 
erzacai moko ne jų valdo
mas aveles, bet vokiečius, 
italus, prancūzus ir kitokius 
katalikus, kurie turi savo 
vyskupus, arikivyskupus ir 
kitokius jų sielų ganytojus. 
Išeitų, kad Lietuvos vysku
pai neturi ką veikti, o todėl 
iš nuobodumo siekia per ki
tų šalių katalikų vadovų gal
vas mokyti tų kitų kraštų 
katalikus politinės išmin
ties.

Lietuvos vyskupų, “bal
sas” yra perdėm politinis 
balsas. Jie kalba apie taikos 
malonumus ir apie karo bai
sumus, ypač branduolinio 
karo baisumą. Pagal Lietu
vos vyskupų balsą!

“pasaulis pergyvena vieną 
rimčiausių isterinių momentų, 
kada sprendžiama žmonijos 
ateitis — ar žengs žmonija sa
vo pažangoje j gerbūvį, ar žūs 
branduolinio karo liepsnoje,’’

Po šitokios Įžangos Lietu
vos vyskupai pradeda pirš
ti italų, prancūzų, vokiečių 
ir kitų kraštu katalikams 
Sovietų P.usijos Nikitos 
Chruščiovo siūlomą “nusi
ginklavimo” politiką, kaip 
jis ją išdėstė Jungtinių Tau-

i tų seime besilankydamas 
Amerikoje.

N. Chrusčiov pasiūlė “vi
siškai nusiginkluoti” per 4 
metus. Pasiūlė, neblogai pa
kalbėjo ir reikalas paliko 
“svarstymui”. Jis dabar ir 
svarstomas visokių komisi
jų ir ekspertų. Bet ir Chruš
čiovas, ir Lietuvos vyskupai 
ir visi kiti žmonės puikiai 
žino, kad iš pasiūlymų ir 
“visiško nusiginklavimo pla
no” nieko nebus, .nes ne 
pasiūlymais taika užtikrina
ma, bet taikinga politika.

Nusiginklavimui reikia 
pasitikėjimo, o kadangi jo 
nėra, tai reikia griežtos nu
siginklavimo kontrolės, o 
kontrolės Nikita Sergiejie- 
vič Chrusčiov ir bijo, kaip 
tas pasakos raguotasis kry
žiaus. Čia ir yra visas nusi
ginklavimo kabliukas, kurio 
gudriausios pasaulio galvos 
pei- 14 metų nepajėgia iš
spręsti. Nepajėgia todėl, 
kad Stalinas, o po jo ir 
Chruščiovas nenori, kad jų 

■“nusiginklavimo politika” 
būtų bešališkų žmonių kont
roliuojama. Jie norėtų rasti 
pasaulyje kvailelių, kurie 
jų geriems žodžiams patikė
tų be kontrolės.

Lietuvos katalikų vysku
pai neva tai pritaria popie
žiaus Jono 23-čiojo gumi
niams pasisakymams už tai
ką ir tuoj pat pasakoja ki
tų kraštų katalikams, kad

“mus pasiekia ir kitokie, tam 
tikros dvasiškių dalies, veiks
mai, kuriais jie mėgina aiškin
ti šv. Tėvo kalbą kaip kvietimą 
būti tik stebėtojais tarp gėrio ir 
blogio vykstančių kovų.”

PREZIDENTO KANDIDATAI
i ....

Kamėj senatorius Stuart Symington (demokratas iš 
Mo.), kuris viešai palakė, kad norėtų būti prezidentu,

. ners “nesu aktyvus kandidatas”. Dešinėj sen. Hubert 
Hurr.phrey (demokrtas iš Minnesota) paskelbė savo 
kandidatūrą ir. kaip matome, atvykęs j Seat tie. Wash., 
taip užimtas, kad ir sumuštini valgo telefonu kalbėda
ma'!.

A. JENKINS

iŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
METINIŲ ŠVENČIŲ PROGA

(Tęsinys)
Cicilia Budingh, mūsų kute. Mūsų nuoširdžiausi 

kaimynė, nuvyko i Luxem- linkėjimai seneliams ir jų 
burgą Kalėdų praleisti. Tai anukaitei.
viena mažųjų Europos vals-1 .. . « -i
lybių, kun'užima 999 ket-' J«"“«k*. R<»-
virtaMų mylių ir turi apie !ndid.?’ Mass? joninių
350 tūkstančių gyventojų; lin,^£n1’ raso.:, 
dvidešimts vienų syki m^ , ‘ Dėkojam uz tuos rašte, 

. t - u. : j kuriuos teikiate Keleiviui. 
* & Mes juos labai vertiname,

nes Įdomūs. Pradedam pasi
gesti senosios kartos raštu.

mažesnė negu Rhode Island 
valstija. Luxemburgo vals-
iyr>e yra Konstitucine mo- ,J , .. , v • - • Taipgi dėkojam uz lavosnarchija, koalicine vyliau- 1 J
sybė susideda iš krikščioniųdemokratų ir sooialdemi? Fnsiuntete daug kas galės 
kratų. Mtoų kaimynė ražo: tok‘e da‘yka>

“Luxemburgas labai ido-į^rJ^ • i • • 
mus kraštas, kurį gaubiar*z!U?U.glI'det‘’kai ™aaS 
kalnu grandinė ir supa te- P? u,oha^ s!n5,slos. 
gendomis apipinti gražūs i darbVot°™. telP »ver‘lna 
miškai, kuriuose vra daug inOrSl"' Pa
pilių (eastles). Tai neišse- bendradarbiaujant nuo-

. ' . , . . , savai spaudai. Mes jam uzmiamos istorinių duomenų!, . J
gelmės. i13 - *

“Vakar aplankėm ameri-j Bij, K^čelis, Torring- 
kiečių kapus, kur 1944 m. 'torl) Conn., nusiskundžia, 
gruodžio 16 d. vyko di- jęa(j pereitais metais jiems 
džiausi karo mūšiai, ten kri- ' buvo labai nesėkmingi, ypač 
to, palaidota ir ilsisi ameri- .moterims. Jo žmona turėjo 
kiečių Karo vadas generolas ' neį tris operacijas Bostono 
Jurgis Patton su savo 5,000 ■ ligoninėj, nors kiek jau ir 
vyrų, kurie paaukojo di- j gerėja, bet vis dar silpna, 
džiausią turtą — savo gyvy- Helena Matulevičienė 2 šyk
bes už pasaulio demokrati 
ją, kad mes saugiai gyventu-
tume ir būtume laimingi. ilgai sjrgo, bet jau po trupu-
Čia, kas dieną, žiemą ir va
sarą, išdidžiai plevėsuoja 
Amerikos vėliava”.

ti sveiksta.
“Vyrai visi paseno ir nie

kam tikę. Dar gerai, kad 
Antanas Matulis, Montre- turime lietuvių klubą, kur 

al, pardavė savo valgyklą ir susirinkę pasiginčijam, pa- 
apsisprendė gyventi iš nuo- siskaitom laikraščius, pa- 
šimčių. Taip pranešė jo ir kortuojam, tai ir viskas”, 
mūsų geras bičiulis. Antanas rašo Bolesius.
rašo, kad jis susilaukė di
džios garbės būti seneliu — 
dukra ji apdovanojo anu-

Lietuvos katalikų bažny
čia, totalitarinės diktatūros 
sąlygose, yra tik valdančios 
diktatūros tarnaitė. Kaip 
pravoslavų banyčia, taip ir 
Lietuvos katalikų bažnyčia 
bolševikų diktatūroje turėjo 
nusilenkti “valdžiai” ir jai 
tarnauti. Dar blogiau, Lietu
vos kunigai ir vyskupai, 
kaip ir visos Sovietuos dva
riškiai, turi tarnauti ir So
vietų Rusijos politinei poli
cijai ir būti tos Įstaigos ben
dradarbiais.

Lietuvos vyskupai, kurie 
pasirašė po Maskvos “bal
su” yra šie: vyskupas J. Ste
ponavičius, dr. J. Stankevi
čius, vysk. P. Maželis ir 
kanauninkas Meidus.

Vyskupų “balsą” lietuvių 
spaudoje Amerikoje paskel
bė bezbožnikų “Laisvė”.

gabalą, gerai padarėte, kad

gydėsi Hardfordo ligoninė
je. Elzbieta Kemežienė irgi

Labai gaila, kad toring- 
toniečiams prasidėjo nesi
sekti, ten visuomet buvo 
linksmai nusiteikusių dzū
kelių nuo Seinų-Druskininkų 
gražus būrys. Vyrai, tik jau 
n e p a s i d uokite senatvei! 
Juk gerai žinote, kad “dra- 
piežnas” dzūkas niekad ne
pasensta. Mūsų nuoširdžiau
si linkėjimai, kad moterys 
pasveiktų, vyrai pajaunėtų, 
o šie ’60-ji metai būtų sėk- 
mingesni ir Torringtono lie
tuvių kolonija vėl būtų 
linksma, kaip buvusi.

Juozas Kilmonis, Holly- 
wood, Kalif. — “Didžiai 
gerbiamas bičiuli, ten gy
vendamas tokių puikių dar
žovių neaugink, turistams 
akių ir širdžių negadink. 
Mūsų kaimynas Larry John
son parvykęs perdavė jūsų 
linkėjimus ir niekaip negali 
atsigėrėti jūsų daržo gražu
mu ir daržovių buinumu. 
Mes tiisiog pavydime, kad

H«»l Jyvvoode neįstengiame 
tokio daržo Įtaisyti ir taip 
buinių daržovių užauginti”.

Rūta Kilmonytė-Lee, Juo
zo ir Marijos dukra, Holly
vvoodo aktorė, havajieuškai 
tarė: “Aloha! Švenčių pro
ga mano didžiausias pagei
davimas būti kartu su jumis 
gražiuose Havajuose”.

Lilian Šateikienė: “Mū
sų iš labai šalto, drėgno ir 
sniegu padengto, bet labai 
draugiško, Brooklyno nuo
širdžiausi linkėjimai jums 
ten saulėtoj, ugniakalniais 
apgaubtoj ir jauniausioj 
Amerikos valstijoj linksmai 
praleisti Kalėdas ir laimin
gai sulaukti Naujų Metų” — 
Šateikų ir Stilsonų, bet vie
na šeima.

Birutė Clark (Vaskelio- 
nytė), Nashua, N. H.: “Bu
vo labai malonu jumis sutik
ti ir kartu smagiai laiką 
praleisti Havajuose. Mūsų 
visi kaimynai lietuviai ir gi
minės labai patenkinti, kad 
jūs taip gražiai aprašėte 
‘Keleeivy’ mūsų lankymąsi 
Havajuose. Už tai jums di
delis ačiū.”

Bronė Spūdienė, Brook- 
lyn, N. Y.: “Pas mus nieko 
naujo, viskas po senovei, su 
Pranu abu dirbame, sveiki, 
liuoslaikį dažniausia lei
džiame su saviškiais namuo
se. Pasirūpinau padėti i 
Ameriką atvykti ne .vien gi
minėms, bet ir kaimynams 
bei parapijiečiams, tai susi
ėję smagiai laiką pralei
džiame ir jaučiamės lyg se
noj tėviškėj.

“Visuomeninis judėjimas 
silpnokas, nyksta senoji 
karta, nyksta ir veikla. Su 
naujakuriais nevien mes so
cialdemokratai, visos srovės 
nusivylę, jų niekaip negali
ma prisikalbint ir sutartinai 
žengti senais pramintais ta
kais, o jie patys neįstengia 
naujų praminti.

| “Bene geriausiai gyvuoja 
mūsų LDD 7 kp., dar kol 
kas turime skaitlingus susi
rinkimus, apsčiai gyvumo ir 
sveiko sumanumo. Lietuviš
kos siuvyklos veik išnyko, 
vos tik trys šiek tiek dirba, 

(baigia nykti ir siuvėjai, ko- 
;ne visi gyvena iš pensijų. 
(Nepavydėtinas jų gyveni
mas, bet visgi geriau negu 
nieko. Beje, jūs viliojate vi
sus vykti Į Havajus. Matyti 
esi pasiilgęs lietuvių ir jų 
veiklos, tai ar nebūt geriau 
pačiam sugrįžti Į seną Bro- 
oklyną ir dar kartą pajudin
ti žemę? Kviečiame!”

Dėkui už pakvietimą, bet 
kad pas jumis labai šalta, o 
pas mus taip šilta, taip gra
žu ir malonu žydinčiuose gė
lynuose gyventi, kad negali
ma nei apsakyti. Kol kas 
gyvensime Havajuose.
Trijų vienas laiškelis

“Keleivio” štabo nariai 
rašo vieną atvirutę: “Ačiū 
už straipsnį sukaktuviniam 
numeriui” — J. Sonda.

“Geriausi linkėjimai nuo 
visų keleiviečių” — L. Ja
nuškienė.

“Jūs mums akmeniu iš 
kalno — mes jums sūriu iš 
Michigano” — J. Januškis.

Tikrai k r i k š č ioniškai: 
“Kai tave meta akmeniu, 
mesk Į jį duona” — Mateu- 
šo evangelijos 4-3 ir 7-9. 
Šia proga tokis “priklodas” 
mums visai patinka. Siunti
nio dar negavome, bet kai 
tik gausime, tuoj sukviesi- 
me visus Havajų lietuvius, 
iškelsime didelį banketą ir 
vaišinsime lietuvišku sūriu. 
Čia bus didelė staigmena.

(Pabaigą.)

Amerikos prezidentūra
Amerikos politinis gyve

nimas pradeda gyvėti. Kan
didatai ateinantiems prezi
dentiniams rinkimams jau 
skelbiasi ir dažnai su Įdo
miomis idėjomis.

Pereitą savaitę senatorius 
F. J. Kennedy, vienas iš de
mokratų partijos kandidatų, 
kalbėjo sostinėje Nacionali
niame Spaudos Klube ir ta 
proga papasakojo savo pa
žiūras Į Amerikos preziden
to vaidmenį šalies gyvenime 
ir nurodė, kad Amerikos 
istorijoj būta dviejų rūšių 
prezidentų—stiprių ir pa
syvių, kartais sakome di
džiųjų ir eilinių.

Užtenka paminėti tokius 
vardus, kaip Linkolno, Jef- 
fersono, Jacksono, Wilsono, 
abiejų Rooseveltų ir mūsų 
laikais Tiumano ir sugretin
ti juos su Hardingo, Tafto, 
Polko, Harrisono ir dauge
lio kitų vardais, skirtumas 
bus savaime aiškus.

Sen. J. F. Kennedj' sakė, 
kad artimiausiu laiku Ame
rikai reikia stipraus vado, 
kuris turi ne tiktai naujų 
idėjų, bet sugebėtų tas idė
jas ir gyvenime vykinti, ku
ris galėtų ir kongresą pa
veikti ir užsienių politiką 
vesti stipria ranka.

Senatoriaus nuomone, ša
lis tokio vado neturėjo per 
pastaruosius 7 metus. Da
bartinę administraciją sen. 
Kennedy vaizdžiai apibūdi
no kiniečių posakiu: Laip
tuose girdisi didelis triuk
šmas, bet i vidų niekas neį
eina. . .

Senatorius nurodė nema
žai ir pavyzdžių.

Nixono nuomonė
, Žinoma, kitokią nuomonę 
reiškė viceprezidentas R. M. 
(Nixon. Jis sakė, kad prezi- 
, dentą Eisenhowerį reikia 
įskaityti stipriu prezidentu, 
kuris pasiekia rezultatų ne 
daužydamas kumščiu stalą, 
bet Įtikinimu. Svarbu, kad 
pasiekiama rezultatų, o pre
zidentas Eisenhoweris tuo 
ir esąs pasižymėjęs. . .

Tokių ginčų dabar girdė
sime daug ir iki rinkimų 
balsuotojai galės susidaryti 
gal ir savo nuomonę, ar per 
paskutinius du terminus tu
rėjome stiprų prezidentą, ar 
ne. Bet' koks bebūtu balsuo- 
tojų sprendimas, preziden
tas Eisenhower kandidatu 
nebus ir reikės rinkti naują, 
apie kurio sugebėjimą ir pa
jėgumą teks spręsti iš jo, o 
ne iš prezidento Eisenho- 
vverio darbų. Prez. Eisenho- 
werį istorija Įrašys Į stiprių
jų ar silpnųjų prezidentų 
skaičių, nors, žinoma, ir jo 
bendralaikiams niekas ne
gali uždrausti turėti savo 
nuomonę apie generolą pre
zidentūroje.

Prezidento galia

Amerikos prezidento galia 
tikrai yra labai didelė, nors 
ir suvaržyta konstitucijos 
nuostatų, kongreso ir aukš
čiausiojo teismo tarimų. 
Amerikoje prezidentas yra 
per 4 metus nepašalinama 
krašto vyriausybė ir ypač jis 
vienas sprendžia šalies už
sienių politiką. Nuo prezi
dento asmens, jo supratimo 
ir sugebėjimo bei energijos 
priklauso labai daug.

Dabartiniu laiku užsienių 
politika yra bene svarbiau

sias šalies reikalas ir kaip 
tik toje srityje prezidento 
žodis yra lemiamas.

Amerikos prezidento dar
bas yra labai atsakingas ir 
labai vienišas—jis turi neš
ti atsakomybę už šalies li
kimą, už jos politiką ir ta 
atsakomybe jis su nieku ne
gali pasidalyti.

Antisemitinio baubas
Europoje ir net Ameriko

je pasirodė antisemitizmo 
baubas, kuris dabar kelia 
nemažai triukšmo.

Viskas prasidėjo lyg pa
gal kieno tai užsakymą. Pir
miausiai Koelno mieste va
karinėj Vokietijoj kas tai 
nutepliojo nacių ženklus 
žydų sinagogos sienoje ir 
išniekino žydų kapines. Di
džioji spauda tą Įvyki išne
šiojo po visą pasaulį ir be
matant visur atsirado pa
mėgdžiotojų, o Berlyne net 
suimtųjų dešiniųjų studentų 
tarpe atsirado tokių, kurie 
prisipažino esą komunistų 
agentai. Vienas toks i-ytinės 
Vokietijos bolševikų agen
tas, kurstęs antisemitinius 
išsišokimus, dabar laukia 
teismo.

