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55-TIEJI METAI

Prancūzų Penktoji Respublika 
Pergyvena Sunkią Krizę

Prancūzai Alžyre Priešinasi Gen. de Gaulle Politikai
Ginklais; Alžyriečių Maištas Šiuo Tarpu Apmalšin

tas; Kariuomene Jo Neparėmė; Prez. de Gaulle 
Šaukia Maištininkus “Grįžti į Tautą”.

KAS SAKĖ, KAD ROLĖS NEBEREIKALINGOS?

T* -• M
Sj * į
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Demokratų Partija Ieško 
Rinkimams Kandidato

Amerika Svarsto
Ką Daryt Su Kuba
Pereitos savaitės gale 

prezidentas D. Eisenhovver 
tarėsi su valstybės sekreto
rių Ch. Herteriu dėl blogė
jančių santykių šu Kubos 
revoliuc ine vyriausybe. 
Amerika prieš porą savaičių 
protestavo, kad Kubos vy
riausybė nusavina amerikie
čių turtą Kuboje, bet nesis
kubina už tą turtą atsilygin
ti ir nusavinimus daro be 
jokios tvarkos ir neinfor
muodama savininkus, kaip

Alžyro mieste prancūzai 
kelia didelį triukšmą dėl 
prezidento de Gaulle neva 
tai “nuolaidumo” arabų na
cionalistams. Vienas gene
rolas, kuris viešai pasisakė 
prieš prez. de Gaulle politi
ką, parašiutininkų vadas 
gen. Massu, pereitą savaitę 
buvo atleistas iš savo parei
gų. Generolo atleidimas ir 
sukėlė į kojas Alžyro pran
cūzus. Jie tuoj paskelbė 
streiką ir pereitą sekmadie
nį Alžyro mieste įvyko kru
vinos riaušės prieš de Gaulle 
vvriausybę. Riaušėse žuvo
19 žmonių ir 153 žmonės jie bus atlyginami ir kada 
buvo sužeisti. Žuvusiųjų ir gaus atlyginimą, 
sužeistųjų tarpe yra ir civi- Amerika pripažįsta Ku

bos teisę nusavinti svetim
taučių turtą, bet reikalauja, 
kad tas būtų daroma už tei
singą atlyginimą. Kubos vy
riausybė protestą atmetė, o 
Kubos vadas Fidel Castro

* įrt. B* '

įkUii.sas City, Mo., prisnigo tiek, kad, kaip «. =attme, automobilius .reikia pačiam 
stumti. Ka turėtų daryti valgomųjų dalykų krautuvės savininkai Marjorie ir Ben- 
jarin Koward, ei jie neturėtų arklio ir r 'g į. .’ O dabar jie pasikinkė savo juodukų 
: roges ir apsirūpino reikalingomis prekėmis.

Partijos Suruoštame Masiniame Vadų Sąskrydyje Pasi
reiškė 7 Kandidatai; A. E. Stevensonas Nedalyvavo; 

Kol Kas Pirmoj Vietoj “Bėga” Senatorius J. F. 
Kennedy, Jis Dalyvaus VVisconsin Nomina- 

ciniuose Balsavimuose.

440 Angliakasių , Pereitą šeštadienį demo-

UzgriUVO Kasykloje sostinėje partijos vadų su
važiavimą iš viso krašto ir iš

Pereitą ketvirtadienį Pie- sostinės. Dalyvavo 2,500 as-
lų Afrikos vienoje, anglių menų bendroje vakarienėje 

ir 7 partijos pasiskelbę ir

Chicagoje Didelis 
Policijos Skandalas

1 * *— 1 • • * L-iių Ir
Prie sukilusių civilių pran

cūzų kariuomenė betgi ne
prisidėjo. Bet ginkluota ir 
uniformuota civilių gvardi
ja riaušėse dalyvavo.

Sekmadienio vakare, ne-

Chicagos mieste kilo di-

Nusileido į Jurų Vietoj Aliejaus 
Gelmes 37,000 Pėdų Pumpavo Tik Orą
Kai o laivyno laivas jūios New Yorke susektas “ga

kasytoje, netoli Johannes- 
burg miesto, anglių kasyklo
je užgriuvo 440 angliakasių.
Žemės griuvimas palietė ir: kalbas. Bendroje vakarieš 
kitas kasyklas, bet iš kitų 'nėje nedalyvavo Adlai E. 
žmonės spėjo išsigelbėti. Stevenson, kuris buvo kvie- 

Tuoj po kasyklos užgriu- čiamas, bet atsisakė daly- 
Įvimo buvo imtasi gelbėjimo vauti, nes jis sakosi nesąs 
darbo, bet iki šio pirmadie- kandidatas.

viešai dar nepasiskelbę kan
didatai pasakė trumpas pra

nio nepasiesekė prasirausti 
pro užgriuvusią akmenų ir Visi demokratų kalbėto- 

jai-kandidatai griežtai ata-
žemių storą sluogsnį iki gy-'kavo republikonų adminis- 
\ai palaidotųjų jlai bininkų, tra<-|ją už inerciją, apsileidi- 

nuo rusų
delis policijos skandalas, gelmėms tyrinėti pei eitą sa- zoĮjno skandalas”. Daugelis 
Vienas suimtas vagis išsi- vaitę nusileido į jurų gelmes anejaus pardavinėtojų pris- Kasykloje dirbo daugiau- -ą atsįiikima
pasakojo, kad astuoni poli- ,~t, J’-SOu pėdų Laivas tatydami žmonėms namų šia neį ai darbininkai, * S.

pakartotinai užsipuldinejo i • nnn j iAmeriką ir skundžiasi, lyg P?™gęs apie 100,000 dole-
“ J o vapto? iriorzlriii rloilz’rii ir

cininkai jam padėjo vogti (bathyskopas) pasiekė van- • gydymui aiiejų pumpuodavo 
įsilaužiant į žmonių butus. ,.en^no. dugną giliausioje į tankus ne tik aliejų, bet 
Kai kurie policininkai patys žinomoje juros vietoje neto- įr orą įr tokiu būdu nusuk- 
vogdavę ir padėję vogtus h 5uamo sak<s’ Pacifiko
daiktus slėpti. Vagis sakosi vandenyne ...... ....................... ...... .........

Tas pats jurų gelmių ty- daromas su miesto kai ku- 
laivas “Trieste”

Vročtrk
XXX WQW pa rungi-

griovusiųjų skaičiuje yra tik me Kalbėjo šen. J. F. Ken- 
b.a t* darbininkai, bet ,nedy, jįs nurodė, kad Ame- 

~ gelbėjimo darbe dalyvauja Įjįka turi dabar ne taiką, bet
davo žmonėms daug afie-įvisi angliakasiai be jokio lstagnaciją „ turi trauktis 
jaus. Toks šmugelis buvo skirtumo. ,'tarpUutinėj politikoj dėl

Prie kasyklos nuo nelai- vyriausybės apšilę idimo.žiūrint paskelbto karo sto-I Q if s un ziasi, yg vertės visokių daiktų ir nuėjimo laivas Trieste ri valdininkų žinia ir gy- mės dienos kasdien renkasi įgen~ H Humohrėv kaltino
v,o ir .sakymo nestrodyU .tars, Amerika „ sknaustų. uadares s„ satBio, d^buvo nusdeidgs, ^„tojams padmyta gal net liūdintieji už gr i u vašiųjų į^mi”^ “

Paskutinis bandymas paro- u?. millonų doleilų nuosto~; f^Hakasių jomų na™1 kos prestižo sumažėjimogatvėse
jantieji

vakare, maištau-
prancuzai pradėjo Kongresas Svarsto pagalba.

i vis dar tikisi, kad pasiseksšaudyti į kariuomenės dali-! Civ. Teisių Bilių . Tas pats vagis papa^ako- ;dė, kad jurų gelmių paslap- %u vaIdininkai, kurie tu. i^mu'S Selbėtk Be?
" šiais rinkiminiais metais £ P-iūrėti aliejaus pirk-kasyklos vadovai nebeturi R‘ N“<»

reiviu

užmuštu " ” mą įstatymą. Svarbiausias ;ningų policininkų. Jie dabar T jūrų gelmes buvo nusi- ‘Z ZZZZZZZZ’ Ir V.C11V1_ kėlė viceprezidento Nixonoužmuštų. itiVciao hnfii užtikrinti vi * j • t- • - i c r , •, J liams žmones apgaudinėti, liatonus ir todėl uzgriuvu- , , 1 , , . .‘Kruvinasis sekmadienis” i5-------taidomi. Is viso jau lo poli- leidę du žmones, šveicaras ,K ši k gaudavę net po šieji darbininkai vargu be- b?lsavim0. rekord3 atstovų
mokslininkas Jacciues Pic-k-lonnn ____ s i rūmuose ir senate ir sake,Alžyro mieste suiaudino'siems piliečiams lygią baisa-

t*„ - .. t-, j /-, n vimo teisę. Pietinėse valsti-Prancuzija. Prez. de Gaulle . i • ,
kreipėsi į maištaujančius ‘ i"“*?8-
prancūzus, kviesdamas juos 
“grįžti į tautą”, sudėti gink
lus ir nurimti.