Šiuo metu tikras ar tik 
tariamas antisemitizmas va
karinėj Vokietijoj gali pa
sitarnauti tiktai Maskvai, 
todėl ir girdėti Įtarimų, kad 
visas tas sinagogų teplioji
mo purvinas reikalas gali 
būti Maskvos agentų pastan
gų rezultatas. Taip ar ne, 
galutinų Įrodymų nėra, bet 
skaitant “Laisvės ir “Vil
nies” pūtuojančius riksmus, 
nenorom kyla Įtarimas, kad 
Maskvos bernužėliai vargu 
turi švarias rankas tame rei
kale.

Antisemitizmas yra gy
vas ir piktas Sovietų Rusijo
je, kur neseniai Malachov- 
koje prie Maskvos buvo net 
žydų pogromas, sudeginta 
sinagoga ir viena žydė mo
teris Įmesta Į degančią sina
gogą žuvo ugnyje. Apie tą 
Įvyki spauda pranešė, bet 
riksmo ir isterijos nesigir
dėjo. Dabar kas kita.

Ta proga keliama ir va
karinės Vokietijos visokie 
apsileidimai valymosi nuo 
hitlerinės smarvės reikale. 
Jei tas paskatins vokiečius 
iš arčiau pažiūrėti Į dar už
silikusių hitlerininkų nagus 
ir veiklą, iš to viso riksmo 
gal gali būti ir šiokios to
kios naudos.

99Rusai “nusiginkluoja
Sovietų diktatūra sušau

kė savo lėlių parlamentą ir 
jame Chruščiovas paskelbė, 
kad Sovietų armija bus su
mažinta, esą 1,200,000 vyru 
būsią paleisti iš karo tarny
bos. “Parlamentas” tara pri
tarė kaip vienas.

Ar rusai mažins savo ka
ro jėgas, to niekas netikrins 
ir todėl Nikita gali meluoti, 
jei jis nori.

Kartu su mažinimu armi
jos Chruščovas gyrėsi turįs 
tiek atominių ginklų, kad 
rusai galį bet kokį priešą 
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus, o rusų mokslininkai 
esą planuoja stačiai fantas
tiškus ginklus . . .

Neva nusiginkluoja ir tuo 
pat metu giriasi savo milži
niška karo galybe. Pliurškia 
apie taiką ir grasina nušluo
ti nuo žemės paviršiaus bet 
kokį priešą!

J. D.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS KEPRAAO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
K* daro tautiškos

Naujienų Nr. 7 ir 8 J. Gu- 
deliškis rašo, kokių ura-tau- 
tininkų dar esama Cikago- 
ji ir koks jų baisus Įniršimas 
prieš Čikagoje leidžiamas 
“Naujienas”. Su jais susipa
žinti pravartu ir Keleivio 
skaitytojams.

Nebendradarbiauk
“Naujienose”

Vienoje svetainėje vienas 
save reklamuojąs dideliu 
tautininkų veikėju asmuo, 
pamatęs buvusį kolegą Lie
tuvoje, parašantį kai kada į 
“N a u j i e n a s”, pavartoja 
prieš šį veiklų visuomeni
ninką, 70 metų amžiaus se
nelį, pilną keiksmų leksiko
ną. Kaip dveigys erželiukas, 
trypia kojomis ir spardosi. 
Putojasi ir spiaudosi. šiam 
nieko neatsakius, užbaigia 
keiksmus ir spardymą šiais 
žodžiais: “Nebendradar
biauk “Naujienose”. Nera
šyk į “Naujienas”!

Skaityk “Dirvą” arba 
snukin gausi

Vienoje alinėje sėdėjo 
Lietuvoje buvęs 8-tos kate
gorijos valdininkas G. R ir 
M ir aln T tu niinia
alinę užėjo senosios kartos 
ateivis, visai žilas senelis. 
Jis rankose nešėsi “Naujie
nas”.

“Seni, kokį tu laikraštį 
skaitai?”, klausia R., — 
Mesk tą brudą skaitęs, ge
riau užsisakyk “Dirvą”, ir 
kai senelis atsakė jos neno
rįs, R. priėjęs prie jo išplė
šė “Naujienas” iš rankų ir 
perplėšęs į dvi dalis, nume
tė ant grindų. Pats paraudęs 
ir pykčio iškreiptu veidu 
pradėjo rėkti: “Tu prakeik
tas marksiste, drįsti mūsų 
patriotų leidžiamą “Dirvą” 
niekinti. Aš tave sutvarky
siu” ir plaštaka kirto sene
liui į veidą. Po to dar gulin
čiam spyrė koja į užpakalį.

Tą didvyrišką darbą atli
kęs, R. kreipėsi į alinės sa
vininką : a

“Duok mano sąskaiton 
tris kleboniškus”.
Už “Naujienų” skaitymą 
apskundė įmonės vadovybei

Viename fabrike dirbo 3 
lietuviai: buvęs Lietuvoje 
eilinis tarnautojas S., buvu
si pradžios mokyklos moky
toja M. ir buvęs mokesčių 
inspektorius ar mokesčių 
inspekcijoj dirbęs R. Jie 
dirbo įvairiuose skyriuose ir 
vienas kito nepažino, tik

vieną dieną pietų pertrau
kos metu M. skaitė “Naujie
nas”, o pro šalį einantis R. 
tą pastebėjo ir pasakė: “Tai 
ką? Komunistinę spaudą 
skaitai?”

Po kurio laiko S. ir M. 
buvo pakviesti į raštinę ir 
čia jiems bosas pareiškė, kad 
fabriko vadovybė nenori 
tokių darbininkų, kurie va
ro komunistinę propagandą, 
keikia Ameriką ir t. t. Jis 
turįs įrodymų, kad S. net 
“komunistinėj spaudoj ben- 
Įdradarbiauja”, todėl jie abu 
'esą atleisti.

M. ašarodama aiškinosi, 
kad ji komunistinių laikraš
čių neskaito, kad jos vyrą 
jkomunisiai išvežė į Sibirą ir 
kad ji pati vos išsigelbėjo 
nuo tokio pat likimo. Kai 
apskustieji paprašė nurody
ti skundėją, bosas ištraukė 
du “Naujienų” numerius ir 
prie jų prisegtą anglų kalba 
rašytą rašinį. S. paaiškinus, 
kad “Naujienos” yra su ko
munistais kovojantis lsiik- 
raštis, kad ir pažymėtieji 
rašiniai yra nukreipti prieš 
komunistus, bosas atidavė 
darbo korteles ir liepė eiti 
dirbti.

Po kelių dienų S. ir M. 
vėl buvo pakviesti į raštinę. 
Šį kaitą jau buvo ir R. Po 
ilgesnio pakamantinėjimo 
bosui aišku buvo, kad čia 
esama pikto skundo ir kai 
jis paklausė R., kodėl jis 
skundžia, R. atsakė:

“Kad aš baisiai neapken
čiu ‘Naujienų’ ”.

“Kitaip sakant, tu neap
kenti tų žmonių, kurie gal
ioja kitaip, negu tu. Blogai. 
Reikės Amerikoje gyvenant 
priprasti prie demokratijos. 
Kitaip gali skaudžiai nuken
tėti”, pamokė jį bosas ir lie
pė nuo ryt dienos neateiti į 
darbą dvi savaiti. 

į Gal manote, kad R. nuri
mo. Kur čia. Jis, vos spėjęs 
iš raštinės išeiti, pažįsta
miems skundėsi:

| “Matot, tie prakeiktieji 
komunistai, “N a u j i e nų” 
skaitytojai, mane, kaip di
delį Lietuvos patriotą, aps
kundė bosui, visaip prime
luodami. Už tai man liepė 
neateiti dvi savaiies į darbą. 
Saugokitės jų!”

! Kai tas bosui buvo pra
nešta, jis pasikvietė R., il
gokai barė ir liepė atsipra
šyti arba visai neateiti į 

: darbą.
Išprakaitavęs R. priėjo 

prie M. “atsiprašyti”: “Do
vanok, aš nemaniau, kad 
tas viškas aikštėn išeis”, o 
priėjęs prie S.: “Matai, Ba-

KAS ČIA ATSITIKO?

Nev. York Centrą* bendrovės traukinys Wellingtono, 
Obio. stotyje nušoko nuo bėgiu ir nuvertė signalini 
bokštą. Dabar sunku besuvokti, kur kas buvo.

į mokinės. 
Pittsburgo ir apylinkės

j draugijos yra prašomos va
sario 21d. savo pobūvių ne
rengti ir visi vieningai prisi
dėti prie Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties minėjimo.

Minėjimo pradžia 3 vai. 
popiet, smulki programa 
bus paskelbta per radiją ir 
spaudą.
Metinis draugijų

LAWRENCE NAUJIENOS
Rengiamės Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį 
minėti

lys ir Jonas mane prikurstė, 
o dabar, žulikai, patys juo
kiasi. Dovanok.”

Tikrai reikia stebėtis, 
kad šiandien dar yra tokių 
fanatikų. Vis tai mūsų bu
vusios diktatūrinės tvarkos 
padarai.
Negrų virš 800,000

Apie 1930 metus negrų 
čia tebuvo apie 233,000. Po 
20 metų iš 3,621,000 miesto 
gyventojų negru buvo 14%, 
o dabar jų yra apie 900,000, 
taigi apie 20%. Jei negrų 
skaičius taip augs, kaip iki 
šiol, tai apie 1965 m. jie su
darys ketvirtą dalį visų mie
sto gyventojų.

PHILADELPHIA, PA.

Viktoras Klapatauskas mirė

suvažiavimas

Pittsburgho ir apylinkės 
draugijų atstovų suvažiavi
mas šaukiamas sausio 24 d.
Lietuvių Piliečių salėj (1723 
-Jane St., S. S. Pittsburgh).
Pradžia 3 vai. popiet.

Tame suvažiavime bus 
įerkami ALT Pittsburgho 
skyriaus nariai, išklausyti 
praeitų metų valdybos veik
los pranešimai ir t. t.

Kvietimai jau išsiųsti vi
soms draugijoms, o jei kuri , A
draugija jo negavo dėl ne- suiengtas bendras siu 
tikslaus adreso ar kitų prie- me^ sutikimas. Susirinko 
žasčių, prašome pasinaudo- nepei daugiausia, bet kūne 
ti šiuo pranešimu ir suvažia- buvo, ^ie gražiai, draugiškai 
vime dalyvauti. Taip pat baigėpraeitų metųpaskuti- 
kviečiami ir pavieniai asme-,nes ir Padėjo šių 1960-jų
nvs dalyvauti.

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš W0PA, 
1499 kil. AM 102-7 FM 

Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 vai. ryto. 

šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirrnad. 7 vai. v.
Tet: HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO 29. ILL.

ST. PETERSBURG, FLA.

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
{spūdžiai iš Kaliforr.ijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Eulių 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 gražiais paveikslais.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

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

Staiga mirė A. Perkins
į Gruodžio 17 d. mirtis ne
tikėtai užklupo Aleksandrą 
Prakucką-Perkins. Rytą me
tą jis atsikėlęs niekuo nesis- 

j kundė, išėjo aplink savo na
meli pasivaikščiot ir kiek 
paėjęs griuvo ant žemės. 
Nuvežtas į ligoninę po 12 
valandų mirė.

Velionis buvo 77 metų 
amžiaus, bet dar stiprus, bu- 

’vo kilęs iš Balbieriškio, į 
Ameriką atvykęs prieš 48 
metus. Pirma gyveno Wa- 
.terbury, Conn., net 31 me
tus, o vėliau persikėlė į Flu- 
shing, Mich., kur išgyveno 
13 m., o prieš 4 metus ,apsi- 

1 gyveno St. Petersburge, Fla. 
i Buvo geras dailidė, labai 
mėgo smuiku groti, todėl 

i prieš išlydint į kapines vai
kai pasamdė smuikininką 

; pagroti: paskutinį kartą 
smuikas graudžiai verkė, bet 
jau ne jo grojamas.

Liko liūdinti žmona Ma
rija, 2 dukterys, sūnus ir 6 
anūkai.

Tegul jam būna lengva 
šios šalies žemelė!

Koresp.

Priešpat praeitas Kalėdų 
šventes mūsų kolonijos gy
ventojas Viktoras Klapa
tauskas 61 metų su visais il
su šiuo pasauliu atsisveikino 
amžinai. Tai Įvyko staiga įr 
visai netikėtai.

Velionis paliko žmoną 
Marcelę, duktąrį Mildą ir 
žentą Ričardą, kuns jam bu
vo ištikimas rūpintojas ir 
globėjas visą gyvenimą.

Visuomeniškai vėl. Vik
toras visą laiką buvo akty
vus: daug dirbo Balfe; jis 
dirbo ir aukojo kiek jam lei
do sveikata bei materiali
niai ištekliai.

Ilsėkis ramybėj, Viktorai, 
laisvoje Amerikos žemėje. 
Tavo palikimas — gyveni
mo pareigos pavyzdys, ku
rį palikai mums visiems, yra 
brangus.
Po baisios nelaimės atėjo 
mirtis

Naujų metų angoje Gint- 
vainienė, nors senyvo am- 

- žiaus, bet dar stiprios svei
katos, nelaimingai parvirto 
vonios kambary ir nuo dide
lio susižeidimo staiga mi
rė. Jos sūnūs Jonas Gintvai- 
nis ir Bronius Gintvainis, 
netekę savo mylimos moti
nos, pergyvena dideli liūde
sį.
Susirgo

Buv. Šv. Kazimiero para
pijos klebonas prel. I. Va- 
lančiūnas, 74 mt., didelis 
lietuviškų ir šalpos darbų rė
mėjas, susirgo ir jau ilgesnį 
laiką guli ligoninėj. Liga 
esanti sunkoka.

J. Matonis

PITTSBURG, PA.

Ruošiamasi Vasario 16-sios 
minėjimui

Šiemet Lietuvos nepri- 
klauso bybės paskelbimo 
minėjimas bus vasario 21 d. 
Lietuvių Piliečių salėj S. S. 
Pittsburgh. Jame kalbėti yra 
pasižadėjęs Lietuvos atsto
vas Washingtone J. Rajec
kas. • Iš amerikiečių bus 
miesto majoras Joseph Barr 
ir kongresmonas James Ful- 
ton. Meninę dalį atliks šv. 
Pranciškaus Akademijos

S. Bakenas

BALTI MORE, MD.

Trys nusipelnę veikėjai
Praėjusį mėnesį, beveik 

tą pačią dieną, po 80 metų

audyk-Pemberton 
los aukos.

Prieš 100 metų, tai yra, 
1860 m. sausio 10 d., sugriu- 

ALTo skyrius bendrai su jvo Pemberton audyklos pas- 
Lietuvių Piliečių Klubu ren- tatas ir griuvėsiuose žuvo 
gia Lietuvos nepriklauso- • 88 dai bininkai, jų tarpe mo- 
mybės sukaktį paminėti va- terų ir vaikų.
sario 14 d. 2 vai. popiet į Pagrindinis kalbėtojas bu- 
Lietuvių Piliečių Klubo sa-jvo John A. Callahan, Mas- 
lėj (41 Berkeley St.). Pa- sachusetts darbo ir pramo- 
grindinis kalbėtojas bus nės komisijonierius ir Law- 
“Keleivio” redakcijos narys rence-Haverhill centrinės 
Jonas Januškis. Tikimasi, darbo tarybos (AFL-CIO) 
kad bus kongresmonas Tho- prezidentas.
mas Lane, miesto majoras Dar kalbėjo miesto majo- 
J. J. Buckley ir t. t. Meninę ras Buckley, kongresmonas 
dalį atliks Lietuvių Tautiš- Lane ir kt. Visi pabrėžė, 
kos Katalikų Bažnyčios kad tai buvo viena didžiųjų 
choras, kuriam vadovauja J. ano meto nelaimių ir kad
C. Navas.

Naujų Metų sutikimas
Lietuvių Piliečių Klube

metų pirmąsias valandas.

Ačiū už sveikinimus

gerbtos

jos aukos nebus gyvųjų pa
mirštos.

M. Stonie

BROOKLYN, N. Y.

Susirgo A. Zupkienė

Sausio 3 d. Angelė Zup
kienė paguldyta Kings 
County ligoninėn, kur jos 
sveikata tebetiriama.

Angelė Zupkienė Neprik-
Kalėdų ir Naujųjų Metų ! lausomoj Lietuvoj buvo mo- 

|proga gavau sveikinimų iš> vyras inž Ig- 
Keleivio skaitytojų. Be kitų, nas Zupkus tarnavo Susi- 
ir iš Petro Stapulionio ,ku
ris gruodžio pradžioje išvy
ko kur šilčiau žiemos pra
leisti. Ragina dažniau rašy-

ziny-siekimo ministerijos 
boję Radvilišky.

Komunistams pavergus 
Lietuvą, inž. I. Zupkus buvo

užbaigė du senosios kartos y žinių iš Lavvrence Pasis- su^mtas- Jis vedamas tardy-
vidurinės (tautinės) pa- ___ __________r--?-*_ * mui nuolč no nraražiunfim-
kraipos veikėjai: gruodžio
1 * d. Petras Jaras, o gruo-
džio 15 d. Antanas Kurelai- 
tis. Pastai-asis ,dėl senatvės »Parnus 
nusilpus kojoms, iš visuome
nės yra pasitraukęs. P. Ja
ras dar pats vairuoja auto
mobilį, atsilanko į draugijų 
posėdžius, lanko paliegusius 
pašalpinės Kęstučio - Min
daugo draugijos narius, at
rodo bent dešimčia metų 
jaunesnis, negu iš tikro yra.