1958 m. gegužės 13 d. 
toks pat Alžyro miesto 
prancūzų maištas, kai prie
jo prisidėjo kai kurie ka- . . . , ....J. - J . . j -1 registravimą tose valstijose,nuomenes vadai, pnvede , • . • x x • •7 1 Lriii* vnnnerroTnmGi coli.

cininkų išlėkė iš savo vietų. 
Pasitraukė ir policijos virši
ninkas.

nėra registruojami balsavi-i Prie to skandalo prisidėjo 
mui dėl visokių tikrų ir daž-!ir politinis skandalas, kai
nai prasimanytų ir sauvališ- 
kų priežasčių. Kongreso iš
leistas įstatymas turėtų su
drausti sauvaliautojus ir gal 
net įvesti federalinį piliečių

prie Prancūzijos respublikos 
krizės ir prie generolo de 
Gaulle grįžimo į vyriausybę. 
Bet šį kartą kariuomenė 
maištaujančių civilių nepa
rėmė ir todėl penktoji res
publika atsilaikys prieš 
maištaujantį Alžyrą.

Kada alžyriečiai prancū
zai maištavo 1958 m. gegu
žės 13 d., jie šūkavo, kad 
gen. de Gaulle turi grįžti 
prie valdžios, o dabar jie 
reikalauja de Gaulle paša
linti iš valdžios ir šūkavo 
“de Gaulle į kartuves”.

Alžyro prancūzai gyven
tojai buvo nepatenkinti tuo, 
kad gen. de Gaulle pažadė
jo Alžyro gyventojams ap
sisprendimo teisę. Jie skaito, 
kad toks pažadas gali ats
kirti Alžyro provinciją nuo

kur vietos registratoriai sau- 
vališkai atsisako piliečius 
įtraukti į balsuotojų sąra
šus. Tokį įstatymą kongre
so senato viena komisija 
jau pradeda svarstyti.

Osivięcimo Stovykla 
Liūdnas Muzie jus

Illinois gubernatorius repu
blikonas Stratton pradėjo 
grasyti miesto majorui de
mokratui Daley, kad jis “ap
sivalytų”, arba gubernato
rius žadėjo imtis priemonių 
miestui apvalyti.

Nixonas Aiškina 
Plieno Susitarimą

Viceprezidentas R. M. 
Nixon paskelbė laišką vie
nam redaktoriui. Tame savo 

Sausio 24 d. Oswięcimo laiške jis aiškina, kodėl jis 
(Auschvvitz) nacių koncen- ir darbo sekretorius dėjo 
tracijos buvusioj stovykloj pastangas užbaigti plieno 
Lenkijoj, kuri dabar yra pa- ginčą susitarimu, 
daryta nacių žiaui-umų pri- Į Pagal viceprezidentą, gin- 
siminimo muziejumi, buvo čas buvo taip užsikirtęs, 
sudėti vainikai prie “mirties kad nepriėjus susitarimo

caid ir karo laivyno leite- pasirodo, kad ir aliejaus iš- 
nantas Don Walsh. 1 J

Mirė Budapešto Budelis 
Malšintojas

Iš Sovietų Rusijos prane
ša, kad ten mirė generolas 
M. S. Malinin, kuris vado
vavo sovietų kariuomenei 
Budapešte, kada rusai krau- 
juje paskandino vengrų dar
bininkų ir jaunuomenės su
kilimą prieš bolševikų dik
tatūrą 1956 metais.

$19,000 per metus. Kartu turi šviežio oro. u j m- k i1 , . , . . kad Nixon savo balsavimu
’• • • • o a , Jei nepavyktų užgnuvu- pasįrodė eSąS reakcininkas

1 Jai u avo sayo šiųjų išgelbėti, tai Pietų Af- jr vjsokios socialinės pažan-
dali uz aliejaus nusukimą nkos kasyklos nelaimė būtų; nripšininka*? 
pirkėjams, o kai kurie alie- j viena iš didžiųjų nelaimių ' 
jaus išvežiotojai apvogdavo ' kasyklose.
ir savo šeimininkus, parduo- Tas liūdnas įvykis sujau- -
darni nusuktą aliejų kitiems dino visą Ketų Afriką ir net

UZS;e2‘U°Se *SSaU 6 UZU°’ demokratai tokios praktikos
, , , • i—j . nepripažįstą. Jis užsiminėįdomu, kad ir liūdesio va- r * 

landoje užgriuvusių darbi
ninkų šeimos atskirai, pagal 
spalvą, rinkosi melstis.

Šen. L Johnson sakė, kad 
Rockefellerio kandidatūros

pirkliams.

Rasinės Riaušes Pietų 
Afrikoje

apie atsakomybę ir sakė, 
kad atsakomingi vadai ne
laukia 8 mėnesius, kad už
baigtų plieno ginčą, nelau
kia 8 metų, kad išlygintų 
biudžetą ir nelaukia 80 me
tų, kad išleistų civilių teisių 
įstatymą.

Keturi minėti senatoriai 
yra aktingi kandidatai, nors 
viešai dar nevisi yra pasisa- 
mų kandidatų kalbėjo gu-

Sekmadienį sausio 24 d. 
Pietų Afrikoje negrai gy
ventojai Cato Manor vieto
vėje prie Durban miesto už
mušė 9 baltus policininkus, 
kurie darė kratą negrų bu
tuose ieškodami degtinės.

Rasiniai susikirtimai tarp

Užginčija Amerikos 
Karišką Atsilikimą

NUMATOMAS PREZIDENTAS

Arkivyskupas Makarios nu* 
matomas Kipro salos pir* 
muoju prezidentu, kai ne
trukus Didžioji Britanija 
suteiks jai nepriklausomy
bę.

Amerikos karo aviacijos 
vadovybė užginčija opozici- 

negrų ir baltųjų policijos vi- ijos ir net kai kurių kariškių 
soje Pietų Afrikoje pradeda tvirtinimą, kad Amerika 
dažnai kartotis ir net Pietų yra atsilikusi ginklavimosi !kę esą kandidatais. Iš gali- 
Afrikos parlamentas, kuria- srityje nuo Sovietų Rusijos, bernatorius G. M. Williams 
me vyrauja rasinės segrega- 'Karo aviacijos sekretorius 
cijos griežti šalininkai, ban-jD. C. Sharp sekmadienį va- 
dys aiškinti neramumų prie- kare per televiziją aiškino, 
žastis. į kad “mes gaminame tiek ra

ketų, kiek mes manome

iš Michigan, R. B. Meyner 
iš N. Jersey ir E. G. Broun 
iš Kalifornijos.

Buvęs prezidentas H. S. 
Trumanas sakėsi dar nesąs 
apsisprendęs nė už vieną 
kandidatas ir todėl nenorė-

Republikonų partija šj

kongresas būtų turėjęs tą 
ginčą svarstyti ir greičiau- 

Cyrankievvicz, ku- šiai būtų nutaręs įvesti pri- 
verstiną trečiųjų teismą 
(arbitražą). Rinkiminiais 
metais geriau buvo vengti, 
kad kongresas tą ginčą 
spręstų, todėl reikėjo tarpi-

sienos '. Iškilmėse dalyvavo 
Lenkijos ministeriu pirmi
ninkas
ris savo laiku buvo laikomas 
toje stovykloje ir nešiojo 
numerį 62,933.