Spalio mėn. pabaigoje bu
vo surengtos atsisveikinimo 
vaišės į Floridą išsikelian- 
čiam Konstantui Matuliaus- 
kui, kuriam šiemet sueina 
77 metai amžiaus ir 50 metų 
nuo atvykimo į šį kraštą.
Tais laikais, jam dirbant 
siuvyklose, prasidėjo darbi
ninkų organizavimasis. Su 
savo žmona, taipgi visuome
niškai veiklia, (mirusi prieš 
3 metus), abu kibo į “kriau
čių” unijų darbą, darbavosi 
ir kitose liet. draugijose.
K. Matuliauskas buvo ka
daise gana judrios 14-tos 
socialistų kuopos raštinin
kas, dalyvavo Baltimorės 
lietuviškųjų draugijų tary
boje, priklausė Atletų Klu-

VI 10 ■ w w * 1 - t X CICIO
tengsiu, kiek galėsiu. Ačiū ®ui Puo,’? P° Pravažiuo^m- 
visiems už sveikinimus. icm taukiniu ir ... jo kan- 

cioms buvo galas.
Sakavičiai jau pakėlė Tokia tragiška vyro mir

tis turėjo Angelę smarkiai 
Keleivio” skaifytojai Jo- sukrėsti ir jos nervus paveik- 

nas ir Bronė Sakavičiai kas- tL
met vyksta į Floridą. Ir da- Antrą kartą komunist- 
bar jie jau sparnus pakėlė tams plūstant Į Lietuvą, An- 
išskristi. Linkiu jiems malo- Sele nebelaukė jų ir kartu su 
nių dienų saulėtoj Floridoj, tūkstančiais kitų pasitraukė 

. . jį Vakarus, vėliau gavo pro-
Du įsilaužimai |gOS j Ameriką atvažiuoti.

Naktį iš sausio 11 į 12-ją I Apsigyveno Brooklyne, 
neišaiškinti asmenys per iš- iki 1959 m. dirbo SLA Cen- 
muštą langą įsilaužė į K. L. tro raštinėj ir mokytojavo 
Shoe Co patalpas ir, sudau-, Maironio vardo šeštadieni- 
žę cigarečių ir ledų automa-. nėj mokykloj.
tus, pasiėmė ten rastus pini
gus.

Linkiu ligonei greičiau 
pasveikti ir grįžti į lietuvių

Antras įsilaužimas buvo visuomeninę veiklą, kurioj
Ace Sporwear krautuvėn, es‘ labai reikalinga.
kur taip pat paimta dviejuo- c .x i .. . . • Sutkus pabūgo lėktuvose automatuose rasti pinigai.! ne|ajm£s
Gimdymo kontrolė — 
žmogžudystė

Šitas klausimas

Vietos verslininkas kelei- 
vietis Ignas Sutkus nėra 

čia : Bailių kaimo vyras. Jis kiek- 
svarstomas. Dabartinis Mer- vienais metais sausio ar va- 
rimack kolegijos filosofijos sario mėnesi lėktuvu skris- 
profesorius kun. Francis X. davo į Miami, Fla., žiemos

ir

McGurie, buvęs Villanova atostogų praleisti. Bet nese
niai iš Niujorko į Floridą 
skridusiam lėktuvui sudu-

kolegijos prezidentas, kai 
bedamas Švenčiausio Vardo
Dr-jos susirinkime pasakė,. žus ir žuvus 34 keleiviams, 

bui, dirbo Balfe. Turi nuo- kad “abortai yra negalinčių ir drąsiam Sutkui baimės 
pelnų ir Baltimorės Lietuvių gintis žmogžudystė” ir kad Įvarė. Atrodo, kad jis šią 
knygynui, kuriam dabar bet kurios formos gimdymo žiemą pasitenkins Maspetho 
perleidžia savo priv. knygy- kontrolė yra taip pat žmog- ir Brooklyno “byriais 
nėlį ir dar pridėjo 100 dol. žudystė. Pasak jo, visi būtu-
auką. me sukrėsti, jei būtų išleis-

Per eilę metų K. Matu- tas įstatymas žudyti visus, 
liauskas, būdamas samdo- kurie sulaukė 65 metų, o 
mu Lietuvių Namo šeimi- kaip dabar visuomenė galė- 
ninku, tvarkė salę ir svetai- tų leisti gimdymų kontrolę, 
nę, kur spiečiasi visokie bal- kuri yra tokia pat žmogžu-
timoriečių tautiniai, kultūri- dystė. 
niai ir pramoginiai pobū

Kazys Žemaitis

PHILADELPHIA, PA.

Sveikinu
Sveikinu savo draugą 

adv. C. S. Cheledeną, Liber
ty Federal & Loan Assn.

viai.
Paprastam žmogui atro- .. A . 

do, kad nužudyti tegalima P'ezidentą. kūno vedamas 
kas jau yra gimęs, o pasak I ,banka* tun. «45,. m-lmnus 
mokyto daktaro, išeina, kad i kapitalo, ir visus kitus drau-dOSŲ ATSTOVO ANGŲ............................................

IOJE NAUJAS ADRESAS e881111 ir negimusių žmog
žudystė.

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill

La nar kibire, Scotland

Didelės nelaimės 100 metų 
sukaktis

Sausio 10 d. Bellevue ka
pinėse buvo iškilmingai pa-

gus ir pažįstamus Naujųjų 
Metų proga.

A. Reikow

Pakalbinkim draugu* ir
kaimynus užsisakyti “Kelei
vi ’. .K r.-.?!arai S4.
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Stiprinama rusifikacija
Carinis imperializmas ru

sino jo pavergtas tautas, tą 
pat) daro ir komunistinis 
imperializmas. Pavyzdžių 
esame nekartą davę, o čia 
vėl vieną jų suminėsime.

Kol Stalinas buvo gyvas 
ir Chruščiovo nenuvainikuo
tas, istorijos pamokose buvo 
j dievus keliamas. Kai jis 
buvo Nikitos nuvainikuotas, 
tai ir istorijos dėstymą kurį 
laiką reikėjo nutraukti, kol 
buvo paruošti kiti vadovė
liai, jau kitaip Staliną verti
nantieji.

Ir Lietuvoje istorijos fak
tai iškraipymai, bet Lietuvos 
istorijai dar buvo palikta 
tiek pat valandų, kaip ir vi
sos Sovietų Sąjungos istori
jai. Praeitą rudenį Maskvos 
įsakymu Lietuvos istorijos 
dėstymas buvo susiaurintas. 
Dabar 7-8 klasės Sovietų 
Sąjungos istorijai skiriama 
150 pamokų, o Lietuvos is
torijai tik 40 pamokų. Dar 
blogiau vyresnėse klasėse, 
kur Sovietų Sąjungos istori
jai duota 150 pamokų, o 
Lietuvos tik 30.

Tas padaryta su aiškiu 
tikslu lietuvių tautinei są
monei silpninti. O kas tas 
yra, ar ne rusinimas?

Mirė E. Tautkaitė-Požėlienė

Sausio 5 d. Vilniuje trum
pai sirgusi mirė Eugenija 
Tautkaitė-Požėlienė, 60 me
tų amžiaus, komunistų gar
binama rašytoja ir revoliu
cinio judėjimo dalyvė. 
Vatikano ir Maskvos

Dirva rašo, kad iš Lietu
vos į Romą atvyko du kuni
gai studijuoti. Tai Butkus ir 
Krikščiūnas. Abu juodu 
įšventinti jau pavergtoj Lie
tuvoj. Šitas įvykis lyg rody
tų, kad tarp Romos ir Mas
kvos užsimezga savotiškas 
sambūvis (koegzistencija). 
Apie Kauną

LF Europos Bičiulis 1959 
m. gruodžio 21 d. paskelbė

prieš 4 mėnesius iš Lietuvos 
atvykusios, Birute pasirašiu
sios laišką, štai kelios to 
laiško ištraukos:

“Jo (Kauno, Red.) vei
das bendrais bruožais ne
pasikeitė, detaliau yra pasi
keitimų, būdingi) komuniz
mo stovyklai . . . Muzėjaus 
(Karo, Red.) sodelyje tebe
stovi skulptūros: “Sėja”, 
“Knygnešys”, o trečiosios 
tik pjedestalas (kas ten bu- 

jvo, aš neatsimenu). Lentos 
su knygnešių pavardėmis 
nebėra. “Laisvės” paminklo 
irgi nebėra, o taip pat ir 
“Žuvusiems už Lietuvos lais
vę”. Nėra ir senų rašytojų 
biustų — Maironio, Valan
čiaus ir kt. Dabar visi šio- 
laikiniai ir komunistinių pa
žiūrų. Karo Muziejaus sie
noje, tarp beržų, palaidota 

i poetė Salomėja Nėris”.
“Karo Muziejaus viduje 

kelias sales užima paskuti
nio karo metu veikusių ko
munistų ir pogrindininkų 
bei didvyrių išlikę daiktai, 
dokumentai. Nuo seniau iš
likusi senovės ginklų salė, 
liaudies kūrybos — rankdar
bių ir kitų dailės rūšių salės, 
veikia nuolat besikaitalio
jančios dabartinių dailinin
kų parodos. Šiuo metu vei
kia japonų dailės paroda.

“Sodo lysves puošia Įvai
riaspalvės rožės. Lysvelių 
kraštai apsodinti rūtomis. 
Tarpai tarp takų išpilti bal
tais akmenėliais.

“Šiaip Kaune yra nemaža 
naujų namų. Prieplaukos 
pakrantė apstatyta naujais 
gyvenamais namais, tačiau 
statybos stilius, daugelio 
kauniečių nuomone, prastas. 
Juose daugiausia gyvena 
rusai”.
Atpigino oro pašto tarifą

Nuo šių metų pradžios at
piginti oro pašto tarifai 40- 
45%. Jei anksčiau laiško 
persiuntimas oro paštu kai
navo 1 rublis, dabar kainuos 
60 kapeikų.

Atpiginti 40% taip pat 
registruotos korespondenci
jos ir siuntinių tarifai.

Minėtinos sukaktys
(Elta) Šiais metais suei

na dvidešimt metų, kaip So
vietai laiko lietuvių tautą 
pavergtą. Maskva tai pasie
kė, jėga ir smurtu įsibriau- 
dama į Lietuvą ir ją oku
puodama. Sovietų Sąjunga 
tai padarė, sulaužydama vi
sus savo tarptautinius įsipa
reigojimus, sutartis ir paža
dus. Klasta, melas ir apgau
lė buvo tam tikslui panau
dota. Lietuvių pasipriešini
mui likviduoti Sovietai su
areštavo ir išvežė šimtus 
tūkstančių mūsų tautos sū
nų ir dukrų į tolimąsias Si
biro vergų stovyklas, kur 
daugis jų žuvo. Išlikusiems 
nesunaikintais buvo leista iš 
stovyklų išeiti, bet ne vi
siems tėvynėn grįžti. Daug 
jų yra apgyvendinti vergų 
stovyklų apylinkėse.

Pats kraštas, jame likę 
žmonės, jų turtas ir darbo 
vaisiai yra išnaudojami so
vietiniams tikslams siekti. 
Nepaisant to, Maskva begė
diškai skelbia laisvajam pa
sauliui, kaip laimingi jau
čiasi mūsų žmonės sovietų 
vergijoje, kurią jie patys 
laisvu noru esą pasirinkę. 
Kremlius ir jo pakalikai 
Lietuvoje raošiasi tą tragiš

pasmerkti sovietų žiauru
mus, jų vedamą šaltąjį ka
rą, melą ir pastangas užka
riauti visą laisvąjį pasaulį;

3. Viešus susirinkimus 
šaukti ne vien vasario 16 d. 
proga, bet taip pat:

a) Birželio mėn. Sovietų 
įsiveržimui į Lietuvą ir pir
miesiems ištrėmimams pas
merkti,

b) Liepos ..mėn. tariamų 
liaudies rinkimų komedijai 
ir tautos valios suklastoji
mui iškelti;

c) Rugpiūčio mėn. pro
testui prieš Maskvos nutari
mą Lietuvai įjungti į Sovie
tų Sąjungą pareikšti,

d) Gruodžio mėn. pavaiz
duoti, kaip sovietai yra su
laužę žmogaus teises ir pa
naikinę visas laisves;

4. Tuos pat nelaimingus 
Sovietų žygdarbius plačiai 
aptarti per radiją, kur šia 
priemone galima pasinaudo
ti;

5. Prašyti vietinę lietuvių 
Įspaudą paskelbti eilę straip
snių, kurie pavaizduotų at
šiauriąją Lietuvos tikrovę 
po 20 metų Sovietų vergi
jos, ypatingai iškeliant:

a) žmogaus laisvių ir tei
sių paneigimą,

b) sunkias darbo ir gyve
nimo sąlygas, menkus už
darbius ir nepakeliamas 

; darbo normas,
i c) rusifikaciją, rusų kal
bos ir knygų brukimą,

e) bedievybės skleidimą 
ir tikėjimo suvaržymą,

f) valdančiųjų kovą su 
nacionalizmu, tariamai bur
žuaziniais prietarais ir po
linkiais, revizionizmu ir už
sieny gyvenančių tautiečių 
ir jų organų įtaka,

g) žmonių telkimą dar
bams į Sovietų Sąjungą ir 
rusų pirmavimą Lietuvoje,

Į i) mokyklų, literatūros, 
meno, spauldos, teatro, ra
dijo ir filmų naudojimą ko
munistinei i d e o 1 o g ijai 

Į skleisti,
k) komunistinių organi

zacijų tikslus ir priverstiną 
dalyvavimą jose;

6. Aprūpinti vietos nelie
tuvių spaudą reikalinga tais 
klausimais medžiaga.

Pastaba: Tos medžiagos 
svetimomis kalbomis šiais 
klausimais, be kitų šaltinių, 

Įvra anglų kalba “Eltos” biu- 
į leteniuose, “Lituanus” ir 
“Baltic Rieview”; italų kal
ba — “Elta- Press” biulete
niuose tąja kalba; vokiečių 
kalba — “Elta-Presse- 
dienst” biuleteniuose vokiš
kai ; prancūzų kalba — “La 
Revue Baltiųue” ir ispanų 
kalba “Revista Baltica” 
žurnaluose, kurie gaunami 
Lietuvos Laisvės Komitete, 
Nevv Yorke.

7. Santykiai su vietos po
litikais, veikėjais, rašyto
jais, spaudos žmonėmis ir 
žinių agentūromis prašant 
reaguoti prieš komunistinę 
propagandą ir ardymo dar
bą.

8. Kreiptis į visų tikėji
mų dvasininkus, prašant 
juos atlaikyti birželio mėn. 
pamaldas už komunistų au
kas Lietuvoje ir pasakytų 
atitinkamus pamokslus.

9. Išleisti, kiek ištekliai 
leistų, atsišaukimų vietinė
mis kalbomis apie padėtį 
Lietuvoje ir juos plačiai 
paskleisti susirinkimų pro
ga;

10. Boikotuoti Sovietų 
okupacijai Lietuvoje atžy
mėti ir viešai smerkti komu
nistų siekius ir jų vergijos 
žiaurią tikrovę.

11. Susirinkimus ir mani- 
Įfistacijas, kur galima, orga
nizuoti kariu su estais ir 

i latviais ir kitų Europos pa-

ką lietuvių tautos sukakti 
labai iškilmingai paminėti 
ir plačiai išgarsinti Sovieti- 
joje ir už jos ribų tariamus 
okupuotojo krašto ūkinius, 
socialinius ir kultūrinius 
pasisekimus, pažangą ir gy
ventojų “laimę” gy venti so
vietų vergijoje.

Kaip okupuojant Lietuvą, 
taip ir šiai nelemtai sukak
čiai paminėti Sovietai nea
bejotinai panaudos visas 
savo pagvių, melo ir apgau
lės priemones, kad suklai
dintų pasauli. Su šia Krem
liaus propagandos mašina 
turime griežtai kovoti viso
mis mums prieinamomis 
priemonėmis. Tam tikslui 
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas siūlo:

1. Vasario 16 d. minėji
muose pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę, plačiai iš
keliant jų didvyriškus žy
gius, pasišventimą ir nuo
pelnus.

2. Minėjimų kalbose nu
rodyti laisvės kovų reikšmę 
tautai išlikti, įprasminti tų 
kovų dalyvius kaip istori
nius didvyrius, pabrėžti tau
tos ryžtą gyventi laisvai sa
vo nepriklausomoje valsty
bėje, ką ji tikrai pasieks, ir

Tl O PARAŠU BAIGTAS STREIKAS

Great Lakęs Steel bendrovė paskutinioji iš 11 plieno 
bendrovių pasirašė sutartį su unija. Kairėj unijos at
stovas Thomas Shane (Detroito apygardos unijos di
rektorius). dešinėj Donald Ebbert, bendrovės generali
nis patarėjas.

Prūseika ir Maskvos ’senviciai’
Daugiau ne prieš 20 d. 

R. Mizara buvo nuvykęs į 
Rusiją. Tuo metu taipgi 
Maskvoje buvo Bundžins- 
kaitė. Viename lietuvių su
sirinkime ji po Mizaros kal
bos užpuolė jį kritikuoti už 
jo parašytą knvgą, ir Miza
ra tenai viešai prisipažino, 
kad ta jo knyga yra durnai 
parašyta. Po prisipažinimo 
Z. Angarietis pasakė, kad 
Mizaros prisitaikėlio kuprą 
tik grabo lenta išlygins. Da
bar Angariečio nėra ir Mi
zaros kupra dar neišlyginta.

Mizarai grižus į Brookly-
cUnVininVoc T.

Prūseika tuo metu jo reda- 
guojamoj “Naujojoj Ga
dynėj” svietui pranešė, kad 
Mizara iš Maskvos parsive
žė Angariečio “senvičių”. 
Jis taipgi sakė, kad tų “sen
vičių” teks ir sklokininkams. 
Prūseika nesulaukdamas jų

VIENAS KARIASI, 
O KITAS ŽIŪRI

San Fernando, Kaliforni
joj, buvo toks įvykis: Į vie
tinį kalėjimą buvo uždary
tas pilietis Gregory J. Ri- 
vera už tai, kad jis girtas 
slampinėjo miestelio gatvė
mis. Maždaug tuo pat laiku 
ir už panašų nusižengimą 
buvo uždarytas į kalėjimą 
ir pilietis William L- Ortiz. 
Riviera ir Ortiz nebuvo pa
žįstami ir buvo suimti ats? 
kirai.

Po gilto vakaro ir po nak
ties kalėjime abudu kaliniai 
atsibudo. William Ortiz at
sibudo blogame ūpe ir nu
tarė pasikarti. Gregory Ri- 
vera atsibudo irgi blogame 
ūpe, bet kartis visiškai nesi
ruošė.

W. Ortiz savo sumanymą 
pasikarti ten pat kalėjime 
ir pradėjo vykdyti. Jis su- 
piaustė savo matrasą į juos
tas, juostas surišo ir pasida
rė virvę, tą virvę pririšo prie 
kalėjimo durų viršaus, pada
rė kilpą, užkabino ją sau 
ant kaklo ir pasikorė. Gre- 
goiy R i vera visą laiką žiū
rėjo, kaip Ortiz kariasi ir 
nieko nedarė, kad jį apsau
gotų nuo mirties.

Vėliau kalėjimo sargai 
atrado kalinius: vieną negy
vą, o kitą ramiai sėdintį ir 
žiūrintį į lubas. G. Riviera 
buvo policijos apklausinė

vergtųjų kraštų žmonėmis.
12. Apie visa, kas numa

tyta ruošti, ar kas buvo su
ruošta, tiesioginiai pranešti Ičia adresus, pranešant nau- 
“Eltos I n f o r m a cijoms” j ą adresą nepamiršti paraiy- 
Reutlingene. Įti ir senojo.

pats nuėjo pas Bimbą jų 
prašyti ir tuos “senvičius” 
jie greitai sudorojo.

Dabar ir vėl į Maskvą 
Bimba pasiuntė R. Mizarą, 
O Prūseika S- J. Jokubką 
daugiau tų “senvičių” gau
ti. Kadangi Jokubka jau 
grįžo, tai prašau Prūseika 
svietui pranešti, ar daug tų 
“senvičių” parvežė buvu
siam sklokininkui Prūseikai 
ir kitiems ir ar iš Maskvos, 
ar iš susovietintos Lietuvos? 
Taipgi ar daug “senvičių” 
gavo Mizara už savo durnai 
parašytą knygą? Gal jis ga
vo daug., kad nesiskubina 
grįžti ir pats vienas juos 
maumuoja Kauno viešbuty 
užsidaręs. Bimba irgi lau
kia ne tiek Mizaros, kiek 
“senvičių”. Bet ar sulauks? 
Prūseika, būk vyras ir pra
nešk svietui apie tai.

Sklokininkas

tas, kodėl jis negelbėjo Or
tiz nuo pasikorimo?? Į tai 
Riviera atsakė:

“Jei jis nori kartis, tai 
yra jo biznis, o ne mano”.

Už šitokį “nesikišimą Į 
svetimą biznį” G. Riviera, 
28 metų vyras, patrauktas 
teismo atsakomybėn, o 52 
metų Ortiz palaidotas mies
telio kapinėse.

ANGLIJA

Išvyksta Zamžickai

Sausio 22 d. A. Zamžic- 
kas su žmona išvyksta į 
Ameriką pas dukteri ir žen- 
'tą, Oberlin, Ohio, kolegijos 
profesorių Šilbajorį.

A. Zamžickas buvo veik
lus Londono lietuvių tarpe, 
kurį laiką jis vadovavo vie
tos lietuvių socialdemokratų 
organizacijai, ilgokai buvo 
Keleivio atstovas, uoliai pla
tinęs ten Keleivį ir teikęs 
jam žinių.

(Iš jos tas pareigas jau 
prieš kurį laiką perėmė ir 
jas stropiai atlieka J. Venc- 
kūnas, kurio adr.: I Raewell 
Crescent, Orbiston, Bellshill, 
Lanarkshire, Scotland).

Linkime Zamžickams sė
kmingai įsikurti šiame kraš
te.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci* 
ja prašo mielųjų Keleivio 
>renumeratorių, kurie kei

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Meras kalbėjosi su tautybių 
grupėmis antisemitizmo 
reikalu

(LAIC) — Sausio 12 d. 
Nevv Yorko miesto meras 
Robert F. Wagner priėmė 
įvairių tautybių organizaci
jų ir svetimų kalbų laikraš
čių atstovus. Pasikalbėjime 
dalyvavo ir lietuvių atstovai, 
jų tarpe Amerikos Lietuvių 
Informacijos .Centro direk
torė M. Kižytė.

Pasikalbėjimą pradėjo če- 
koslovakų laikraščių leidė
jas ir redaktorius Andrevv 
Valuchek. Jis pakvietė Di- 
mytro Halychyn kalbėti 
Centro ir Rytų Kilmės Ame
rikiečių Konferencijos var
du. Halychyn, kuiis yra tos 
Konferencijos Valdybos pir
mininkas, pareiškė, kad jis 
kalba 15 milijonų amerikie
čių vardu. Jis pasmerkė be- 
siplečicnčius antisemitinius 
išsišokimus ir provokacijas, 
kaitų nurodė, kad Konfe
rencijos įsitikinimu tas pro
vokacijas organizuoja So
vietai.

Sovietų spauda puola pa
bėgėlius Vokietijoje, juos 
supliekia su naciais, norėda
ma juos kompromituoti, kad 
jie negalėtų Įsijungti į de
mokratinį Vakarų pasaulio 
gyvenimą.

Organizuodami prieš žy
dus provokacijas, Sovietai 
nori suniekinti Adenauer 
vyriausybę Vakaių pasaulio 
akyse, silpninti Vokietijos 
padėtį NATO organizacijoj
ir stelbti serą valda isied-— ------- -- c —--- c -—o_
jančią Vakaių Vokietiją.

Halychyn pareiškė, kad 
K o n f erencija bendradar
biaus kovoje prieš tas pro
vokacijas su miesto, valsty
bės ir federaline valdžio
mis. Dar kalbėjo teisėjas 
Bayer, lenkų atstovas. Lie
tuvių Informacijos Centro 
direktorė pakviesta kalbėti 
tarė kelius žodžius lietuvių 
vardu.

Meras Wagner dėkojo už 
apsilankymą ir reiškė pasi
tenkinimą, kad Centro ir

.sągssugKiS

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadvvay,
Boston 27, Mass.

Jau atspausdintas! Užsisakykite!

'KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams

Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors 
viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka
lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį 
užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.

Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
yra įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo 
me jau dabar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Masa.

Rytų Europos kilmės žmo
nės dėl tų įvykių parodo di
delį susirūpinimą. Prašė vi
sus bendradarbiauti kovoje 
prieš tas provokacijas, 

į Apie tą pasimatymą pla
čiai tašė Nevv Yorko spau
da.

I
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 42 metų 
minėjimas New Yorke

* Vasario 14 d. Webster sa
gėje, Nevv Yorke bus mini
ma Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 42 metų 
Sukaktis. Minėjimą ruošia 
ALTo Nevv Yorko skyrius. 
Kalbės žymūs asmenys.

Nevv Yorko lietuviai ruo
šiasi minėjime gausiai daly
vauti ir iškilmingai paminė
ti tą didelę šventę.
Išmušė Vienybės langą

Sausio 7 d. vos tik sute
mus kaž koks piktadarys 
stambiu akmeniu išmušė 
Juozo Tysliavos “Vienybės” 
namų dvigubą langą.

SKAITYTOJŲ BALSAI

Gerbiamieji,
Noriu pasveikinti visus kelei- 

viečius su jau praėjusiomis Ka
lėdomis ir palinkėti laimingų 
Naujųjų Metų. Visiems geros 
sveikatėlės, to didžiausio šio pa
saulio turto, kurio u~ jokius pi
nigus negalima nupirkti!

Mūsų miestely seniau buvo 
nemaža lietuvių, buvo visų tri- 

' jų susivienijimų kuopos, o šian- 
Įdien SLA beliko 2 nariu, SLD 
•— 3 ir LRKSA — vienas na- 
' rys. Nemaža buvo ir Keleivio 
Į skaitytojų, o šiandien beliko tik 
du: viena našlė ir aš. Senoji
L'Sirfo ičmifčto miicii voiLui***** *** «*7*i*** *7v<*9 v inuou vamni
lietuviškos spaudos nebeskaito.

Aš sausio 15 d. jau įžengsiu į 
devintąją dešimtį, bet dar galiu 
ir mėgstu po savo daržą krapš
tytis. daržovių sau ir savo anu- 

į kams užsiauginti.
Atsiprašau, kad pavėlavau 

prenumeratą atsiųsti. Noriu 
gauti ir kalendorių. Kaip galite 

i taip pigiai jj parduoti. Tikrai 
neturite iš jo jokio pelno, nes 
juk popierius ir visa kita pa
brango, o nei Keleivio nei ka
lendoriaus kainos nepakėiėte.

Visi skaitytojai turėtų tą 
įvertinti ir visaip Keleivi remti. 
Aš siunčiu $6: metinės prenu
meratos $4. už kalendorių ir 
$1.50 dovanų.

Beje, dar noriu parašyti, kad 
čia turime tautines kapines, 
kurias man tenka prižiūrėti.

Juozas Ambrozailis 
Portage, Pa.

ATSIUNTĖ AUKŲ

Seni “Kileivio” skaityto
jai ir rėmėjai Ignas Matie- 
jaitis iš Waukegan, Ilk, ir 
Simon Kriaučiūnas iš Lovv
ell, Mass., užsisakydami ka
lendorių ir atnaujindami 
prenumeratas, atsiuntė Mai
kio Tėvui kiekvienas po 
$5.50. Senas “Keleivio” 
skaitytojas P. Simavičius 
iš Lacombe, Alberta, Cana
da, atsiuntė Maikiui $4.00. 
Dosniems rėmėjams širdin
gas ač'i.
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— Alou, Maik! Aš misli- vęs; turėjau ją ir Amerikon 
nau, kad tu būsi jau sušalęs atsivežęs, ale kažin kas pa- 
per tuos didelius šalčius. vogė.

— Tėve, Amerikos indė-j — Reiškia, Švento Rašto 
nai išgyveno tūkstančius me- neskaitei?

Imybos pobūdžio iš viso yra 
negalimos. V i s u o m eninė 
nuosavybė skatinama

...... ... ... -u— ir kainų bei rinkos regulia-\ okietijos socialdemokratai peržiurėjo savo programa. Svar- 7 • v “
blausias tikslas _ žmogaus laisvė. Visuomeninė ..savybė būti- '.lm0 sumetimais. Naciona- 
na, kur dėl kapitalų koncentracijos varžybos nebeįmanomos arba RZUOtOS įmonės 11 ūkio sa- 
dėl gamybos pobūdžio negalimos. Demokratiškas ūkio pianavi- kos turi būti tvarkomos ne 
mas — tik tiek, kiek reikia. Partija į žmogaus religinius įsitiki
nimus nesikišo ir nesikiš.

Nauja programa GUBERNATORIUS NEMOKA MELŽTI

tų nuogi ir tai nesušalo, tai 
kodėl jau aš turėčiau sušal-

— Nausa.
— Iš kur tada, tėve, ži-

vien valdžios biurokratų, 
bet demokratiškai, daly vau-; 
jant dirbančiųjų ir vartotojų ’ 
atstovams.

Taip pat dar neseniai SPD
Praėjusiųjų metų lapkri- čiant savo pareigas visuo- stojo už planingą, valstybės 

čio 13-15 dienomis Bad Go- menei, kaitų su kitais kurti mastu tvarkomą ūki. Ir da-! 
desberge, Vokietijoje, posė- politinį, ūkinį ir kultūrinį bar socialdemokratai neat-j 
džiavo Vokietijos Socialdi- bendruomenės gy venimą, sisako nuo planingai veda-' 
mokratų Partijos (SPD) ne- Socialdemokratų siekiamos i mo ūkio, bet nori, kad to , 
paprastas kongresas. Kon- santvarkos pagrindan deda-' planingumo siektų visi, k.as ' 
grėsė dalyvavo daugiau 500 ma: Laisvė kiekvienam ūkyje dalyvauja. Planavi-

V. KYMANTAS

delegatų, kurie atstovavo žmogui gyventi laisvai 5r 
630,000 partijos narių, ir jo kad kiekvienas galėtų per

mas turėtų eiti ne tik iš vals
tybės, bet ir iš pačios visuo-

vienintelis uždavinys buvo mokslą pilnai išvystyti savo menės. Valstybė turėtų taip
— nustatyti partinės pro- prigimtus gabumus. Gyve- 
gramos pagrindus. Tas ir nant bendruomenėje, kiek- 
buvo padaryta nepaprastai vienam žmogui dedama pa- 
vieningai. reiga, kad sąžiningai atlik-

Praėjo jau du mėnesiai, o tų savo prievolę visuome-

pat daboti, kad tautos ūkis 
daugiausia gamintų, bet tik 
tą, kas reikalinga, ir kad 
visi turėtų \larbo. Tačiau 
valstybė neturėtų varžyti

apie naują SPD programą nei. Teisingas tautos paga- privačios iniciatyvos ir tu-
vis dar kalbama. Kalbama minamų gėrybių paskirsty- 
socialistų spaudoje, bet dar mas tarp visų jos narių, kad 
daugiau apie tai rašoma ne- visiems būtų patikrintos 
socialistų. Didelio susido- žmoniško gyvenimo sąlygos, 
mėjimo priežastis yra' ta, Ugdymas žmonėse per šei- 
kad vokiečių socialdemo- mą, mokyklą ir visuomenės 
kratai, priėmę'savo progra- sugyvenimą vienybės, drau- 
mą taip, kaip ji paskelbta, giškumo ir žmoniškumo 
padarė didelį posūkį. Tiek jausmų savo bendratautie- 
didelį, kad kaikas iš pasisa- čiams. Ir, pagaliau, saugant 
kiusių apie naują SPD pro- taiką, tais pačiais žmoniš- 
gramą perdėdadamas kiau- kūmo, tarpusavės pagalbos 
šia: ar Vokietijos socialde- pradais turi būti tvarkomi 
mokratai bėra socialdimo- tautų santykiai. SPD supran- 
kratais? tarnas socializmas, nepakęs-

Tiumpam straipsnyje neį- damas žmogaus išr.audoji-

rėtų vadovautis dėsniu: 
kuodaugiausia tarpusavio 
varžybų, o planavimo tik 
tiek ir tik ten, kui* reikia. 
Tvarkyti tautos ūkį valstybė 
gali ir nebūtinai viską pla
nuodama. Ji gali pakreipti 
ūki reikalingon pusėn įvai
riomis kitomis priemonė
mis

ti būdamas neblogai apsi- nai, kas Adoniui buvo ipus- manoma nupasakoti, kuo mo žmogumi bei jo prievar-
rengęs. ta? j SPD programa pasikeitė ir tavimo, stoja prieš tautų pa-

Puslapis penktas

a e.uuyivanijos gubernatorius David L. Lawrei»ce mė
gino melžti karves, bet nuvirto nuo melžėjų kėdelės 

•Melžėjų karalienė” gauna padėti jam atsikelti.ir
i:’ rai lengviau sėdėti gubernatoriaus negu karvių mel
žėjos kėdėj.

reikalus. Švietimui tiek jau
nuomenės, tiek ir suaugusių
jų programa skiria daug dė- p - 7“ .- T, , , ii- Barčas, Antanas, Petro su
mesto. Pasekant mokslo ll* nus, gyveno Čikagoje, 
technikos pažangą, tautos Jagminas, Kostas, Prano šil

KONSULATO IEŠKOMI

turtejima, gyvenimo dirban- tnu^- iš Rozalimo vi
. j v . f • j-j l Jakunas, Povilas, įs Alukenutiesiems statomus VIS didės- ,km„ Raguvos vi., Panevėžio ap.; 

nio pasiruošimo reikalavimą, 'gyveno Kanadoje.
turi būt tam pritaikyta ir Jankauskas, Dzidorius ir \ ik- 

. - . , __ ,t°ras. Jono sūnūs, iš Graužu
ninimi nrnmnnei sko SVietimO Sistema, pa- km , Rainių ap.
pinigų pramonei sko Išauginta ir paįvairinta mo-. Kuzmickas. Jonas, Juozas ir

linimu, muitais, apdedamais kad kiekvienam žmo- Stasys, Juozo sunūs, iš Šeduvos,mokesčiais, reguliuodama 5,į kokios ŠodaTiXpadl Kuzminskas. Norbertas. 
niekiu kainas rinkoie tvar- -- M'socialines paoe zo sunus no Buenos Aįr 
' J U - 7. .OJr ties jis bebūtų, butų duota Argentinoje.
Rydama socialini žmonių galimybe gauti mokslo pa- Lembutis, Izidorius, lzi<Ii>-
di audimą. j kiekvieno gabumus, šei- Viaus sūnus» gimęs Philadelpki-

*• , , i - - - Joje. gyveno Spnngvilie. Pa. R.
ma, mokykla n* visuomene d. No. 2

Rašytinis, Kazys, Juozo sū- 
Šilavoto km., Liudvi-

Jau nuo seniai socializmo

— Vot, Maiki, aš nore-1 — Ai* Biblijoj tas nepasa- ; lėl ko pasikeitė. Mano noras vergimą, stoja už teisę kiek-
čiau žinoti; kaip jie galėjo kyta? būtų trumpai čia paminėti vienai tautai gyventi laisvai privačios nuosavybės — vis-
išbūti per tiek žiemų gyvi. —Ne, tėve! Biblijoj apie svarbesnius pasikeitimus ir laisvai tvarkyti savo gy- kas, girdi, turi būti suvals-
= Ar norėtum, kad aš Adomą kalba Maižius. Jo Vokietijos socialdemokratų venimą. 'tybintą. Dabartinėje SPD

paaiškinčiau? pirmoj knygoj, 2 :7 persky- pažiūrose į jų partijos sau
— Ne, vaike, šiandien tu rime, yra pasakyta štai kas: statomus uždavinius,

turėsi man išvirožyt svar- “Dievas padarė žmogų iš Ta proga piima reikia pa- 
besnį klausimą. * žemės dulkių ir Įpūtė Į jo'sakyti,, kad priimtoji prog

priešai baidė nuo jo žmo- turį sutartinai susirūpinti
nes tuo, būk socialistai ne- ne tįk jaunosios kartos iš- nūs, iš Šilavoto km., Liudvi-
pripažįstą ir nepakenčią mokslinimu bot ir ios išauk- i nao° vi3 ‘ampulės ap. privačios nuosavybės — vis- J??/®111111™*, Dėtu jos išauk j Rupeika Augustinas, Antano 
uii\ atlos nuosavvoes vis jejimu> kad tinkamai pasi- sunus, įs Prelgavos km., Salaa-

į uostų būti sąmoninga ir vL
•i !• j i . • - i Č3IY1 ui įonis,veikli demokratines ben- Paulinas. Povilo

in.’ rUnrr ------ --------------------- ---- sūnus. iš Gjrsteikiu km.. Vakd-tau- Pro^amoje . druominės gyvenimo kure- ninko vi.. Biržų ap.'
• Siauliūnas, Karolis, Augusio 

, sūnus, gyveno Brooklvn. N. Y., 
v okietijos socialdemokra- ;«eserole St.