J. Cyrankievvicz priminė, 
Prancūzijos ir jie, tokiame kad toje stovykloje vokiečių
atsitikime, atsidurtų mažu- nacių žmogžudžiai išžudė į ninkauti. R. Nixon sako, 
moję arabų ir berberų dau- apie 4 milionus žmonių iš 23 kad susitarimas nėra blogas 
gumos gyvenamame krašte. : kraštų. Daugiausiai ten bu- , ir gal būt bus net išvengta 

Vėliausios žinios iš Alžy- Jvo nužudyta Lenkijos žydų, plieno kainų kilimo, jei 
ro sako, kad prancūzų maiš- ;bet buvo daug ir kitų tautų plieno pramonininkai ir uni- 
tininkai ten dar nesudėjo žmonių. Buvo toje stovyklo- ja norės darniai bendradar- 
ginklų. jje ir lietuvių. įbiauti.

Kubos darbininkų unijų mums reikia protingai, ba- 
centras nutarė “apvalyti” lansuotai programai”, 
unijas nuo nepageidauja- j Tiesa, ir karo aviacijos 
mų gaivalų, ypač nuo tų sekretorius pripažino, kad , trečiadienį ruošia “vakarie- 
unijų veikėjų, kurie dirbo gal rusai ir turi kai kurių nę su prezidentu” ir tikisi 
unijose laike Batistos dik-, raketų daugiau, bet jis sa- po visą kraštą sutraukti vie- 
tatūros. į “valomųjų” skai- kė, kad dėl to Amerikos at- nu vakaru į vakarienes apie 
čių pakliūva ir tie unijistai, sikirtimo jėga nėra silpsnes- 100,000 dalyvių, o preziden- 
kurie aiškiai yra pasižymėję, nė, negu rusų karo jėga, nes tas per televiziją “dalyvau- 
kaip antikomunistai, nors reikia imti galvon bendrą tų” visuose tuose parengi- 
pats unijų centras ir nėra Amerikos karo jėgų suge- muose. Republikonų šūkis 
komunistų rankose. bėjimą. "taika ii- gerbūvis”.
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LENKTYNĖS ERDVĖJE i

Ar Amerika lenktyniauja su Sovietų Rusija erdvės 
tyrinėjimo srityje? Prezidentas D. Eisenho\ver pakartoti
nai yra sakęs, kad Amerika nelenktyniauja. Taip gal ir 
yra. Jei Amerika ryžtųsi eiti lenktynių, ji, be abejonės, 
būtų galėjusi daug daugiau padaryti erdvės tyrimo srity
je, negu yra padariusi. Bet atsisakymas eiti lenktynių ne
reiškia, kad žmonės nedaro palyginimo tarp Amerikos 
pasiekimų toje srityje ir tarp rusų mokslininkų pasiekimų. 
Toki palyginimą daro rusai, daro patys amerikiečiai ir 
daro visų kitų kraštų žmonės.

Nuo pirmojo “sputniko” laikų ir ypač nuo plačiai 
garsinto ir nepasisekusio pirmojo Amerikos bandymo pa
leisti i erdvę žemės palydovą (satelitą), žmonės toki pa
lyginimą daro ii- palyginimas išeina ne Amerikos naudai. 
Jei Amerikos vadai sako, kad jie neina lenktynių, tai toki 
pasisakymą žmonės vertina, kaip nesugebėjimą lenktynė
se geriau pasirodyti. Jei neturi vilties laimėti, tai sakyk, 
kad tu neini lenktynių ir vykdyk savo programą vilkda
masis uodegoje . . .

Erdvės tyrinėjimas ankštai siejasi su karo raketų 
reikalu. Amerika ir kariškų raketų tobulinime buvo atsili
kusi nuo rusų ir tik paskutiniu laiku prezidentas ramino 
kraštą, kad tolimo skridimo raketos esančios ištobulintos 
ir išbandytos. Jų gamyba, paruošimas joms laidyti bazių 
ir kiti panašūs klausimai yra viešai neskelbiamas daly
kas, todėl apie tą netenka kalbėti.

Vienas prezidento artimas bendradarbis, Amerikos 
Informacijos Agentūros vedėjas, George V. Allen, šiomis 
dienomis iškėlė tą “lenktynių” klausimą ir nurodė, jog ru
sų laimėjimai erdvės tyrimo srityje nėra be pavojaus 
pasaulio taikai.

Pavojus glūdi tame, kad rusai savo laimėjimais 
erdvės tyrinėjimo srityje ir raketų gamyboje, pasidarė 
arogantiški ir užsienių politikoje. Šiandien Chruščiovas 
tariasi galis diktuoti, kokiomis sąlygomis jis nori tvarkyti 
Berlyną ir net švaistosi ultimatumais. Rytoj jis pareika
laus ko kita ir gali vėl paperėti ultimatumą ir kui- tam 
galas?

Pagal G. V. Allen, Amerikos prestižas susilaukė ne
mažo smūgio po rusų laimėjimų erdvėje ir todėl yra bū
tinas reikalas paskubinti erdvės tyrinėjimo programos

SUTARTI PASIRAŠIUS

t rezidentas Eisenhoweris kalbasi su Japonijos minis- 
turiu pirmininku Nobuske kirbi, kuris, atvykęs i Wa- 
shf-gtoną, pasirašė su Amerika bendro gynimosi su
tari i.

Lenkijos ir Lietuvos jaunimas
Neramus, į gyvenimų žiūri atviromis akimis, patriotiškas, 
palankus Vakarams. Ir Lietuvos jaunimas niekados nebu
vo toks lietuviškas, patriotiškas kaip šiandien. Neapykan
ta rusams ir kodėl taip yra.

V. KYMANTAS

vykdymą T ^nktvnps rtarcri in npnrina7i<tant 2^ * J *"7 rcksta ir

juo daugiau rusai laimi, juo labiau jų prestižas kyla. 
Žmonės visame pasaulyje pradeda kitaip žiūrėti i So
vietų Rusiją ir i Ameriką.

Tokias maždaug pažiūras G. V. Allen išdėstė kon
greso vienai komisijai ir reikia tikėtis, kad jo balsas pa
sieks ir vyriausybės ausis.

n ĮŽVALGA
ISTORIJOS

FALSIFIKAVIMAS

Teko girdėti, kad pranciš
konų laikraščio “Darbinin
kas” redaktorius esąs isto
rikas. Istorikai yra žmonės, 
kurie tyrinėja praeiti ir. sa
ko, parodą ją tokią, kokia ji 
buvusi. Bet štai istoriko re
daguojamame vienuolių 
laikraštyje skaitome tokius 
dalykus apie Ispaniją:

“Ispanija plačiau pagarsėjo 
Lietuvoje ir visame pasaulyje 
1936 metais, ryšium su komu
nistu perversmu ir bandymu 
užimti visą kraštą, šiurpu per 
pasauli nuėjo komunistu su
ruoštos žmonių skerdynės. Bol- 
šavikinė bestija čia dar kartą 
parodė visą savo žvėriškumą. 
Ji taip pat nužudė Ispanijos de
mokratiją ir davė akstiną iškil
ti Franco diktatūrai. Bet kaip 
tiktai Franco žygis išgelbėjo Is
paniją iš Maskvos nasrų. Tai bu
vo vienas iš stipriausių smūgių 
pasauliniam komunizmui, ku
riam nepavyko susukti savo liz
do pietų Europos smaigalyje. 
Europa būtų buvusi suspausta 
Maskkvos ir Madrido rep
lių .. . ”

Rašo žmogus apie istori
nius įvykius. Rašo vedamąjį. 
Ir per akis kraipo faktus, 
įvykius ir įvykių prasmę. 
Rašantis dievobaimingame 
vienuolių laikraštyje gerai 
žino, kad komunistai jokio 
sukilimo Ispanijoj nedarė. 
Sukilimą pradėjo ir, deja, 
užbaigė fašistai, vadovau
jami armijos generolų. Iš tų 
generolų pilietiniam karai 
einant iškilo Franco, kaipo 
vyriausias ir šiandien iis te
besėdi fašistiniame diktatū
ros soste. Apie tą kruviną 
diktatorių lietuviai vienuo
liai šoka lietuvišką suktinį 
ir meluoja jų spaudą skai-

tantiems, kad gen. Franco 
išgelbėjo Ispaniją nuo bol
ševizmo, o Europą nuo ko
kių tai replių.

i Tikrenybėj 1936 metais, 
kada gen. Franco su maurų 
pagalba sukilo prieš Ispani
jos teisėtą demokratišką vy- j 
riausybę, Europai jau buvo 
pradėjęs gręsti hitlerizmo 
pavojus ir Hitlerio su Mu-' 
ssoliniu pagalba leido Ispa
nijos priesaiklaužiui laimėti 
i Ispanijos pilietinį karą.