— Gal apie tas naciškas nosį gyvybės kvapą; ir žmo-dama nėra programa išvar-
svastikas, kurias Amerikos gus tapo gyva esybė”. Tai ir jdijanti, kokių priemonių 
juokdariai pradėjo teplioti viskas. Apie dūšią nei žo- partija imsis priėjusi prie 
ant žydų sinagogų? džio. Adomui buvo Įpūsta

— Apie tai tu galėsi man dkta* gyvybė, 
kita kartą pavirožyt, o šian-I ^u’ tai1S^U1 paiema 
dien aš noriu žinoti, ar gali mokslas kad žmogus tu-
but teisvbė, kad Dievas pa-,n an511!* C^USI?- 
sakė, jog žmogus neturi dū- L ~ Įai nėra joks mokslas, 
šios? teve- Biblijos tynnetojai sa-

Pagrindą kiekvienai -. t> —tai gyventi ir plėtotis suda- P“d >

e,alistų nemano drausta tu-
’ idealus ret? betkam P^vacią nuosa- 

ūkio Įvairiais j’os pavidalais,

— Aš, tėve, su Dievu nesu 
kalbėjęs ir nežinau, ar jis 
yra taip pasakęs, ar ne.

— Aš tau pasakysiu, Mai
ki, kodėl aš šito biznio ta
vęs klausiu. Aš gavau iš Či
kagos tokią gromatą, kur ra
šoma apie pono Dievo žodį 
ir padaromas išvedimas, 
kad apie žmogaus dūšią Die
vas nėra nieko pasakęs.

— Tai kas čia tėvui ne
aišku?

ko, kad tai yra velnio sugal-

valdžios, ir juo labiau nėra 
rinkiminė platforma, bet 
tiktai principų programa, 
nustatanti partijos vietą vi
suomenėje ir jos pagrindi
nius siekimus. Partijos vyk
dytinų reikalavimų progra
ma bus priimta 1961 metais

votas melas, dabar pavirtęs į partijos suvažiavime.
tikėjimu. Nuo pat savo susikūrimo

Na, na, ką tu čia da- pradžios SPD laikė save
bar nušnekėjai! . darbininkų partija, rūpinosi

— Tai ne mano prasima-; darbininkų ar dirbančiųjų 
nymas, tėve. Juk tėvas ži- reikalais, darbininkais rė- 
nai, kad aš i velnią netikiu, mesi savo kovoje už socia-

— Nu, tai kam tu taip lizmo idealų įgyvendinimą.
kalbi? ištikimai laikėsi K. Markso

— Taip kalba Švento Raš- ir F. Engelso sukurto moks- 
to tyrinėtojai, tėve. Savo lo. Kai dabar partija kalba
tvirtinimą jie išveda iš Bib- apie tai, ko ji siekia, ji jau 

***22* Man vaike neaišku P^08’ iš Pirmosios Maižiaus kreipiasi į visus, į visą tau- 
kas galėjo man tokių įro- ikn,y«os’ kur kalbama, kaip tą, ieškodama sau šalininkų 
matą prisiųti. Nejaugi tai raIn’.as gunde Jievą para- bei talkininkų visur, kur tik 

įgauti uždrausto vaisiaus, rastu pritarėjų savo uždavi-būtų šv. Kazimiero akade
mijos mokslinčių raštas?

— O gal tai šventraščio 
tyrinėtojai, tėve.

— O kas jie per vieni?
— Tai yra tokia organiza

cija, tėve, kuri mėgsta tyri
nėti ir aiškinti Bibliją.

Paviitęs Į žalti, jis jai kai- niams. Žinoma, jos pagrin- 
bėjo: Dievas'jums uždraudė das buvo ir liks Vokietijos 
tą vaisių dėl to, kad žino, darbininkija.
jog jo paragavus judviem Partijos, kaip ir socializ- 
atsidarys akys, judu būsite mo, vyriausiu uždaviniu 
lygūs jam ir niekad nemirsi-| SPD laiko žmogų. Viskas 

- sa-te, gyvensite amžinai ir ži- žmogui. Socializmas 
nosite kas gera ii* bloga. Ži- koma programoje — nori

— Maiki, jeigu jie ištik------------- a :---------•- , , j-------------
rujų yra Švento Rašto tyri

vėje nebuvo nei tokio rojaus, tų nepažeidžiamas, kurioje 
nei Adomo suJieva, nei vel- žmogui būtų sudalytos są- 
nio, nei žmogaus žodžiais lygos gyventi laisvai ir, jau-
kalbančio žalčio. Vis dėl to______________________
iš tų tariamojo velnio žo

nėtojai, o ne melagiai, tai 
jie negalėtų taip rašyti.

— Kodėl negalėtų?
— Nu, juk Šventam Raš

te aiškiai pasakyta, kad 
Adomą sutvėręs Dievas rai- 
davei įpūtė jam dūšią; tai 
kaipgi to rašto tyrinėtojai 
galėtų sakyti, kad žmogus 
dūšios neturi?

džių padalyta išvada, venimą Įkurs, tai bus mūsų 
kad žmogus turi ne- išganymas. Bet tai turėjo 

sielą, o kai Įvykti “po 1000 metų”. Tuo 
metų Kristus tarpu baigiasi jau 2000 po 
kartu ir Įkurs Kristaus, o žadėtos jo “ka-

mirštančią 
“po 1000 
ateis anti-u

— Ar, tėve, šventąjį Raš-ifemėj savo “karalystę”, ta- ralystės” vis dar nėra ir
tą kada nors skaitei?

— Ne, Maiki, Lietuvoj aš
tik “Garsą” kelis kartus per-

tai savo programoje aiškiai Stepanavičienė. Ieva. gyveno 
pasisakė, kad jie laiko savo Rhiladelphia, Pa., Luiton St. 

vyuę fvani«xis juo v• „•nti tėvvne ir ios Sto,nys: Pranciškus Jono 511-
het kad reikia kiekvienas Paiei&a S11111 tėvynę n jos nus kunigas, ar studijavęs ie-U oavv naujujc ?et reikia Kiekvienas demokratišką surėdymą, kai ologija.

programoje. Anksčiau ir ii- zm,Ogus skatinti kad nuosa- bug tQ reikaias, nors kartu šuicienė. Teresė, (jos vyras
r . ... . , vybe įsigytų. Kas bus ta J . -„i,„ Šulcas. Jonas, yra miręs), irgus metus Vokietijos sočiai- nuOgavvbė _ savas namas, dar^s. k?’ kad Pas?uJ^ dukterys Leonora ir Rita. gy- 
demokratija socialistinei e,, nusiginkluotų, kad ginčai veno Detroit. Mich., Grand A v.

tarp tautų būtų taikingu bu- Tautkaite-Krauze. Elzoieta- 
du sprendžiami ir kad pa- Liza’ Juozo d- is Snudiu. \ai-

įgyvendinti
daug dėmesio skiria 
reikalams ir savo naujoje - 

iu ir il
gus metus Vokietijos social-

, , . , .. , savojo namo apyvokos, su-santvarkai kurti reikalavo, sjsieįim0 rien£nės, kultū-
Izon nromirhne n» o Lr 1 rcrvTYi xkad gamybos ir skirstymo 
priemonės, vadinasi, fabri
kai, stambioji prekyba, gele
žinkeliai ir kitos susisieki-

rinių vertybių Įsigijimas, ar 
akcijos betkuriose privačio
se imonėse — socialistinei

_ , . valstvbei tas neturėtų rūpė- mo priemones, net zeme ou- ... • _ _ J J 1 . • — vl«tų paimtos demokratinės 
valstybės nuosavybėn, virs
tų visos tautos nuosavybe, ir
būtų valstybės panaudoja-:kaj kaj socialistinis ^ju. 
mos visos tautos reikalui. ___ ,_____ /TA

Socialdimokratai ir baž
nyčios yra laikomi įsisenė
jusiais priešais. Anais lai-

Dabar nuo šito reikalavimo 
labai toli nueita. Pagal da
bartinę programą partija ne !

dis, kovodamas visais fron
tais, dar tik kūrėsi, jis buvo 
— dar ir dabar tebėra — 
smarkiai bažnyčių puola-

... kai Erika ir Harris, buvo Drez- 
saulyje būtų pagaliau įgy- dene, Vokietijoje, 
vendinta taika. Urbštavičius, Vladas., Juozo

v i* -u 1 sūnus, iš Dauboraičiu km., Kre-V okietijos socialdemokra- Penavos vi., Panevėžio ap. 
tai yra Įsitikinę, kad taip Vasiliūnienė-Rudytė, Ona. gy- 
nustatvdami nauja savo pro- veno Norwood. Mass.
irrama iie nasilikdami to- živatkausKienė - Atkočaiiylė, gramą, jie, pasniKaami to ona Benedikto duktė, 
kiais pat gerais socialdemo- Zubrickas, Juozas, jo vaikai 
kratais kaip iki šiol buvo, Antanas, Jonas, Julė ir Ona. 
bus geriau ją suderinę su ^agon°n^614 "°' ‘
besikeičiančiu gyvenimu ir: Dančius, Jonas. Jono sūnus, 
lengviau laimės sau šalinin- gy\eno Shenandoah.

Graičiūnas, v incentas. is Ki- 
iškio vai., gyve

no Detroit. Mich.
Gremell, Margaret. gyveno 

Seaside, Oregon. R. F. D. 1
Janulynienė - Grigaravičiūte. 

' Genė.
i Mažrimaitė-Phillips, Domice- 
ilė (Della), gyveno Harvey, III.

Ofcolevičius, Leonardas, An- 
i tanazo sūnus, gyvenęs Skuo-.le. 

. Kretingos ap.
Taip yra pasakęs garsusis Phillips-Mažrimaitė. Domice-

B r i t a n i jos dramaturgas gyveno Harvey, Ji'.
, Rudis, Jonas, ir jo sunus Iti-

bnaKespaie. čardas, gyveno Pittston, Pa.
Tame posaky vra gili Sireikis, Vincas, ir Sireikvtė.

mintis j».ofija.
| Skudzinskas. Viktoras ir Sta- 

Tiems, kurie perdaug Žiū- sė. ju dukterys Bronė Senikienė
ri i praeitį, arba perdaug ir Danutė, gyveno Joniškyje, 
„.ik,.1 Stačiuliauskas, Antanas. u galvoja, kas bus ateitvje, <ejn.a į§ stoėku km
gresia toks pavojus, kaip čio parap. 
vairuotojui, kuris perdaug 
žiūri veidrodį sekdamas,

kų vokiečiu tautoje. Grei- . Graiuunas. » : .7 , . _ J , . komu km., Rupihimpg ii* covn cipkimn t-7 •tik palieka jų savininkams i Svarbiausias jam kai- fiau la]ll’ės ir savo siekimų
vidutinės ir smulkiosios 
pramonės fabrikus bei dirb

i tinimas buvo, kad socialis
tai platinę bedievybę ir vis-

tuves, neliečia prekybos, ir, |ka -auna D-abartinėje 
žinoma, nesikėsina pnes
amatininkus, nei ūkininkus, 
bet pažada jiems valstybės 
paramą ir globą, kad tik jie 
dirbtų ir savo veikloje dabo
tų visuomenės gerovės, ža
da juos ginti nuo didžiosios 
pramonės prievartavimo.

Dar nelabai seniai ir Vo
kietijos socialdemokratai 
reikalavo, kad “sunkioji”, 
vadinasi, didžioji pramonė 
būtų paimta tautos nuosa
vybėn. Dabar ir dėl to yra 
pakeitimų. Bent dalis sun
kiosios pramonės galės pa
silikti kaip privati nusavybė, 
kitą dalį turėtų paimti savo 
žinion demokratinė valsty
bė, kad jos pagalba galėtų 
“suvaldyti” didžiuosius pra
monės koncernus jų pasimo- 
jimuose įsiviešpatauti tau-

da ir žmogaus kūnas jau'progresas baigia jau nai- tos ūkyje ir valstybėje.
nemirs. Mirtis bus nugalėta 
ir visi gyvensime amžinai

kinti net tikrųjų karalių ka-1 
ralvstes.

Visuomeninė nuosavybė

SPD programoj yra pasisa
kyta ir dėl santykių su baž

nyčiomis. Socialdemokratai 
labai nesipeiša bažnyčioms 
draugystėn; bet kartu sako, 
kad teisingai socialistus pa- 
žinusios ir Įvertinusios baž
nyčios galėtų nesunkiai ma
tyti, kad socialistų ir baž
nyčių uždaviniai pasaulė
žiūros srityje nėra priešingi, 
socializmas nėra “religijos 
eizacas” ir s.-d. partija pa
saulėžiūros klausimų ne
sprendžia, nes tai nėia par
tijos ar valstybės reikalas. 
Todėl ir bendradarbiavimas 
tarp socieldemokratų ir baž
nyčių yra galimas. Toleran
cija yra padoraus žmonių 
sugyvenimo pagrindas. Baž
nvčios ir tikybinės bendiuo-

v

menės yra vertos gerbimo ir 
apsaugos, o piktnaudojimas 

[pasaulėžvalgos ar religinių
yra pageidautina ir būtina!Įsitikinimų partiniams tiks-

skaičiau. Tenai parodyta, (Kai velnias kalbėjo Jievai, A — Veidiminut, Maik! Aš ten, kur dėl kapitalų kon- lams^turi būti smerkiamas, 
kaip velniai pekloje žmonių.kad ji su Adomu galės gy- noriu dabar pamislyt, artas 
dūšias katavoja. Iš Plungės ĮVenti amžinai, tai buvo me- gali būt teisybė, ką tu čia 
klebono buvau tą knygą ga-jlas; bet kai Kristus tokį gy- į man prišnekėjai.

centracijos varžybos tarp SPD 
gamintojų yra nebeįmano- kalbama 
mos, arba, kur jos dėl ga-, kultūrinius

Įgyvendinimą. Geros jiems 
kloties!

PRAEITIS YRA 
TIK PRADŽIA

Naumies-

Staėiulauskas, Antanas, su 
šeima, iš Stočkų km.. Naumies- 

, , , . - , , čio parap.
kas dedasi užpakaly n* per- Veličkienė. Marija. Jono duk- 
mažai žiūri i kelią priešaky.' tė. gyveno Shenandoah.
Patyrimas yra didelis moky- Ieškomieji arba apie juos zi- 

, . V. . , - nantieji maloniai prašomi aisi-tojas, bet tai kelias, kun neptį;
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi-
mes pravažiavome, ir užpa
kaly išvengtos nelaimės ne
apsaugos nuo galinčių pa- 
sitaikyti priešaky. Pasisu
kimus priešaky turime da
boti. Kas buvo ir kas gali 
būti. gali būti mums įspėji
mas, bet mūsų didžiausias

Consulate Gen- «f Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

programoje daug susirūpinimas turi būti tuo, 
apie švietimą ir kas dabar yra. To reikalau- 

bendruomenės Ja gyvenimas-

Jei tavo draugus ar kaimy
nas neskaito '•Keleivio”, para- 

i gink tšsirašvti \--.ma «ue
1 ULUtX ilk $4.
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NELABOS'OS RITOS TĄ PADARĖ

ANDRIUS VALUCKAS

Salomėjos Neries kūryba
(Tęsinys)

Pabučiavimas sukrečia ją iki širdies gelmių: 
Pabučiavimas tavo buvo karštas ir trumpas, 
lr kaip žaibas staigus, ir svaigus kaip naktis — 
O galinga pagunda! — Ir šventieji suklumpa . . 
Pabučiavimas tavo — pavogta kibirkštis. 

Negaliu aš pamiršti tų Įkaitusių lūpų —
Jos išdegino žymę lig širdies gilumos!
Ir beprotišku svaiguliu minti užsupo —
Ji kaip vergė prie tavęs naktį dieną rymos* 

Ne gyvatė įkando, karštos lūpos bučiavo!
Ligi kaulų nusmilko šiurpulinga šalna — 
Negaliu aš pamiršti .. . Nes žinau, kad ir tavo 
Visos mintys ir aistros — bendro laužo liepsna!

Ji perdaug nesuka galvos dėl nuodėmės:
Be bažnyčios, be altorių,
Be sumainymo žiedų . . .
Žirgai skrenda, kiek tik nori, — 
Skrendam, lekiam vienu du!

Miško vėjas plaukus glosto 
Tolimi žmonių balsai,
Iš padangių — žvaigždžių sosto 
Štai — mus laimina jisai!

Jis įdėjo žmogaus širdį,
Su troškimais neramiais,

. Vasaros vynu nug’ uė, —
Jis ir nuodėmes atleis!

Be bažnyčios, be altorių . ..
Žir gai skrenda žvengdami, — 
Skrenda lekia mūsų norai, — 
Nesulaikomi — jauni!

KELETVTS, SO tsOS'iO\

Eilė iam buldogui taip stipriai įgėlė. kad. matote, i ką 
pavirto jo snukis, šuo nebegali net loti. Jo savininkė 
Le.'Cen is De’and. Ela., atrodo nemažiau susirūpinusi, 
negu jos “mylimasis’’.

Aukštyn pakelkim galvas

HIMNAI ARKLIŲ 
MĖSAI

Įstaigos patalpas*. Jai kartą 
valant laiptus, ėjo vyras ir 
gerokai vėl supurvino tą

dirba aklieji, tik raštinėj jie 
turi naudotis matančiųjų 
pagalba. Aišku, negali jie

Lenkijoje didelis mėsos 
trūkumas. Valdžia imasi vi
sokių priemonių: nustatė 
kiekį, kiek vienam žmogui 
galima mėsos per savaitę .. _ .
laiduoti, isivežė iš Sovietų s?’ ° J1

oonoo damasi. Praeivis, matyti, tąI
Sąjungos 20,000 tonų mė
sos, suėmė apie 100 mėsos

vietą, kurią ji buvo nuvaliu- sunkvežimiu vairuoti, ma
šinų taisyti ir fabriko gami- 

Kita gal būtų supykusi, nius pardavinėti. Jų yra 15, 
piktai į praeivį pažiūrėjusi, o aklųjų dirba 31.

si.

gal ką nemalonaus pasakiu-

pastebėjo. Po kelių dienų taOUUIliV 1VV iiICOVO ' I _x • J t 1 •
spekuliantų, uždraudė ūki-gay'°Ja.Pe>' darbdavį
„inkams laisvai mėsą »to nežinomo asmens gavo

- ,*j cekiuką, gerai nebeatsime-duoti, kol jie nėra atidavę , ..., i • , • - „ i? nu, bet, rodos, $20 virtęs,privaloma kieki mėsos vals- ’
tybei, bet trūkumo tuo dar 
nepašalino.