Komunistų vaidmuo Ispa
nijos pilietiniame kare pra
džioje buvo visai nežymus, 
vėliau kiek sustiprėjo, bet 
jis niekada nebuvo lemia
mas.

O kalbant apie skerdynes, 
tai pilietiniame kare skerdė 
vieni ir kiti. Kurie daugiau 
žmonių išskerdė, to, tur būt, 
niekas nesuskaitė. Pagal jė
zuitą Venckų, Franco šau
do savo priešus, bet prieš 
šaudydamas leidžia jiems 
išpažintį atlikti, tai, girdi, 
esąs milžiniškas skirtumas 
tarp jo ir jo priešininkų pi
lietiniame kare. Deja, skir
tumas nėra tik tas. Franco 
šaudė ir kitaip naikino savo 
priešininkus ir karui pasibai
gus. Juk jau 20 metų praėjo 
nuo Ispanijos pilietinio karo 
galo, o Ispanijos kalėjimai 
vis dar pilni politinių kali
nių, o prez. Eisenhowerio 
atsilankymo proga Ispani
jos diktatorius net kelioliką 
tūkstančių įtariamų savo 
priešininkų buvo sukišęs į 
kalėjimus. Klausimas, koks 
reikalas lietuviams vienuo
liams tokią fašistinę bestiją 
garbinti?

Praėjusiųjų metų rudenį 
Varšuvoje lankėsi Erich 
Komp, vokietis, kad susipa
žintų su Lenkijos sostinės 
gyventojų nuotaikomis. Jam 
rūpėjo visų pirma paben
drauti su inteligentais ir in- 
teligentų tarpe su jaunimu- 
studentais, spaudos darbuo
tojais, menininkais. Kaip 
vokietis, Komp negalėjo ti
kėtis, kad visur bus laukia
mas svečias, tačiau lenkai 
mokėjo būti ir su juo man= 
dagūs.

Lenkijoje atsiradęs, E. 
Komp nepajuto, kad šnipai 
mindžiotų jam u^kulnius- 
nevaržomas ir be “palydo
vo” galėjo lankytis beveik 
visur, kur jam buvo įdomu. 
Galėjo su betkuo laisvai kal
bėtis, laisvai statyti klausi
mus ir galėjęs susilaukti at
viro, baimės nevaržomo at
sakymo.

Va kaip jis apibūdina 
Varšuvoje jo stebėtas jau
nimo tarpe nuotaikas. Len
kijos augštose mokyklose 
dabar studijuoja — sako 
Komp — 170,000, t. y. 
keturis kartus daugiau kaip 
nepriklausomoje Lenkijoje 
prieš karą. Tas jaunimas 
yra neramus, žiūri į gyveni
mą atviromis akimis ir ką 
blogo pamato, netyli. Yra 
atviras ir greitas pasisakyti. 
Jaunimo klubuose, kavinė
se, kur gaunama blogos 
kavos, pačiose mokyklose, 
kur tik gauna susirinkti di
desniu būriu, tas jaunimas 
nepalieka nepalietęs nė 
vieno opiųjų gyvenimo klau
simų, diskusijos vyksta vie
šai, nesivaržant dėl reiškia
mų minčių bei žodžių ir daž
nai kietu pasisakymu pa
liesdamos komunistinio re
žimo blogumus.

Sąlyginė laisvė jaučiama 
ne tik jaunimo tarpe. Uni
versitetuose profesoriai, at
rodo, nevaržomi dėsto stu
dentams apie kapitalisti
niuose Vakaruose skelbia
mas visuomenės mokslo, 
ūkio, kultūrinio ir visuome
ninio gyvenimo teorijas, 
kritiškai dėl jų pasisakyda
mi, ir kartu drįsta pakriti
kuoti, kas yra netikusio 
bolševizmo moksluose. Te
atruose — ir ne tik Varšu
voje — yra vaidinami Va
karų geriausių rašytojų vei
kalai, kinuose rodomi rink
tiniai Vakarų gamybos fil
mai. Spaudos didžiuose klu
buose galima gauti skaityti 
Vakara didieji dienraščiai 
bent iš didžiųjų laisvojo pa

saulio kraštų. Knygų krau
tuvėse galima nusipirkti be
veik visų žymesnių, Vaka
ruose spausdintų knygų iš 
mokslo, meno, literatūros 
sričių.

i Pažymėtina ir tas, kad 
Lenkijos studentija savo no
ru ir pastangomis yra sukū
rusi visuotinę akademinio 
jaunimo sąjungą, kuriai 
priklauso apie 90% visų 
studentų ir kuri — vieninte-
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'sugebėjo palyginus laisvai 
tvarkytis ir veikti.

Į Gal kiek ružavai pavaiz
davęs padėtį dabartinėje 
Lenkijoje, E. Komp savo įs
pūdžių iš Varšuvos gyveni
mo atpasakojimą užbaigia 
keliomis pastabomis.

Lenkiškas kad ir komunis
tinis jausmas esąs labai pa
triotiškas ir labai “valsty
biškas”. Tad reikia suprasti, 
kad jam labai rūpi “sava 
valstybė”, nepriklausomu
mą nuo betko ir labiausia 
nuo Maskvos. Jis nepaken
čia, jei kas ii šalies bando 
kištis į Lenkijos reikalus. 
Lenkų jaunimas daugumoje 
esąs “socialistiškas”, bet jo 
socializmas nesąs toks, kaip 
Maskvos “socializmas” ir 
dėl to bolševizmo ideologi
niai pradai dažnai ir laisvai 
kritikuojami. Lenku jauni
mas jaučia daug palankumo 
Vakarams, rodo daug noro 
su jais bendrauti ir iš jų pa
simokyti.

Tenka pagaliau pastebėti, 
kad Lenkijoje tebėra dau
giau religinės laisvės, kaip 
betkur kitur Sovietų bloke, 
ir čia nėra retas atsitikimas, 
kad atsakingi pareigūnai 
komunistinio jaunimo orga
nizacijose sekma dieniais 
skuba bažnyčion ir dėl to 
ant rytojaus nejaučia skaus
mų “politiniam pilve” — ne
būna dėl to partijos ujami.

Iš tų žinių, kurios pripuo
lamai yra gaunamos iš Lie
tuvos, galima spėti, kad kai- 
kas panašaus vyksta ir Lie
tuvoje. Daugumas tų, ku
riems teko susidurti su į 
Vakarus iš Lietuvos atvyku
siais ir kiek atviriau su jais 
pasikalbėti, į savo abejoji
mus, ar negresia mūsų jau
nimui surusėjimo pavojus, 
gauna visų vienodą atsaky
mą : dar niekuomet mūsų 
jaunimas nėra buvęs toks 
lietuviškas, kaip dabar. Tai

pgi ir toks patriotiškas.
| Apie lietuviškąjį patrio- 
jtizmą, apie lietuvių santy
kius su rusais dabartinėje

Lietuvoje tenka daugiau 
pasakyti. Iš gaunamų iš 
Lietuvos žinių aiškėja, kad
tiek rusai, tiek ir lietuviai 
stovi Lietuvoje vieni prieš 
kitus aiškiai atsiribojusiais 
frontais, ir kad niekuomet 
dar rusų neapykanta Lietu
voje nėra buvusi tiek aitri ir 
sąmoninga, kaip dabartiniu 
metu. Neapykanta ir atsiri
bojimas nuo rusų įsigali pa
čių lietuvių komunistų tar
pe, išskyrus tokius Maskvai 
vergiškai klusnius tipus,

Raketps . . .

Kusai pradėjo daryti ban
dymus savųjų raketų Paci
fiko vandenyne. Iš kur tai 
nuo Aralo ežero jie paleido 
raketą, kuri nulėkė 12,5000 
kilometrų (7,762 mylias) i
Pacifiką ir nukrito i jūrą 

kaip Sniečkai ar Niunkos. apįe 100o mylių j pietryčius 
Ir kad taip yra, daug padarė nuo Hawajų salų. 
pati Maskva. | Amerikos stebėtojai iš

Maskva sprendžia visus Į karo laivų ir artimesnių salų 
svarbiuosius Lietuvos gyve- stebėjo tą nekasdienini žy

gi ir patvirtina, kad rusai su 
raketomis nešposauja. Jie

nimo klausimus. Maskva 
nustato Lietuvai jos ūkio 
planą. Maskva nutaria Lie- turi toli nešančių ir gerai
tuvos biudžetą — kiek ta
rybinė Lietuva turi surink
ti mokesčių ir kam juos iš
leisti. Iš Lietuvos ūkio ga
mybos Maskva pasiskiria 
sau tiek viso ko, kiek jai rei
kalinga. Maskva prižiūri

taikančių raketų, o Ameri
kos krašto gynimo sekreto
rius Gatės pridūrė, kad ir 
Amerika turi tokių pat ar 
panašių gerai taikančių ra
ketų, Teroro balansas? 

Amerika yra kiek atsili-
Lietuvos politinį, ūkinį ir kusi raketų tobulinime. Bet 
kultūrinį gyvenimą, stropiai jei amerikoniškos raketos 
dabodama ir tuojau “patai- skrenda 5,000 mylių ir patai
sydama”, jei kur nors bus ko vidutiniškai su dviejų 
nukrypto nuo Maskvos Lie- mylių tikslumu į nutaikintą- 
tuvai nustatyto kelio. Lietu- ją vietą, tai ir plačioj Rusi- 
va Maskvai — jos kolonija.! joj nėra tokios vietelės, ku- 
Bet tai dar ne viskas. rios amerikoniškos vandeni-

Rusai - bolševikai apniko «<> bombos negalėtų aplan-
.... -. . .. ‘. įkytnr nušluoti nuo žemeslietuvius pačioje Lietuvoje., J ... „ , • •
Pradedant Lietuvos Komu- P»^us , ka.p vaizdinga,
nistų Partijos centro komi- kalba b°3a,? Nlk‘? !r 
tebeinant per visas minis- n^alas Mal.novskis
terijas, per pramonės imo- ..(E,aF!ar(.lieka . Wo,t.nta, 

„ ištobulinti pnesraketimusnes, per susisiekimą, piana- . . .1 , .. , .
! . i • •• -i • * ginklus, kūne tokias bai-vimo komisijas, ūkio tary- te. ., ,v i . r • i sias raketas pagautų ore irbas, per komjaunuolių ir . • a a1 J paverstu visą tą teroro

šmėklą į nieką . .. Tada vėl 
galėsime ramiai miegoti. 
Garsūs kriminalai

! Aoinin nvnrorn'7Q/um vo_ !

dovybes — visur atsakingo
se ir gerai mokamose vieto- s 
se sėdi rusų. Sėdi tam, kad 
prižiūrėtų ir “mokytų” tuos 
pačius lietuvius komunistus. Ar daktaras Finch ir jo
_ , , . .meilužė Tregoff nužudėDaugumoje tie okupantai daktaro - , Toki bv.
yra netašyti Maskvos jga-dabar sprendžia Aį. 
liotiniai Lietuvai, savanau- gek? teismas ir publika 

tdziai, grubus, žiną, kad jie skaao dos bv|os eigą gu di-
gali įsakinėti. Jie taip n da- <Įefiu susidomėjimu. Ir kaip- 
ro, jausdam.es Lietuvos sei- į kitaip? Turtingas dakta. 
mininkais ir jos valdytojais. , as nešpėtna žm aži

; Reikia būti jgimtu vergu, meilužė _ t|.ikampis su vi, 
kad nejaustum to svetimo, ;sokia;s tjk filmuose mat0.
-kasdien kuo nors paspinan-'^. “pamarginimais”, tai
.cio bato. Tai jaučia visi, ir kaip čia neseksi.
is ca auga pnesingumas pa- Rt daktar0 Fineh by]a
vergėjai Maskvai, jos pas,nuyanks prieš aiškinama 
mus komisarams, kūnų pra- adv Frank byl? Jaunas ad;
deda atsirasti net kolūkių 
pirmininkuose. Maskva lai- 
ko Lietuvą pavergtą ir iš
naudojamą jau 15 metų ir 
per tiek laiko pasipriešini-

vokatas, įsipainiojęs į viso
kias abejotinas pinigines 
operacijas, prakišęs biržos 
spekuliacijose virš 600,000 
dolerių, išsiima arti miliono

mas turėjo virsti nuoširdžia jdcleri„ draudima, pasiima 
neapykanta pavergėjui, bombą ir sėda i lėktuvą. Ore 

bomba sprogsta ir išnešiojaypač jaunimo tarpe.
Atvykstantieji iš dabarti

nės Lietuvos nurodo dai- vie
ną reiškinį žmonių nuotai
kose, kuris pavergimą daro 
dar skaudesnį — lietuviai 
laiko save augštesniais už 
rusus. Lietuvis moka reika
lauti sau pagarbos kaip as
meniui. Ne tik miestų gy
ventojai, bet ir lietuviškas 
kaimas savo kultūriniu ly
giu jaučiasi daug prašokęs 
rusus. Lietuvis yra kad ir 
neilgam patyręs demokrati
nių laisvių vertę politiniam 
bei visuomeniniam gyveni
me ir jaučiasi tos laisvės 
daug reikalingesnis, kaip 
jos niekuomet nepatyręs ru
sas. Pas lietuvius daugiau 
kaip pas rusus ryžto ir su
manumo patiems tvarkytis.

Iš to, kas buvo pasakyta, 
galime būti tikri, kad ir lie
tuviškas jaunimas yra nea
bejojamai “valstybiškas”.

Ar lietuviškas jaunimas 
yra ir “socialistiškas”, jokių 
tikresnių žinių neturime. 

!Bet tas jaunimas išaugo ki
tokioje ūkio santvarkoje, ki
tokiuose žmonių socialiniuo-

į gabalus tą paklydusi ad
vokatą ir visus kitus kelei
vius .. . Šiurpus dalykas, jei 
tiesa. Bet tai ne viskas.

Daktaras “natūropatas” 
Robert V. Spears padaro 
dar gudriau. Jis kokiu tai 
būdu įkalba savo pažįsta-

grįsti bolševizmas varė ne
pailstamą propagandą, bent 
žodžiais vis kalbėdamas 
apie socialinį teisingumą 
žmonių santykiuose. Ne vis
kas tos propagandos įėjo 
jaunimui pro vieną ausį ir 
išėjo pro kitą. Tad bent tiek 
turėtume būti tikri, kad da
bartinis ..lietuvių .jaunimas 
nebėra kaip buvęs. Atšokda
ma* nuo diktatūrinio, poli- 
rinio, žmogaus negerbiančio 
bolševizmo, nebus nuosta
bu, jei tas jaunimas bus pa
linkęs į humaniškojo socia
lizmo idealą.