Pradėta lakštingalos bal
sais piršti arklieną. Varšu- 

jvos radijas paskelbė, kad 
daug gydytojų pataria val-

R. M.

AKLI TVARKO MUILO 
FABRIKĄ

Š ved i jos Aklųjų Draugi- mos.

JEI VISI TAIP 
DARYTŲ . . .-.-X ___

Vasario 16 gimnazijoje 
(Vokietijoje) veikia ir 
Evangelikų Jaunimo Rate
lis, kuriam vadovauja mo
kytojas Fr. Skėrys. Jis yra 
ir Lietuvių Bendruomenės 
Vokietijoje Krašto Tarybos 
narys. Jis laiškais kreipėsi į 
Įvairius asmenis prašyda
mas minėtam rateliui para-

I gyti arklieną nes ji turi gy- Ja tui^ mu^° kitų volo- Tos gimnazijos buvusi 
domuiu savybių. Ji padeda priemonių dirbtuvę, mokinė Ema Simokaitė, da-

kuri gamina 67 įvairius ga- bar gyvenanti Čikagoje, au-žmonių.sumažinti ____ ______ _... , ,
____________ skausmus Kitos stotys gąz- mmius ir Per metus daro kų lapu Nr. 54 surinko $217.

Anksti pripasakodavo apie dangų, J dino, kad jautienoj yra cho- virš 600,000 dolerių apyvar-! Gražus pavyzdys ir ki- 
kuris gula ant

senu

Priežodis sako:

kėlęs ir jaunas vedęs nesi- todėl ir pamėgau dangaus Į lesterolio, 
gailėsi”. Anksti kėlęs gausi mėlynę ir kai paūgėjau, bū- kraujo indų sienelių ir dėl- 
pirmąjį kąsni, anksti vedęs davo išeinu į sodą ir ant nu-
dar jaunas išauginsi šeimą, garos atsigulusi stebiu gra

li* aš iš janų dienų esu žiąją padangę. O vakarais varo.
Įpratusi anksti keltis ir ste
bėti, kas aplinkui dedasi.

Kadangi žemėje gyvena
me, tai negalime ja nesido
mėti, į ją nežiūrėti. Eidama 
turi matyti kas po tavo ko
jomis yra, nes nepaisydama 
gali pavirsti ir galvą nusi
laužti. Bet negerai elgiasi 
tos, kurios vien kaip kur
miai žemėje rausiasi ir bijo 
pakelti savo akių Į dangų.

Kiek ten grožio pamatai, 
ir vis viena ar būtų debesuo
ta ar jame tik vieną mėlynę 
tematytumei. Tik pažiūrėki-

kaip malonu būdavo sėdėti 
su namiškiais priebuty, skai-

te, kada debesėliai plaukia 
Jaunystė ir meilės svaigulys neužmerkia jos akių vienas paskui kitą! Kiek ten

nuo vargo ir skurdo, kas matosi iš sekančių eilėraščių:
Pilkas mano broli,
Juodo vargo verge!
Eidama pro tave —
Laimė užsimerkia.

Tavo sunkios rankos —
Geros žemei versti,
Geros arklui spausti,
Geros plienui gniaužti.

stebuklingų vaizdų vienas
po kito keičiasi.

Aš iš jaunų dienų esu Įpra
tusi dangų stebėti ir jei 
sparnus turėčiau, manęs lo
voj tikrai niekados nerastų 
— aš tupėčiau pačioj aukš
čiausioj medžio galūnėj ant

to tie indai sukietėja ir 
žmones nelaiku i kapus nu-

Varšuvos Tribūna Ludu 
garbina restoraną, kuriame

tos. Visus gamybos darbus tiems.
9COSOOOOOe06&60GSOOOOOOOe

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

čiuoti žvaigždes ir dainuoti, i galima gauti tik arklienos, 
kad net miškas plvšdavo. į 

Gera mūsų žemelė, mylė-; 
kime ją, bet nebūkime kur- i 
miai, nesirauskime vien jo-1 
je, suraskime laiko nors ret-:
karčiais savo galvai i dan- kų, kurie mums nieko nekai- 
gaus mėlynę pakelti, ten ma- noja, o labai naudingi, tik 
tomu grožiu pasidžiaugti, mes dažnai nekreipiame Į 
nors mintimis kaip arai to- juos dėmesio arba visai pa- 
limoj erdvėj paskraidyti, mirštame.
Pamatysime, kaip jums bus Sakysim,, mandagumas, 
malonu, kaip jūs pamiršite Negi jis mums ką kainuoja, pasaulio lietuvių žinynas 
savo kasdieninius rūpesčius, o žiūrėkite, kiek jis žmogui
nusiraminsite, dvasiškai su- naudos gali atnešti. Juk gar- 
stiprėsite. susis išminčius Schopenhau-

Barbora Krušinienė

NIEKO NEKAINOJA, 
O DAUG DUODA

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai. kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

Yra labai naudingu daly- DIENOJ ANT, “knygnešiu karaliaus” 
- sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi

minimai, 464 psl., kaina... .$6.00

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ........................................ $6.00

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00.

naruose Anicetas Simutis, daugy- 
lx* žinių lietuviu ir susrlu Rnlliomis 
apie lietuvius visame pasaulv. 

464 psl. Kaina ........................ $6.50

kaina .................... ...................... $5.00.veikia, kaip šiluma vašką’ 
o kažkas kitas vra pastebė- LEfJ.^As būdas išmokti ang- 
jęs, kad mūsų sirdys, kaip ’ *
durys, atidaromos labai ma

dedantiems angliška; mokvtis. 
duoda iš+^rimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kair.a .................... 75 Cnt.

REIKIA STIPRINTI 
VEIDO RAUMENIS

Milijoną kartų 
Kietos rankos tiesias —
Šviesią viltį sėja —
Juodas vargas dygsta.

Juodas vargas dygsta,
Juodas vargas želia —

Plikas tu kaip žemė.
- Kaip akmuo prie kelio.

Tai reikšmingas eilėr aštis, kuriame apdainuotas vals- žvaigždes. Visokių pasakų

Dėl daug dalykų musų žais raktais. Iš jų nepamirs- į 
veidas sensta, bet yra prie- tini du: “Ačiū” ir “Prašau”, 

plonutės šakelės ir kalbė- ' monių tą nemalonų reiškinį šeimyniniame gyvenime ' 
čiausi su tais šilkaspamiais nutęsti ir sumažinti. dėl mandagumo stokos daž-
debesėliais, kurie, anot poe-1 Y ra gerai žinoma, kad ne nai nueinama iki skyrybų, demokratinio socializmo 
to Kazio Binkio, “saulės,^ kūno, bet taip pat dva- nes daug vyrų ir žmonų sa-
blizgančioje šviesoje, lyg S1OS sveikata daro Įtakos Vo santykiuose rodo mažiau prasti. Kaina ........................soc.
ant mariu baltos burės,įmūsų išvaizdai. Rūpestis, mandagumo, negu atsitikti- dievų miškas. Balio Sruogos ne. 
dangaus krištole plaukioja”, .neapykanta, pavydas yra niems pažįstamiems. Dažnai

Alano mamytė ir auklė iš- nuodai, jie gali būti net is- kasdieninis įžeidimas šiurkš- cių koncentracijos stovykloje. 4«3
si vedusios į lauką rodydavo bėrimų priežastimi. Dauge- tumu yra labiau nepaken-i pusIapiaL Ka,na .............. $50°*
mSmiii Tsnina ! liu atvejų odos susirgimaičiamas, negu vienos ar ant-

išgyvenimų ros pusės koks svarbesnis
kitas tiūkumas ar padaryta nemuno sūnūs. Andriau- v»»

mėnulį, žvaigždes. Jauna, 
būdama mokėjau atpažinti dvasinių
Sėtyną, Aušrinę ir kitas pasėka.

tiečio vargas. Žinant jos jautrumą valstiečių likimui, ta 
antroji dainos dalis labai tinka į kolchozus suvalytiems 
baudžiauninkams, kurie šviesią viltį sėja, bet juodas 
vargas dygsta.

Miesto socialinis skurdas atsispindi jos eilėraštyje 
“Vienos bare”, kur dažytos lūpos šiepias ir džiaugsmą ža
da, o skurdžioj palėpėj miršta nuo skurdo ir bado. Pana
šus yra Paryžiaus eilėraštis “Dvidešimtį sū”. Tas momen
tas galėjo turėti įtakos jai laikinai susižavėti komunizmu, 
kol juo nenusivylė.

Prislėgtos nuotaikos valandomis ji jaučiasi vieniša, 
jai sunku, net ji pasigenda jaunystės. Eilėraštyje “Vie
numa” ji sako:

Atėjai tu ne iš saulės,
~ Su juoku nakties.

Šaltos lūpos, žalias žvilgis —
Pranašas mirties.

Eilėraštyje ”Sunku” ji ilgisi saulės žvilgsnių, žiedų 
baltųjų, ją gąsdina krintanti geltoni rudens lapai, kurie 
primena jai mirtį. Akys įdubusios, veidas išblyškęs — tai 
tokia jos “Per greit prarasta jaunystė”, kuri primena mir
tį visoj eilėj puikių eilėraščių: Sutemų viešnia, Kai nu
mirsiu, Amžinas keleivis ir Tėvelis miega.

Tikrai. Tikrai tėvelis mirė!
Vargai langan sužiuro —
Ir dienos rūškanos pasviro,

■ Prie našlaitėlių durų.
“Gedulas” palydėjo mirtį, kurio pirmas posmelis yra 

Užvis gražiausias :
Dvylika nakčių be miego 
Šviesų karstą palydėjo.
Ir lelijos balto sniego 
Mėnesienoj suledėjo.

(Bus daugiau)

PAVASARIS

■jgf.į
&

>

Pavasaris jau netoli, rei
kia moterims ir apie pa
vasarinius drabužius pa
galvoti. fia galima pasi
džiaugt i trijų gabalą 
kostiumu su jam pritai
kyta kinu nešiku for
mos šiaudine skrybėle. 
Tai buvo rodoma Niujor
ke madų parodoje.

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 141 
psl., kaina ............................ $1.25

puslapiai. Kaina

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Ka+n.’škJn romanas. 514 nsl.. 
kieti viršeliai Kaina ........... $5.00.

Veido senėjime žymų vai- klaida. Tą pati būtų galima ' į°s^n"
dmeni vaidina ir odos sau-1

romanas iš 1935 metu Suvnlki-

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
NAS. virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina .......................... .. $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
isterinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų 
0939-1945) ’-žrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .....................$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaiD keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ii <iar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo i Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽ A OST! MS. -J. Titinio 15 trumnn 
pasakojimų. 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS. Paer I,agerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio nre- 
miją. Kaina ............................. $2.25

SENAS KAREIVIS MATATUTIS, 
Jono Jankaus pasakojimas* apie ne
paprastą žemaitį, kuris daug ką 
Dadarė. tik vieno daikto nenadarė, 
kuri tikrai turėjo padaryti. 237 pu- 
slaoiaL Kaina ........................ $3.00

ŽEMĖ DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ____ $4.50

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašvti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaipa .........................................  50 Ct.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................. $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
22, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 ivairių lietu, 
višku ir kitu tartų valgių receptu. 
132 puslapiai, kaina.................. $1.25

POPIEŽIAI IR LTETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knygą, 2M 
puslapiu. Kaina $2JOj pasakyti ir apie santykius 

sumas. O mūsų oda labiau-.visuomeniniame gyvenime 
'šia išdžiūsta nuo vėjo, sau- jr tokiame
lės ir šalčio, o taip pat dėl versle.
odoj riebalų mažėjimo . Taigi, visuomet atsimin-: altorių šešėly, v. Putino-My-! atlaidų pavėsyj, p. Abelkio 
jie mažėja mums senstant., kime tą mažą “raktą”, kuns 

Su tuo mes galime kovoti atidaro mūsų širdis — būki- 
: apsaugo jamąja kosmetika, i me mandagūs.
i kai tenka būti saulėje ar vė- į §ja prosą noriu priminti 
Ijuje. O taipgi veidą kiekvie- atoki prieš 8 metus Chica- 
|ną dieną gerai valant ir te-'goję įvykusi nuotyki, 
pant. Taip veidą prižiūrint f Nauja ateivė valė vienos 
ilgesnį laiką galima pasiekti1
nuostabių vaisių.

Perdėtas veido kraipy
mas, kaktos raukšlinimas, 
galų gale palieka pėdsakus. Į 
O iš antros pusės sluogsnis, i 
kuris yra tarp odos ir rau
menų, kasmet vis darosi 
plonesnis. Todėl ypač staiga 
žymiai nustojant svorio, at
siranda daug raukšlių, su 
kuriomis sunku ir specialis
to daromu masažu kovoti.

Labai naudinga stiprinti 
veido raumenis, kad jie ne
sudribtų. Tos srities mankš- 
tymas yra labai naudingas.

Atsisėsk arba atsistok 
prieš veidrodį. Patepk vei
dą, ypač lūpas, kremu. Pra
verk burną ir prasišiepk taip, 
kad lūpų kampučiai žiūrėtų 
į ausis. Tada lūpas sutrauk, 
kaip kad tardama raidę 
“0”. Vėl prasišiepk, vėl sa
kyk “O”. Taip pakartok 
kelioliką karių.

tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina............................. '.. $3.00.

ar kitokiame NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 nus- 

j lapiai. Kaina ............................. $4.00

kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigą', ao- 
ra.šo, kaio kunigas Vasaris išsi-a-

KTSŠ IN THE DARK. J. Jazmino 
anglu kalba sodrūs va-zdeliai. Kaj- 
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ____ ............... $1.00

ro-
manas iš žemai-'iu Kalvarijos pra
eities. 467 psl. Kaina ........... $4.00

dėjo kunigystės dėi motęrv'tės. ' VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
Visos trvs daivs Įrištos i vieną ' toks tvanas būri ir ką apie tai sa-
knvgą, kieti viršai, 631 pusinis ko mokslas? Kaina ........... 25 Cnt.
Kair.a ...................................... $6.00. I

KARALAITĖS SUKNELĖ

Anglijos karalaitės An
ne, !) m. amžiaus, suk
nelės modelis. Tą sukne
lę ji dėvėjo Pamela 

Mountbatten vestuvėse. 
Anne buvo jaunosios 

pamergė.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 
meninių formn plėto’imosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė knv
ga su daugvb® paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.50

VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ketu
rios namu ūkio a<gnnon)ė!: E. Drą
sutienė. O Radaitienė. E. Starkie- 
nė ir A. Sližienė. Didelio formato, 
su daug paveikslų. Kieti apdarai. 
Kaina .......................................... $7.50

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gvve- 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
T abai daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina ...................................... 50 Cnt.

NFRRTKT.AUSOMOS IJETUVOS
PINIGAI, parašė -Tonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
nopiera. Kaina ......................... $5.00

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausiu laikų iki Lietuvos ne- 
priklausomvbė' galo 1795 metais. 
Parakė Jenas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ........................................ $10.00

MILŽINO PAUNKSMĖ, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera popie. 
ra. kaina......................................$2.50

SOCTALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kantski. nau- 
iavsi«mis žiniomis naoildvta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu, 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt.

TIPELIS, juokingas Pulgio Andrin- 
šio romanas, 240 psl. kieti virše
liai. Kaina ........................... $3.00

TAVO KELIAS T SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumnas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

KODĖL AŠ NETIKIU I DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

JUOZAS STALINAS, .arba kaip 
Kaukazo išnoois buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DĖL LAISVOS LIETUVOS. I.ietn- 
vos socialdemokratu raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina...........................25 Cnt.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RĖŠ. 32 psl., kaina ...........25 Cnt.

VLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELIEIVIS

636 Ea*t Broadway Sa. Boston 27, Mass.



No. 3, Sausio 20, 1960 KELeIvis, SO. BOSTON Puslapis septintas
Pagerbs J. Ywoakų

Sausio 24 d. 5:30 vai. po-
Choras davė du koncertu tą koncerto pasiklausyta, nes ^°stono Lietuvių P.
pačią dieną .vyrų choras dainavo 4 dai-iPrau^1Jos ■)US hanke-

--------- nas, solistė Ela Dousienė, apygardos prokuroro
Dainą mėgstantieji bosto- kad ir nedidelio, bet malo- į> .P^dėjė- 

niškiai jau seniai laukė naus balso sopranas, sūdai- J. n W* * "oskui Pa’ 
Mišraus choro koncerto ir navo 3 ir vyrų kvartetas po-, rbtL
kai sulaukė, tai turėjo du rą dainų. Reikėtų linkėti, I Programos meninę dali 
koncertu tą pačią dieną — kad kvartetas turėtų kiek atliks dr. Antanėlis ir p. Ši- 
sausio 17 d. didesnį repertuarą ir daž- dlauskienė, jiems akompo-

Jo pirmoji dalis buvo So. niau pasirodytų. Jis visur nuos komp. Gaidelis. 
Bostono aukšt. mokykloje, būtų laukiamas. Į Žinoma, bus gardi vaka-
Čia 16 dainų sudainavo pats Banketui vadovavo choro rienė, gera šokių muzika, 
choras (“Karvelėlį” daina- pinn- L. Izbickas. Jis papa- Biletai bus prie Įėjimo, kai- 
vo su soliste I. Mickūniene), šakojo, kaip choras dirba, na $3.00.
3 dainas jo moterų trejetu- dėkojo visiems jo rėmėjams Pagerbimą rengia Liet. 
kas ir 3 dainas (neskaitant ir žadėjo ateityje rankų ne- Piliečių Dr-ja.
“priedų” plojimams nurae nuleisti. Jo pasiūlymu visi
minti) Daiva Mongirdaitė.' dalyviai atsistoję choro diri- 

~ ... , v. . gentui komp. Juliui Gaide-
...... . . . . liui sudainavo Ilgiausių c . . . , , »
Imtis į jų visų dainavimo . „ Aišk . choro Sausi° 14 d* buv0 Amen‘ 
smulkmenas, noriu pastebė- _ A’ To„ Q* •• kos Legiono Stepono Da-
ti, kad iš koncerto eidamas 142115 Posto susirinkimas. Ja-
tegirdėjau kalbant: “Buvokonce^s”, “Buvo $£ a^ni ”

Bankete buvo apie 250 
Taip ir man atrodė. Kiau- asmenų. Visi buvo geros 

sydamasi galvojau, kad jei nuotaikos ir nenorėdami , 
choro vyrai būtų apsukresni, skirstėsi. k?sos T°oke“ “ 4 a3me‘
jie būtų galėję daugiau mo-! S e k m adienio koncertas ,r>° ?b’ vl,s0. . ,4' 
terų privilioti. Jų grupė ge- parodė, kad nemaža dalis I Kai mes kvieciame kitų 
ra, bet nepalyginti maža — bostoniškių chorą remia, to- Post^ a^tovus; tai 1S a1^ 
19 moterų ir 31 vyras (dai- dėl tas jį padrąsins dar di- ,ko nereikalauJarne» veltui jų 
navn tik 4Sj. čia nažvmėti- rioorJnmc o+aiKoe dorhomc atstovus pavaišiname. Tai ir

VIETINES ŽINIOS Jaunuolis ii Lietuvos
I

, Legionierių moterų kortų 
vakaras

Sausio 12 d. 15 metų jau- Stepono Dariaus posto 
nuolis Gerhardas Folkas iš,Nr. 317 moterys šešiadienį, 
Lietuvos atvažiavo pas savo sausio 30 d. posto patalpose 
motiną Irmą Folkienę ir se- j (168 H St.) rengia kortų va- 
serį, gyvenančias So. Bosto-1 karą (Whist party). Bus 
ne (398 Broadway). ' gražių dovanų. Visi bus pa

karo viesulai mažiuką , vaišinti kava ir pyragaičiais. 
Gerhardą atskyrė nuo tėvų, .Ateikite išmėginti savo lai- 
kurie atsidūrė Vokietijoje, mės ir maloniai laiko pra- 
o jis liko Lietuvoje pas dė-{leisti. Iki pasimatymo kortų
dę, kuris paskutiniuoju me- j vakare sausio 30 d.

i gentiškas, — kalba L.
- Ką? — sušuko D. — Kad

tu būtumei vakar mačiusi ma
no vyrą! Ant jo apykaklės aš 
radau du ilgu plauku, o jo vei
do išraiška buvo labai kvaila.

Keistas nutarimas

gražus 
nice koncertas”

me buvo svarstomas ir ąinų 
posto kvietimas dalyvauti jų 
bankete. Kvietimas buvo at
mestas, bet čia pat vėl

nenorimi buv0 Pakeistas ir nutarta iš nenoreaami kagog sumokėti už 4

tu gyveno Gudinęs gyvulių l 
atšėrimo farmoje, Igliškėlių 
apylinkėj, Kapsuko (Mari
jampolės) rajone. Praeitų 
metų rugpiučio mėnesį Ger
hardo dėdei pavyko repatri
juoti į Vokietiją ir kartu pa
siimti ir jį. O iš Vokietijos 
jau nebebuvo didesnių sun
kumų atvažiuoti pas motiną 
ir seserį. Aerodrome motina 
sakosi sūnų tuoj atpažinusi 
pagal fotografiją, o sūnus 
motinos nepažinęs

Cassie Janeliūnas,
Rengimo Komiteto 

pirmininkė

Gubernatorius sveikina 
M. Grinkevičiūtę

navo tik 48). Čia pažymėti- desniems ateities darbams, 
na, kad visi choro dalyviai Sėkmės! 
yra naujieji ateiviai, tik Be
atriče Brazdžiūnienė ir Juo
zas Sinkevičius čia gimę.

O kokia lakštingala per 
kelerius metus tapusi Daiva 
Mongirdaitė — oi, oi, oi!

Koncerto iškilmingumą 
padidino Dariaus postas, 
inešdamas tautines vėliavas.

J. V-gas

Vėl keliamas apyvartos 
mokesčio klausimas

TI_ t_ UI____rUDUKOS

Pernai gubernatoriaus pa
siūlytą apyvartos mokestį 
(sales tax) seimelis atmetė 
žymia balsų dauguma.

jie turėtų taip daryti, o jei 
nedaro, tai neturėtume jų 
banketuose dalyvauti. To 
dėl keistas atrodo tos ma
žos posto narių dalies nuta
rimas (iš virš 100 narių su
virinkime tedalyvavo vos 
apie 30 narių), kuris rodo, 
kad mes nemokame savęs 
vertinti.

jis nebuvo nė matęs, nes ji 
už jį jaunesnė. Tėvo jau ne
beteko pamatyti, nes jis mi
rė Bostone prieš kelelius 
metus.

Gerhardas baigė Igliškė
lių septynmetę mokyklą, 
svajojęs būti jūrininku, nes 
ten jie gerai uždirbą. Su 
mokyklos ekskursijomis bu
vęs Kaune, Vilniuje, Palan
goje ir net Leningrade.

M a r ytė Grinkevičiūtė 
kartu su savo motina, gyv. 
So. Bostone, neseniai gavo 
Amerikos pilietybę. Ta pro
ga gubernatorius Furcolo 
savo ranka parašė jai svei- 

Sesers kinimo laišką, kurį baigia:
“Kai būsi netoli State Hou- 
se, užsuk pasakyti “helio

Knygos mėgėjas

Gydytojo garbė
Du gydytojai kalba apie sa

vo draugą, kuriam pavydėjo dėl 
jo pasisekimo.

— žiūrėk, padarė tokią kar- 
jierą saugodamas moteris nuo 
susenėjimo. Kaip jis galėjo tą 
padaryti, — kalbėjo vienas jų.

— Labai paprastai: jis pasirū
pino, kad jos mirtų jaunos, — 
paaiškino antrasis.

Tai jo žmona
Psichiatrinės ligoninės direk

torius rodo savo įstaigą laikraš
tininkui. šis pastebėjo, kad ko
ridoriuje viena moteris labai 
piktai žiūri į direktorių. Išsigan
dęs laikraštininkas klausia di- 
rektorų:

— Ar ta moteris taip pavo
jinga, kaip ji atrodo?

Kur du stos — daugiau padarys
— Kai tau kada reikės pinigų, 

ateik pas mane.
— Aš tau esu labai dėkingas.
— Eisime kartu ieškoti, kad 

kas nors mums paskolintų.

i PARDUODU BIZNI WATERBURY 
Dėl senatvės parduodu biznį-kepy-

' kių, 670 No. Kiverside. Waterburv,
Conn. Išdirbtas biznis, geros sąlygos, 

j Kreiptis kasdien nuo 10 ryto iki 9 
vakaro, išskyrus šeštadienius, arba 
telef. PL 4.9520 <Waterbury, Conn.).

SVEIKAS GYVENIMAS 
Kas r.ori sveikai pagyventi ant

farmos, yra vieta. Dirbti nereikia.
Prašau pranešti. Gali būti pensinin
kas ar ne. vieta labai graži, netoli 
Amsterdam, N. Y. Rašykite:

Mr. Joseph Baltrūnas ,
Cobleskill, N. Y. (3)

MUILAS AR MOSTIS?
Bet tu kad pasninkauji, mostyk sa

vo galva ir prausk savo burnų. 
Mt. C ; 16-17.

Gaukite to muilo ir mosties dova. 
nai. Rašydami prisiųskite atsakymui 
pašto ženklų.

Alek Armin 
3444 Mass. St.
Gary, Indiana (7

smai

JOS DABAR

Galit Aplankyti 
Vilnią

buvo ouu.

Plungiškis žemaitis Pet
ras Eidimtas, dabar gyve
nantis Cambridge, Mass., 
mūsų Įstaigoje nusipirko 
knygų už $11. Sako, žiemą 
turiu mažiau darbo (Lietu-

Kvailystė
Jei antra kartą gyvenčiau, tą 

pačią kvailyste padaryčiau, bet 
nasistengčiau ją padaryti anks
čiau.

Jieškojimai
voje jis buvo lentpiūvės sa- 

Kapsukas atstatytas, ten esą vininkas, o čia verčiasi da-
« « • — ' t' • • \ i • ąžytojo amatu), tai yra laiko 

knygoms skaityti.

Kontrimas grįžo į darbą

apie
Svarbu pabrėžti, kad gana 
didelę dali sudarė senieji 
ateiviai. Matyti, vis tai di
deli dainos mėgėjai, kurie 
seniau patys dainavo.

Antroji dalis buvo Pilie-

šiemet, __________ :_guuemaiuriujj VCI
žada tą sumanymą seimeliui 
pasiūlyti. Jam pritaria ir 
naujasis Bostono majoras. 
Prieš apyvartos mokestį yra 
senato prezidentas John 
Powers, vicegubematorius

P—„—DU ▼ »»

Cambridge rinks našlių 
karalienę

čių Dr-jos salėj, čia ne tik Murphy, o taip pat darbinin- 
gardžiai pasivaišinta, bet ir kų unijos.

VAISTAI LABIAUSIAI YRA REIKALINGI ŽIEMĄ
MES SPECIALIZUOJAMĖS JV SIUNTIME

Asmobron 100 tablečių (astma) .............................................. $2.30
Aspirinas (Bayer) 250 tablečių (nuo šalčio ir galvos skaud.) $1.55

~ Aureomicinas po 250 mg. 10 Kapsulių (antibiotikas) ........... $9.45
Aureomicinas tepalas 3% 1 uncija ......................................... $3.20

įfc Benekardinas loo tablečių (širdies ligoms) ............................ $8.95
Capsolin 4 tubes (nuo reumatizmo) ......................................... $2.60

* F. 99 20 kapsulių (odos ligos) .............................................. $3.20
Irgapyrin 50 tablečių (nuo reumatizmo) ..................................... $5.65

r>. Largactil po 10 mg. 100 tablečių (neurozė) ............................ $2.35
-y Kepenų ekstraktas Forte, 6 ampulės po 1 CC (anemija) ____ $4.10

Penicilinas Proc. oily 1x10 cc (3.000.000 vienetų) ................ $1.30
« Penicilinas Crystal. 10 x 100.000 vien.............................................. $2.10
# Penicilinas ‘Lozenges 250 tablečių .............................................. $2.00
šK Robaaen 12 ampulių (žaizdos vid.) ............................................*$7.05
S; Seromycin-Cycloserin po 250 mg. 40 kapsulių (džiova) .... $23.60
i.'t Serpasil po 0.1 500 tablečių (aukštas kraujo spaudimas) .. $6.20

Streptomicinas 10 gramų (džiova) ............................................. $3.50
5K Vitaminai A&D (Halisterinas) 100 kapsulių ............................. $1.05
;K Vitaminai B Complex Forte 100 tablečių ...................................... $1.20
iš Vitaminai B_12 po 20 mcrs. 100 tablečių...................................... $2.75
jf- Vitaminai C po 50 mg. 100 tablečių ............................................... $1.00

Vitaminai D (Calcivitan) 100 tablečių ......................................... $1.20
Vitaminai E po 10 mg. 100 tablečių .............................................  $2.50
Multivitaminai 500 tablečių..............................................................$3.75

—ir visi kiti vaistai—
—Taip pat: Vaikų preparatai, Dantų gydymo medžiaga, Medicinos 
ir Chirurgijos prietaisai, Klausymo aparatai ir Akiniai—

MES SIŪLOME NEMOKAMĄ GYDYTOJŲ PATARIMĄ 
I aukščiau paduotas kainas įeina Sovietų muitai. Pridėkit tik $6.50

prie viso paketo kainos.
Mes galime siusti vaistus (išskyrus skystame pavidale) kartu su 

drabužiais ir avalyne. Reikalaukite mūsų GENERAL CATALOGUES. 
kur rasite gatavu rūbu ir odinių žaketų, vilnoniu medžiagų apsiaus
tams. kostiumams, suknelėms, sveterių, šalikų, šiltų apatinių, ant
klodžių, lovos uždangalų, rankšluosčiu, batu. odos batams ir laikrodžių.

Prašykit ir mūsų surašo STANDARD FOOD PARCELS.

TAZAB
51 Roerroir St. CAMBRIDGE, Man. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visą laiką)

Lietuvių Moterų Kuopa šį 
sekmadienį, sausio 24 d. 
Cambridge Lietuvių Piliečių 
Klubo patalpose (163 Ha- 
vard St.) rengia našlių ban
ketą, kuriame bus renkama 
našlių karalienė, bus geras 
orkestras, gausus bufetas. 
Visi prašomi atsilankyti. 
Pradžia 3 vai. popiet.

Dr. M. Gimbutienė pas 
čekus

Bostono čekų Masaryko 
vardo Klubas pakvietė dr. 
Mariją Gimbutienę vasario 
4 d. skaityti paskaitą apie 
savo kelionę po Europos 
kraštus. Kaip žinoma, dr. 
M. Gimbutienė buvo arche
ologų kongrese Čekoslova
kijoje. Ta proga ji aplankė 
ir kelias kitas valstybes.

Kaukių balius jau čia pat
Lietuvių Bendruomenės 

rengiamas kaukių balius bus 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėj sausio 31 d. Pradžia 5 
vai. vak. Trys geriausios 
kaukės gaus vertingas do
vanas, veiks gausus valgių 
ir gėrimų bufetas, grieš ge
ras orkestras. įėjimas tik $1. 
Rengėjai kviečia visus daly
vauti.

daug kariuomenės.
Minėtoj fermoj dirbą vie

tos žmonės, tik pirmininkas 
iš kitur, rusų nebuvę.

Mokykloje rusų kalbos
mokyti pradedama antims Mūsų kaimynas Bronius 
metus ir pamokų skaičius . Kontrim praeitą savaitę jau 
toks pat kaip lietuvių, tik į darbą po sunkios 11-
lietuvių kalba dėstomi visi ^°5 ir operacijos.___
kiti dalykai.

Keleivis sveikina savo 
skaitytoją I. Folkienę, taip 
ilgai laukusią ir pagaliau 
susilaukusią savo sūnaus.

Aš, Adelė Jasevičiūtė-Visgaudienė, 
ieškau savo sesers duktės Antaninos 
Jasevičiūtės - Kriaučiūnienės. Prieš 
karų gvbveno Amerikoje. Kilusi nuo 
Vilkaviškio. Ji pati ar ją žinantieji 
prašom rašyti:

Mrs. A. Miller 
21 St. Brides Avė.
View Park, Uddington, Glasgow 
Seotland

j Mes organizuojame grupines 
•ir pavienes keliones į Vilnių.

iMes išrūpiname jums vizas. 
I
j Susižinokite su mumis, pra
rykite platesnių informacijų.

Į Pirmutinis po karinio laiko 
/kelionių biuras organizuojąs 
;keliones i Sovietų Sąjungą ir 
•turis daug patyrimo.

:Ta?p pat kelionės i kitus kraš
tus.
' COSMOS TRAVEL 

BUREAU, Ine.
45 Weat 45th Street, 
New York City, N. Y.

Tel. CI 5-7711

IŠĖJO NAUJAS 
“DARBAS”

Išėjo naujas “Darbo” nu- 
(meris. Jame rašo: J. Ka
minskas, dr. J. Pajaujis, 
A. J. Greimas, A. Baltara- 

______ gis, R. Šilbajoris, B. Klo-
Siuntinių persiuntimo įs-P5? Cilkosz Ę* Žukai- 

taiga, vedama Mykolo Gu- te.,u kt- PĮati kulturos chro- 
recko So. Bostone ir Hart- mka, gražus elierasciai is Si- 
forde, dabar pakeitė savo ‘>?r?. Sausio. Straipsniuose 
vardą ir dirbs “Package h«clami klauslma> lvalrus

Aš, Stanislovas Guravičius, naieškau 
savo brolių Vinco ir Jurgio Guravičių 
iš Mikalaukos kaimo, Kalvarijos par. 
Suvalkų gubernijos. Vincas atvažia
vo Amerikon 1911 m. ir gyveno 
Brooklyne, N. Y., o naskui persikėlė 
į Worcester, Mass. Jurgis atvažiavo 
1906 m. j Bostonų, gyveno Chicagoi, 
paskui išsikėlė į Oakland, Calif. 
(1911 m.). Jie patys ar juos žinan
tieji Drąsom rašyti:

S. Guravičius
561 W. Westem Avė.,
Muskegon, Mich. (3

Dirba nauju vardu
PARDUODU NAMUS FLORIDOJE

Floridoj parduodu mažų namų su 
visais įrengimais. Miesto vanduo, 
elektra, du gražūs sklypai žemės. 
Prieinama kaina. Puiki proga i>en- 
sininkams ar senyvai porai. Kreiptis:

J. J. Rimkus 
R. R. 1. Box 120 
Belleview, Fla. (5

Sulaikykit
SAVSOS ODOS IR EK7.EMOS

Niežėjimą
Nuostabi pagalba su Tropicanos 

mostim. Turėsi švelnia odų, varto- 
' damas ta greit veikiančia mostį. 
Nuostabiai pagelbsti nuo niežų, ek- 

I žemos,, spuogų, juodų porų, odos 
plaišėiimų, ir kitos odos ydų 
nuo išorinių priežasčių. Garantuoti
remltatai.
. Prisiųsk 52.00 už bonkutę ($2.50 

Kanadoje). Išbandyk 10 dienų mūsų 
rizikon. Garantuotai grąžiname pi
nigus.

TROPICANA. Dept. 3.
P. O. Box 305

Clinton. Ind.