Būtų ir mums labai įdo
mu, jei Erich Komp, kitą 
karta prasilauždamas pro 
geležinę užtvarą, patektų į 
Vilnių ir taip pat rūpestin
gai atpasakotų spaudoje sa- 

jse santykiuose, kuriems pa- 'vo ten patirtus įspūdžius.

mą Wm. A. Taylor sėsti į 
lėktuvą R. V. Spears vardu. 
Lėktuvas ore virš jūros iš
sprogsta (spėjama dėl bom
bos), visi keleiviai miršta. 
Miršta tariamas Spears, bet 
kartu jis sveikas ir drūtas 
su Taylor mašina važinėja
si po kraštą. Policija tą gy
vą numirėlį susekė ir nuvil
ko į kalėjimą. Siūlų galai 
aiškinami, o jei prieis prie 
tų bylų viešo svarstymo, tai 
dr. Finch meilužės nuoty
kiai nublanks prieš tokias 
žiaurias, krūvomis lavonų 
papuoštas adv. Frank ir 
daktaro Spears bylas.

Tokie nepaprasti krimina
lai sujaudina žmones. Lai
mei jie nėra kasdieninis reiš
kinys.

“Naujai ant svieto ...”
Bolševikas A. Bimba pa

sigyrė, kad jis jaučiasi, kaip 
naujai ant svieto pasirodęs 
dėl visokių bolševizmo lai
mėjimų.

Mes nurodėme, kad yra 
dvi priežastys, kodėl Bim
ba “naujai” į šį margą svie
tą atrėpliojo: viena tai so
vietiškos raketos, o kita 
priežastis, tai sėkmingi va
jai.

Dėl raketų Bimba “Lais
vėje” pasiaiškino, kad “K” 
redaktorius sukvailėjęs, o 
dėl vajų nė čiukš. A. Bim
bos argumentuose oponento 
itarinėiimas sukvailėiimu.c --------------------- --------- --------- T
yra įprastas dalykas, todėl 
paliksime tą dalyką, o dėl 
bolševikiškų vajų, apie ku
liuos Bimba nesileidžia į 
diskusijas, reikia pasakyti, 
kad tai yra meistriškas 
Maskvos avinyčios teliukų 
melžimas.

Ta pati “Laisvė” vedė 
persikraustymo vajų, surin
ko virš 5 tūkstančių, paskui 
vedė metinį vajų, o dabar 
daro šiaudinių šėrininkų su
važiavimą ir ta proga tas 
pats Bimba šitaip ubagau- 
jasi:

“Nepaskūpėkite pasveiki
nimų ir patarimų -Laisvės’ 
suvažiavimui”.

“Svekink” Įr tepk, tegu 
Bimba ir toliau jaučiasi ant
rą kartą ant svieto atėjęs.

De Gaulle bandymas
Prancūzijos prezidentas 

gen. de Gaulle grįžo į vy- 
1 riausybę kariuomenės bruz
dėjimo pasėkoje, kai kariai 
Alžyre, susidėję su deši
niaisiais žmonėmis, pradėjo 
kurti “viešojo saugumo” ko
mitetus ir šiauštis prieš 4- 
ją respubliką.

Dabar tie patys kariai Al
žyre ir vėl pradeda reikšti 
savo nepasitenkinimą Pary
žiaus vyriausybe. Vienas tų 
karių, gen. Massu, net vie
šai pasisakė “nesuprantąs” 
gen. de Gaulle politikos ir 
davė suprasti, kad ir visa 
armija Alžyre gali nusigręž
ti nuo Paryžiaus vedamos 
politikos.

Gen. de Gaulle viešai ir 
pakartotinai pasisakė už 
Alžyro klausimo sprendimą 
vietos gyventojų atsiklausi- 
mo keliu. Prieš tą jo politi
ką kai kurie kariuomenės 
vadai pradėjo šiauštis.

Gen. de Gaulle dabar tu
rės progos įrodyti, ar jis 
įveiks nepatenkintų genero
lų ir pulkininkų pasimoji- 
mus, ar turės pats jiems nu
silenkti. Tai bus svarbūs 
penktosios respublikos vy
riausybės egzaminai.

J. D.

jausdam.es
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAAO

TAS DUONOS NEPRAM

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

ALTo valdybos posėdis

Sausio 15 d. “Naujienų” 
patalpose įvyko pirmasis po 
suvažiavimo ALTo valdy
bos posėdis. Dalyvavo visi 
8 valdybos nariai: L. Šimu
tis, dr. P. Grigaitis, inž. E. 
Bartkus, M. Vaidyla, dr. K. 
inž. A. Rudis ir J. Talalas.

Svarstyti ALTo piniginio 
vajaus reikalai, Vasario 16 
d. minėjimai, pastangos su
organizuoti Lietuvių Dieną 
kongrese, .akcija Lietuvos 
pavergimo 20 metų atžymė
ti ir kt. Lietuvos laisvinimo 
byoje ALTui stovi prieš akis 
daugybė reikalų ir uždavi
nių, tad ir pastangas teks 
nemažas dėti užsibrėžtiems 
planams įvykdyti. Numato
ma ilgesnį laiką vesti lėšų 
telkimo akciją, kad visi lie
tuviai turėtų progos prisidė
ti prie Lietuvos laisvinimo 
reikalų savo darbais ir įna
šais.

Dariaus-Girėno Skridimo 
Komiteto posėdis

Sausio 11 d. dr. S. Biežio 
bute įvyko Dariaus-Girėno 
Komiteto posėdis. To komi
teto pirmininkas yra dr. S. 
Biežis. Posėdyje apsvarsty
tas pereitų metų minėjimas, 
Datvirtintos Dadarvtu išlai- 
dų apyskaitos ir š. m. sausio 
29 d. nutarta šaukti Dariaus 
- Girėno Posto salėje visų 
o r g a n izacijų susirinkimą 
tikslu įkurti nuolatinį ko
mitetą didvyriškam skridi
mui paminėti ir aptarti ki
tus su tuo susijusius klausi
mus.
SLA jaunimo prirašymo 
vajus

Paskelbtą SLA jaunimui 
prisirašyti palengvintomis 
sąlygomis vajų gana sėk
mingai vykdo Adomas Vait
kevičius. Jo prirašytų jau
nųjų narių skaičius jau eina 
į šimtinę. Patariame pasku
bėti pasinaudoti tomis pa
le n g v i n tomis sąlygomis, 
kad neliktų nei vieno lietu
viškos šeimos jaunuolio, ne
įsirašiusio į SLA.
Susijaudinimas dėl 
policininkų dalyvavimo 
plėšimuose

Visa Čhicagos visuomenė 
labai susijaudinusi ir pergy
vena išaiškintą istorijoje 
negirdėtą Čhicagos polici
ninkų organizuotą dalyva
vimą plėšimuose su padug
nės nusikaltėliais. Iki šiol

užuot saugoję piliečių turtą, 
ramybę ir gyvastį, patys da
lyvavo ir globojo plėšikų 
vykdomus nusikaltimus. Jų 
namuose rasta daug prisi
plėšto turto. Dabar vedamas 
stropus ir skubus tardymas.
Agronomas Antanas 
Verbickas “Mutual Fund” 
atstovas

Ilgametis Lietuvos Agro
nomų Sąjungos Pirmininkas 
agr. dr. A. Verbickas įsigijo 
gražioje apylinkėje nuosavą 
rezidenciją — 3711 W. 69 
Street, Tel. LU 5-4047.

Be to, jis yra registruotu į 
atstovu King Merrit Co. 
Ine. Investment and Finan
cial Planning”. Jis sąžinin
gai patarnauja norintiems 
investuoti savo santaupas.
Rūpesniai sudaryti komitetą 
lietuvių pavilionui tarptau
tinėje parodoje steigti

ČIA ŽUVO 50 ASMENŲ

Capital bendrovės sprausminis lėktuvas, skrisdamas 
iš Washingtono į Norfolk, Va., dėl didelės miglos su
dužo ir nukrito i mišku apaugusias pelkes netoli Ho!d- 
croft, Va. žuvo 50 asmenų.

Jau buvo skaitytojams
pranešta, kad Lietuvių Pre- P}pgramą dabar ve-
kybos Butas Chicagoje atsi- ^a prižiūri duktė Aldona 
sakė šiais metais ruošti Lie- Barkus-Daukuvienė su savo 
tuvių pavilioną tarptautinė- vyru.
je parodoje, kurį buvo su- ' Linkima taip pat S. Bar- 
organizavę 1959 m. Kadan- cus greitai pasveikti ir grįž- 
gi tarptautinė paroda vyks- ti prie mėgiamo mikrofono, 
ta ir šiais metais, Lietuvos
Konsulas gavo kvietimą da- Valaičio straipsnis
lyvauti su savo pavilionu. n,o*cs*° žurnale 
Nors Lietuva pavergta, bet! “American Journal of 
svarbu parodoje dalyvauti Medical Sciences” gruodžio 
ir parodyti bolševikų klastą mėnesio numery vėl išspaus- 
ir groboniškumą, tad susi- dino dr. Jono Valaičio (kar- 
dare kebli padėtis, kada tu su kitais dviem autoriais) 
Prekybos Rūmai atisako, straipsnį apie “kepenų vėžį 
Tai būtų jų tiesioginė pas- prie cirozės”, 
kirtis. Tokiai padėčiai susi-1 Dr. Valaitis yra West 
darius, Lietuvių Bendruo- Side Karo Veteranų ligoni- 
menė Čhicagos Apygarda nės laboratorijos direkto- 
imasi šios iniciatyvos ir dėl riaus padėjėjas ir Illinois 
to šaukia visų organizacijų universiteto jaunesnysis pro- 
pasitarimą. Kas bus nutarta, fesorius (assistant prof.)
Keleivio skaitytojai bus pa
informuoti.

I
Susirgo lietuvių veikėjai

Pastaruoju laiku rimčiau

Reikia pastebėti, kad dr. 
Jonas Valaitis visur savo 
vardą ir pavardę pasirašo 
lietuviškai.

Sėkmės jaunam moksli- 
susirgo ir buvo operuotas ninkui ir visuomeninkui dr.

Jonui Valaičiui’
z

L. OI ienė pasitraukė iš 
tautininkų eilių

Iš Tautinės Sąjungos na
rių tarpo pasitraukė L. Olie- 
,nė, Amerikos Lietuvių Tau- 

buvo ilgametis Karo ligoni- Įtinęs S-gos steigėjo žmona, 
nės Kaune viršininkas, ži- Kodė] taip padarė? 
nomas visuomeninkas ir j tą klausimą “Vienybės” 
Nepriklausomos Lietuvos at- 'redaktorius J. Tvsliava, kurį 
kūrimo dalyvis. i tautininkai iš savo tarpo pa

linkima jam greitai pa- šalinOy šitaip atsako: 
sveikti ir sustiprėti. . j «gu Tautine Sąjunga, ku-

Taip pat Šv. Kryžiaus li- rioje nebeliko vietos žmo-

bu v. Lietuvos Universiteto 
Medicinos Instituto Direk
torius profesorius K. Oželis. 
Jis dabar guli Central Com- 
munity ligoninėj ir po ope
racijos taisosi dr. Maciūno 
priežiūroje. Prof. K. Oželis

goninėn ilgesniam gydymui 
atsigulė žinoma lietuvių ra

niškumo jausmui net jos 
garbingam steigėjui Anta-jau suimta keliolika polici

ninkų ir dar laukiama nau- dijo valandų leidėja ir vedė-i ^ui Oliui ne tik man, bet ir 
jų suėmimų. Policininkai ja Sophie Barčus. kitiems Amerikos lietuviams

tuo tarpu nepakeliui”.

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; 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 bė akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais.

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

“KELEIVIS”
636 East Broaduray So. Boston 27, Mass.

AČIŪ UŽ KNYGAS

Dėkojame drg. A. L. Rei- 
kow Filadelfijoje už mūsų 
knygynui dovanotas knygas.

“Keleivio” redakcija

įSOPHIE BARČUS •
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. AM 102-7 FM 

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

šeštadieni ir sekmadieni 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai, v.
Te!.: HEmloek 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ 
CHICAGO 29. ILL.

NEW YORK, N. Y.

i lu Karaliaučiuje, o nuo 1936 
Im. lapkričio 11 d. gen. kon- 
Jsulu Ne\v Yorke.

Kor.

BROOKLYN, N. Y.

Auto nelaimėj sužeisti 
Vasil ir Spūdis

WORCESTERIO NAUJIENOS

Ruošiamės Nepriklausomy* gk Sandaros 16-ji
bes šventę minėti ku0,,a s25> gy Vincento Dr-

Sausio 17 d. šv. Kazimie- Ja 
ro parapijos mokyklos pa- Nauja Sandaros kuopo# 
talpose buvo |vainų draugi- vaĮdyta
jų atstovų susirinkimas ne-

Tėvynės redaktorius Va-priklausomybės paskelbimo Sandaros 16-ji kuopa 
sil. pasikvietęs Antaną Spū- sukakties minėjimo reikalu, sausio 10 d. išrinko naują 

Išrinktas didelis komitetas, valdybą: Pirm. A. Tomkus, 
kuris tuo rūpinsis: Garbės i v*ceP*rTn’ J- šalaviejus, 
pirmininkai — prel. K. Va- :sekr. A. šermukšnis, fin. 
sys ir kun. J. Bakanas, pir- i sekr. J. Krasinskas, ižd. K. 
mininkas Jonas Pipiras, vi- įžurlis, ižd. glob. J. Pigaga 
cepirm. Bronė Kvederaitė, J* Matijosaitis, veiklos ko- 
Juozas Šalaviejus, A. Tom
kus

dį, sausio 12 d. savo auto
mobiliu išvyko į Floridą, bet 
Maryland valstybėje viena
me kryžkelėje kitas auto
mobilis smogė į Vasil auto
mobili ir abu keleiviu sužei
dė. Vietos ligoninėj patikri
nus Vasil ir Spūdžio sveika-

mitetas — J. Stankevičius,
ir kt., sekr. Jonas Palu-j J- Ramonas, P. Miliauskas, 

tos stovį, juodu buvo išleis- beckas, fin. sekr. kun. Justi- M. Žemaitaitis, \. Mitrikas, 
ti, bet į Floridą jau nebe- nas Steponaitis, ižd. Juozas J- Dvareckas ir A. Kriaučia- 
važiavo — grįžo nesveikuo- Glaveckas, iždo glob. Pra- ės
dami namo. Kuopos 45 metų sukakties 

minėjimas bus pavasarį.
nas Pauliukonis, Vincas Mit
rikas, Justinas Bruožis ir 
kt.

Finansų komisija: Julija 
Pastaruoju laiku ir Bro- Lendraitienė, Janina Vizba- 

oklyne atsirado nenuoramų, raitė, Juozas Krasinskas, 
kurie naktimis ant žydų įs-; Vytautas Mačys, 
taigų sienų ir kapuose ant, Rezoliucijų ir spaudos: 

j paminklų parašo vokiečių'Run. Jonas Jutkevičius, Mil- 
racių ženklus — svastikas dred Lapinskas, Petras Mo- 
net 4 pėdų didumo. lis> adv. Antanas Milleris,

Kažkas akmeniu išmušė ir Pranas Pauliukonis ,Juozas 
Vienybės patalpų du langu. Krasinskas.
(Vienas mano sutiktas dipu- Kalbėti pakviesti kongr. I Ra idėjo 
kas, tą naujieną sužinojęs, Harold D. Donuhue, miesto ; ‘
man sako: ‘‘Čia reikėtų majoras James D. O’Brien,!Atvyko iš Lenkijos 
rimtai patikrinti, ar Tyslia- seimelio atstovas Vytautas i
va nėra peirikrikštyjęs žydų Pigaga. Pagrindinis * kalbė-1 . Is. Lenkijos Lietuvos pa- 

tojas bus iš Italijos atvykęs vienio atvyko jaunas vyras 
kun. Vincas Mincevičius. ,Doda. *> atvykimu

Meninę dalį atliks Meno rūpinosi jo brolis Jonas Do- 
Mėgėju Ratelio choras, ku- da’ kuris į Worcesterį atvy- 
riam vadovauja muz. J. Bei- ,ko P° Pamojo pasaulinio 
noris, šv. Kazimiero parapi- karo pas savo giminę Joku- 
jos choras, kuriam vadovau- bą Karsoką.
ja Ipolitas Nauragis, buvęs Jei Pav5^s ką daugiau 
Lietuvos operos solistas, Įdomaus sužinoti, parašysiu.
grieš Būgnų ir Trimitų or- P rbe Zdr.dau.ku, 
kestras, soks skautai, sv.