Express and Travel Agency, 
Ine.” vardu. Seniau buvo 
“Universal Gift Parcel Ser
vice”. Adresas nepasikeitė. 
Plačiau prašom žiūrėti 
skelbimą 8-me puslapyje.

ir idomūs. Numerio kaina 
$1.00, metinė prenumerata 
$3.00. Galima gauti Kelei
vio administracijoje.

j vošaT-

Vedybos

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.
SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,

UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ ir Kitas Respublika
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100% garantuoja siuntinių pristatymų. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 6 - 7 savaites (oro paštu 
per 7-12 dienų). Mūsų įstaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujus muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
Licensed by U S S R. •

135 West 14th Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2583
Atidaryta kasdien nuo 9 iki S„ sekmadieniais nae 9 iki 4 vai. pn pietų. Tiktai vyriausioje įstaigoje 

MŪSŲ SKYRIAI:
141 Second Avenue|39 Raymond Plaza WJ 132 Franklin Avė.
NEW YORK CITY NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. 

TeL 6R 5-7430 I Td. MArtet 2-28771 TeL CH 6-4724
332 Fillmore Avė. I 308 W. Foortk St. I 11339 Jm. Campau

BUFFALO 6, N. Y. BO8TON 27, MASS. DETROIT 12, MICH. 
Tel. MOhavrk 2674 I Tel. ANdrevr 8-5040 |Tel. TOvvnsend 9-3980

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tek T0wer 1-1461 

632 W- Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAtnut 5-8878

Tautiečiai, dėmesio!

Balfo Bostono skyriaus 
metinis susirinkimas bus 
sausio 27 d. 7 vai. vak. Tau
tinės S-gos namuose. Visi 
nariai ir tie, kurie jaučia, 
kad Sibire ir kitur vargstan
čiam tautiečiui reikia padė
ti, prašome susirinkime da
lyvauti.

Skyriaus Valdyba

Kuo kas džiaugiasi
Lenkas džiaugiasi kiekviena 

vokiečių nelaime.
Kinietis — skalbykla, opiu

mu ir arbata.
Prancūzas — vynu, moteri

mis ir salotais.
Turkas — haremo langų tan

kiais grotais.

Ilgi plaukai
Ponios L. ir D. geria arbatą 

ir kalbasi.
— Aš manau, kad vyras il

gais plaukais atrodo labai inteli-

Ieškau ansivedimųi užkurio. Aš su 
geru kraičiu. Senumo apie 60 metų. 
J rimtus laiškus atsakysiu. Rašykite: 

Alice P.
1901 Broadwav 
Springfield, Ohio

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
su mergina ar našle be vaiku apie 
40-45 metų amžiaus. Esu nevedęs, 55 
45-50 metų amžiaus Esu nevedęs. 55 
metu, turiu gražius namus ir pasto
vų darbų. Su laišku prisiųskite fo
tografijų, kurių grąžinsiu.

A. Križanauskas
713 E. Fifth Street 
So. Boston 27, Mass.

Vedybų tikslu ieškau lietuvės moters 
apie 60 metų amžiaus. Esu farmeris. 
irgi pagyvenęs. Rašykite adresu:

Joe Matulevich
Todd, Pa.

KIMBARAS ZOLfi
Kimbaras gera) 

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

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

Alex. Mizara 
414 W. Broadway 

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

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroul, auklėja 

tautinf solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI 510,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 510,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rinitas aprūpinimas atei
čiai,

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki 5325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA fr NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienua Dd 
gilios senatvės.

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

Dr. M. J. VINIKAS __
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garanruotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesteri ir apylinkę vaistais

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bef kokiai pramogai biletų
9 Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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STASIO BARO KONCERTAS BOSTONE

r Tribūne Muzikos Eestivalo

Vyt. Izbickas

“Vai lėkite dainos is vargo >■

Ramus, ryžtingas ir at
kaklus lietuvis keliavo per 
vargo ir priespaudos gady
nes ir pynė savo dainas i 
kankinio vainiką. Tos tyros 
ir skaidrios dainos liejosi 
skausmu, liejosi ilgesiu ir 
švelnia meile savo motinai 
žemei ir jos žmonėms. Jos 
gaivina lietuvi tarsi krištoli
nis šaltinio vanduo, kai pa
vargsta laiko saulės kaitroje, 
jos guodžia mus, suteikia 
vilties, kai baugi nakties 
tamsa rodosi niekada neuž
sibaigs. Tačiau ta mūsų dai
na yra tarsi Pelenė, kuri 
laukia atvykstant karalaičio, 
kad ją atrastų ir nuvežus i 
karališkus rūmus leistų ja 
žavėtis visam kraštui. Ir iš 
pasakos gerai žinome, kad 
Pelenę atranda tik po to, 
kai ji pasirodo viešumai.

Taip ir mes, norėdami pa
likti savos kultūros pamink
lą šiam krašte, privalome 
parodyti tą žiedą ir kitiems, 
supažindinti su juo plates
nę visuomenę. Tam tikslui 
Naujosios Anglijos Baltų- 
Amerikiečių Draugija jau 
keturi metai rengia sezoni
nių koncertų eilę, taikomų 
amerikiečių supažindinimui 
su mūsų dainomis, muzika, 
kompozitoriais bei meninin
kais, kurie šiuos kūrinius 
atlieka. Žinoma, pirmoje 
vietoje mes patys turėtu
me atkreipti reikalingą dė
mėsi šioms pastangoms, kad 
jos pagaliau būtų Įvertintos 
kitų. Būdami abejingi 
šiems koncertams, kurtėms 
menišku atžvilgiu lygių ma
ža. mes patys prisidėtume 
prie savos kultūros, savo 
menininkų nuvertinimo, už
kirstume kelią jų plates
niam pripažinimui. Nežiū
rint i mūsų menininkų dide
li talentą, sugebėjimus ir jų 
pačių sunkų darbą — tik 
mes, lietuviai bei pabaltie- 
čių visuomenė, esame raktas 
Į jų pasisekimą. Užpildytos 
salės mūsų menininkų kon
certuose būtų tarsi gaivi
nantis dvelktelėjimas šio 
krašto muzikos liūne.

STASYS BaRAS

Jo koncertą Pabaltiecių Dr- 
ja rengia sausio 29 d. Jor
dan Hali salėj.

Tad su ta mintimi, tikė
damiesi ir pasikliaudami 
Bostono visuomenės nuošir
džiu atsiliepimu, laukiame 
Baltų D-jos rengiamo Stasio 
BARO koncerto, kuris 
įvyks penktadieni, š. m. 
sausio 29 d., 8:30 v. v. Jor
dan Hali (netoli Massachu
setts ir Huntington Avė. 
kampo). Laukiame pilnutė
lės salės svetimų ir tautie
čių paklausyti vieno iš pui
kiausių pasaulio balsų, išla
vinto ir galingo dramatinio 

į tenoro, kurto galėtume klau
syti ne kartą per kelis me- 
us, o kasdieną.

Sasvs Baras, kuri kri
tikai prilygina nemirtinga
jam dainininkui Enrico Ca- 
ruso, atliks lietuvių kompo
zitorių Gruodžio. Banaičio, 
Jakubėno ir Kačanausko 
kūrinius. Girdėsime taip pat 
Haendel, Schuman, Brahras, 
Irelar.d. Woodforde-Finden, 
Puccini, Verdi ir kitų kom
pozitorių kūrinius. Stasiui 
Batui akompanuos gerai ži
nomas muzikas Alek
sandras Kučiūnas iš Čika
gos. Tie, kurie atvyks, šio 
koncerto ilgai nepamirš. 
Ypač malonu čia prisiminti, 
kad Stasio Bai o garsas jau 
yra plačiai pasklidęs už lie
tuviškų kolonijų ribų. Jis 
laimėjo 1958 m. Chicago

balsų varžybas, koncertavo 
su žymiausia šių dienų solis- 
te-sopranu Lily Pons, dabar 
dažnai rodosi su Piudencija 
BiČkiene, kuri jau yra pa
kviesta sekančių metų Bal
tų D-jos rengiamų koncertų 
sezonui.

Ta pačia proga keletas žo
džių apie Baltų D-ją Bosto
ne. Ji buvo Įkurta 1941 m., 
jos inicijatorių tarpe ypač 
pažymėtini Lietuvos Garbės 
Konsulas Anthony O. Shall- 

«ina, Jonas P. Tuinyla, a. a. 
dr. Juozas Pašakarnis, prel. 
Pr. Juras, dr. Pranas Gali
nis, estas muzikas, a. a. 
Lud\vig Juht ir kiti. Tai bu
vo labai drąsus tuo laiku už
simojimas, nes kiekvienas 
žygis, nukreiptas prteš bol
ševikinę Sovietų Sąjungą, 
tuo laiku buvo nepopuliarus 
ir galėjo dvelkti net neloja
lumu šiam kraštui, o šios or
ganizacijos tikslas kaip tada 
taip ir šiandieną yra supa
žindinti šio krašto žmones 
su mūsų savita ir gilia kul
tūra, neleisti pamiršti pa
sauliui kaip ji okupanto nie
kinama mūsų tėvynėse. Ši 
organizacija sukelia nusiste
bėjimo ir pagarbos ameri
kiečių visuomenėj tuo, kad 
šios trys tautybės taip dar
niai ir vieningai dirba savi
tarpio laisvu susitarimu, kai 
tuo tarpu visas pasaulis yra 
pilnas ginčų ir neapykantos. 
Šių metų D-jos valdybos lie
tuvių grupę sudaro: P. Gren- 
delytė, I. Galinienė, dr. Pr. 
Galinis, L. Švelnys, dr. Br. 
Mickevičius, O. Mickūnas ir 
Vyt. Izbickas. Jo teisiniu pa
tarėju yra konsulas A. O. 
Shallna. o Į Tarybą Įeina 
Prel. Juras. Ši organizaci
ja, tvirtesnė negu kada, su
tinka naujuosius metus ir 
jau pradeda ruoštis 1961 m. 
koncertų sezonui dėkoda
ma visuomenei už paramą 
praeityje ir laukdama dar 
daugiau jos ateityje, nes vi
soms trims tautybėms dar
niai apsijungus dabartiniai 
darbo barai galima dar la
biau išplėsti, galima pada
lyti tai, ko vieni paskirai 
niekada negalėtumee pada
lyti. Nebloga būtų kad ši 
bendradarbiavimo mintis 
persimestų ir Į kitas šio 
krašto vietoves.

Pastaba: Bilietai i St. Ba
ro koncertą galima iš anksto 

• užsisakyti pas D-jos Valdy
bos nartus, Jordan Hali ir 
O. Ivaškienės “Lithuanian 
Fumiture Co” So. Bostone.

Mirė A. Savickienė Ncpiliečiai, atsiminkite!

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTi 7 O LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia Įvairios sudėties siu: LiEiL’VĄ ir kitus rusų okupuotus 
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
Ci.M l? ALBANY AVENUE 
HARTFORD 12. CONN. 
Telef. CH 7-5161

397 A WEST BROADMA Y
SO. BOSTON 27. MASS.
Telef. AN 8-2718

yra gerai už.- irekomendavusi ir plačiai žinoma ,-avo i ga prakLka. sąžiningu ir greitu patarnavimu. 
Siuntiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia a-iresaia per 5-6 savaite . oro paštu per 10-12 dienų.

Aplankę mūsų krautuvę, rasite dideli pasirinkimą kairiausios rūšies impor'.uotų ir vietinės gamy- 
l>os medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms, kur >- parduoda! :os pasakiškai žemomis kaino
mis. Be to. čia pamatysite dar daug ir įvairiu, retai už m.-;.m . importuotų prekių.

Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTIMU S. pav. IOO'. vilnonės 
angliškos medžiagos 5-iems kostiumams—$65.00. a r nai nuo S7->.50—$980.00, 20 svaru cukraus 
už $16.00 ir dar daug kitų. Reikalaukite MŪSŲ KATALOGŲ. Į čia paminėtas kainas įeina visos iš
laidos: prekė, muitas, pasiuntimas ir apdrauda.

Jūsų patogumui. įvairūs vaistai čia pat parūpina1..i ir išdundami. Tad reikalui esant, aplankykite 
mūsų firmą, kur visuomet sutiksite malonų ir saž.rin.a patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KALBA.

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo X :30 ryto iki 6:'.O > a lando vakaro; 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p„ pietų.

Sekmadieni, sausio 17 d. 
miesto ligoninėj vos kelias 
dienas tesirgusi mirė uoli 
Keleivio skaitytoja Agota 
Savickienė, gyvenusi 61 I 
St., So. Bostone. Nuo antra
dienio 2 vi. pašarvuota pas 
F.ą, laidojama .a- 
d’ e..j( 1. L ’ s *1
ir p«žistami prašomi daly
vauti šermenyse ir laidotu
vėse.

Velionė paliko vyrą ir 3 
brolius, kurtėms reiškiame 
užuojautą.

Iki sausio galo visi, kurie 
neturi Jungtinių Amerikos 
Valstybių pilietybės, turi 
patys paštui Įsiteikti vadina
mąjį “Adress Report Card”. 
Tas pranešimas gaunamas 
paštuose ir imigracijos iš
taigose.

Kas sakyto pranešimo ne- 
Įteiks, tas gali būti baudžia
mas iki $200 arba pasodin
tas i kalėjimą 30 dienų ar 
net deportuotas.

Seniausio N. Anglijos radijo 
Talentų popietė

įdomus filmas iš Vokietijos 
lietuvių gyvenimo ir
paskaita

Latvių spaudos balius

1 šeštadieni, sausio 23 d. 
Hancock Hali patalpose 
(180 Barkeley St.) bus 
spaudos balius. Pradžia 7 
vai. vak.

Valentinos ir Stepono 
Minkų vedamo radijo jau 
ilgus metus ruošiama Talen
tu popietė šiemet bus vasa
rio 7 d. Lietuvių Piliečių Dr- 
jos salėj. Popietės progra
ma labai Įvairi, bet apie ją 
bus vėliau pranešta.

ŠĮ sekmadienį, sausio 24 
d. 4 vai. popiet Tautinės 
S-gos namuose (484 Fourth 
St.) bus rodomas Įdomus 
filmas iš Vokietijos lietuvių 
gyvenimo. Tą filmą padarė 
žurnalistė S. Narkeliūnaitė. 

’ Ji ir žodžiu papasakos savo 
Įspūdžius.

Ypač gyvenusiems Vokie
ti jo ji bus Įdomu išgirsti ir 
pamatyti, kaip ten gyveni
mas pasikeitė ir kaip dabar 
gyvena tie lietuviai, kurte 
įdėl tos ar kitos priežasties 
negalėjo kur kitur išvažiuo
ti. Po paskaitos bus kavutė.

Vilniaus Klasto Lietuvių 
S-gos skyrius, kuris šią pas
kaitą rengia, kviečia visus 
atsilankyti.

KELEIVIO KALENDORIŲ 
GALITE GAUTI

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. die
ną. Perduodamos lietuviš
kos dainos, muzika ir Mag
dutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Kas perka ar parduoda*
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės Į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway
South Bostone

Šaukit nuo 9 iki 7 vai. vak.: 
TEL. AN 8-7031

o kitu laiku: AN 8-0690

Mielam kolegai 

DR. BROMU MIKONIUI, 

jo motinai mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą

Teisininkų D-jos Bostono Skyrius

! TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą. automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengia su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

l

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14'/2 CENTŲ Už GALIONĄ

21 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL C0.
45 DORS ET ST., DORCHESTER

Naktį, Sekmadieniais ir šven- - Ct1 Li 79/1 f
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šiito oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. ------------ ----------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

Norwoode Lietuvių Klube 
vakarais pas F. Ramanaus
ką.

Lawrence pas M. Stonie, 
57 Sunsett Avė., Brockto
ne pas A. Strumski, 109 
Ames St., Montello, Mass.

Worce«tery V. Skrinsko 
vaistinėj — Ideal Pharma- 
cy, 29 Kelly Sq.

IšNUO.M LOJA MAS BUTAS
So. Bostone. City Point, 12 Swallow 
St., išnuoniuojamas butas iš 4 kamb. 
antrame aukšte. Aliejaus šildymas. 
Vienam ar dviem asmenim. Kreiptis 
ten pat antrame aukšte. (4

1

I •

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Pard ;:>dame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų n* 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 i lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard. B- S., Reg. Pharm.,

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

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- į

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadvvay. So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU PIRKTI MC
SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

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

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

IŠTAIGA LIETI VISK KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

a • j____ .1.
ApsmrausK 

NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thel’eace—Constable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

V. Vadeiša
ODA SIUNTINIAMS 

Parduodu pirmos rūšies odą, au-Į 
lėlius, gatavus batus tinkamus! 
iuntimui, padus, vitpadžius siun-l 

’ iniams nupiginta kaina.
Atlieku visus batsiuvio darbosįj 
rreit, sąžiningai ir duodu patari-Įj

apie oflas. Adresas:
173 Eighth St., So. Boston ij 
uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-Įl

r trečiadienius ir sekmadieniu
Telefonas: AN 8-0055<#*★♦★★*★**★****♦***♦ ***+£

Taisau is Lauko :
-------------- 3ir viduje, taisau stogus, da-4 

rau kitus pataisymus, lipdau4 
popierius (paperhanger). Tikt
geriausią medžiagą naudoj u. 5

4 4
3JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854 4

’rtTt*t++T+TtTTtvrf tttTTtt1
UlinjHJl J J U11J

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos prie*

I narnos. Pirm “gu ką darote, pas 
Įkambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
Į12 M L Vernon, Dorshester, Mass.

___ J

DR. D. PILKA i
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 E. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

Tel. AV 2-4026

ijti♦Į
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• I)r. John Repshis »
{ LIETUVIS GYDYTOJAS ‘
i Valandos: 2—4 ir 6—8 }
♦ Sekmadieniais ir šventadieniais • 
I pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

Dorchester, Mass.
i-----------------------------------------1

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
531 BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki G vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROAI)WAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

KVIEČIAME VISUS | IŠKILMINGA

TENORO STASIO BARO KONCERTĄ
YKSTANTĮ 1960 M. SAUSIO 29 D. (Penktadienį) 8:30 VAL. VAKARO JORDAN HALI 

(netoli Mass. ir Huniinston Avės. kampo). AKOMPONUOJA MUZ. A. KUČIŪNAS.
N. A. BALTŲ DRAUGIJA

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir ver 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

397 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
Hardtcare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADMAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore dažai
Popioros sienoms

Stiklai langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai
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