Sausio 17 d. Eden Garden 
viešbuty buvo suruošta puo-

Šelmiai tėplioja žydus ir 
Tysliavą

ll

Paminėjo Gen. Konsulo 
Budrio sukaktį

i
Jau praėjusių metų gegu

žės mėn. Lietuvos Gen. 
Konsului New Yorke J. Bu
driui suėjo 70 metų amžiaus 
ir visuomenės atstovų komi
tetas jau tada buvo pasiruo- 
šęs tą vienos iš retų nepri
klausomos Lietuvos tebevei
kiančių įstaigų šefo sukaktį 
viešai pagerbti. 'Dėl sukak
tuvininko ligos tos pagerb- 
tuvės teko nukelti ir galėjo 
įvykti tik sausio 16.

Jaukios Carnegie Endow- 
ment rūmų salės (akademi
jos ir vaišių), kuriose pap
rastai vyksta Pavergtųjų 
Seimo posėdžiai, buvo skli
dinos. Gausūs sveikinimai 
tarnybinių viršininkų, ben
dradarbių, organizacijų, vei
kėjų, draugų, taip pat Esti
jos gen, konsulo, einančio ir 
Estijos atstovo pareigas 
JAV, Nepriklausomybės ak
to signataro, socialdemokra
tų lyderio prof. S. Kairio da
lyvavimas ir sveikinimas 
simboliškai išreiškė visų lie
tuvių vienybės sąmonės ben
drumą ir valstybinės nepri
klausomybės vieningą su
pratimą.

V. Sidzikausko “odė” su
kaktuvininkui taip pat iš
vengė jo sukarikatūrinimo, 
kaip neretai tokiomis progo
mis kad pasitaiko, išryškin
dama tik bendros valstybi
nės prasmės sukaktuvininko 
darbus, kurių “ypač prasiki
ša vienas, kuris savo laiku 
sukrėtė ne tik visą Lietuvą, 
bet ir visą anų laikų politi
nį pasaulį, o ypač Paryžių, 
Berlyną ir Ženevą”, būtent, 
vadovavimas mažlietuvių 
sukilimui Klaipėdos krašte 
1923 metais. Tai buvo žygis 
prieš to meto politinius ga
liūnus. Ir to rizikingo žygio 
vadu buvo pašauktas Bud
rys. Jo sugebėjimai ir ryž
tas daug lėmė, kad tas pa
vojingas žygis mažlietu- 
viams ir pačiai Lietuvai pa
vyko.

Pagal Klaipėdos krašto 
konvenciją, to krašto suve
renumui ir formaliai perė
jus Lietuvai, Budrys buvo 
pirmas Lietuvos gubernato
rius tame krašte. Vėliau pe
rėjo į užsienių reikalų mi
nisterijos tarnybą ir nuo 
1928 m. sausio 23 d. buvo 
konsulu, vėliau gen. konsu-

Bažnyčioje rado kūdikį

Sausio 16 d. apie 10 vai. 
įyto šv. Kazimiero bažny
čioje paskutinėje klaupkoje 
zakristijonas P. Sturgis ra
do 3-5 dienų kūdikį, gerai 
aprengtą ir į šiltą antklodę 
suvyniotą.

Policija ieško motinos, 
laikraščiai kūdikio nuotrau-

vieron
Kazys Žemaitis

Nauji metai pas Spūdžius
I

Pranas ir Bronė Spūdžiai 
sausio 2 d. į savo gražius 
namus pasikvietė nemažą 
būrį giminių ir draugų. Jų 
tarpe buvo iš Kanados dvi 
jaunos gražios sesutės Skir- 
gailytės, kurių viena Sigita 
yra susižiedavusi su Spū
džių giminaičiu Vyteniu Ra
manausku; giminės — Ra
manauskai, M. Akelienė su 
sūnumi, K. Rainis, E. Spū- 
dienė iš Philadelphijos, Vy
tenis Ramanauskas, Vida 
Ramanauskaitė, draugai: K.
Bukaveckas iš Cliffside, N.
J., Daugirdienė iš Edgewa- 
ter, N. J., J. Šaltys, A. Žvin
gilas, N. ir J. Stilsonai, Zub- 
kienė, V. Kalvelis iš Islips,
L. I., P. Kriaučiukas iš Sta- 
ten Island, Križanauskas,
Bakučioniai, Andriuškevi
čius, V. Jackūnas iš Bosto
no, Mass., J. Buivydas (Bui
vydienė, o taip pat Križi- 
nauskienė dėl ligos negalėjo 
dalyvauti. Linkiu joms grei
tai pasveikti), ir kt.

Visi valgė, gėrė, dainavo, 
kiek kas norėjo. Ačiū Bro
nei ir Pranui Spūdžiams už
tokias geras vaišes. Lai amž., palikęs z seseris ir 
jiems šie metai būna laimin- brolį; Jurgio Žemaitaičio 
ir žmona, palikusi 3 sūnus ir

2 dukteris.

SV.
mo-Kazimiero parapijos 

kyklos vaikai gyvais pa
veikslais primins kenčiančią ta Zdradauskams pagerbti. 
Lietuvą. Karo veteranai iš- Tuo budu buvo atžymėta jų
kilmingai įneš vėliavas.
Miliauskai į Floridą

vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktis.

Julija Dailydaitė - Zdrar
Petras Miliauskas su žmo- dauskienė vietos lietuvių gy- 

na ir laidotuvių įstaigos di-penime buvo didelė pažiba, 
rektorių Zaliatsku iš So. Ji per ilgus metus veikliai 
Bostono sausio 12 d. išvyko reiškėsi Aušrelės chore, Bir 

rutės Dr-joj ir Moterų Klu
be. Ji buvo gera vaidintoja, 
dainininkė, gražiai vaidin-

į šiltąją Floridą.
Mirė šie lietuviai

. - - davo svarbiausius vaidme-Siomis dienomis mirė: . T. , ...
Adomas Stoškus, buvusios n.ls* , 1 ma onau® a °» 
,, , ... .. visada linksma, visada ma-Metropolitan operos solistes , . , .. __
Apolinos Stoškutės-Ehrens j on,.a. ^*ena ,kl,t? zmOgU
tėvas, be jos liko dar dvi PaSt,aka.,r Pa-vd,\ , , 
j J . i- Todėl ir puotoj dalyvavodukterys — vienuole Mary v. 1 J. . <. . D v. J 300 svečiu — gimimų irir Aldona Roman; žinomas , * iz__T \T. ... draugų. Dede A. Kramihusveikėjas Jurgis Vieraitis, ., ~. „ , , _ „... J ..... u. . „ ’ilgą spyciu sakydamaspalikęs liūdinčia žmona Ro- 4 -,,iV , *, . . . ji T apibudino Julijos veiklą,zę, duketen ir podukrą; Jo- .V , , - f j ••__Zan x tik labai gaila, kad jis ang-nas Steponavičius, 42 metu 

2

gi
Senu metų liekana

LDD 7 kp. jau buvo 
susirinkusi

LDD 7-sios kuopos šiais 
metais pirmasis susirinki
mas buvo sausio 10 d. Bru- 
čo salėje. Dalyvavo apie 30 
narių, aptarta daug kuopą 
ir “Darbo” žurnalą liečian
čių klausimų. Visų ūpas pa
kilęs. Nariai patenkinti, kad 
vieta susirinkimams rasta 
ten, kame daugiausia narių 
gyvena.

Kaip parastai per Atve
lyki kuopa rengia Margučių 
vakarą. Bus jis ir šiemet 
Komisija jau pradės tam 
vakarui ruoštis.

N.

Kur Klubui kurtis?
Lietuvių Piliečių Klubo 

patalpose yra iškabinti 6 že
mėlapiai, kuriuose pažymė
tos vietos, siūlomos pirkti 
naujiems Klubo namams 
statyti. Jie kabos iki vasario 
galo. Vėliau narių susirinki
me bus sprendžiama, kurią 
vietą pirkti.

Todėl visi nariai turi iš 
anksto gerai susipažinti su 
visais pasiūlymais.
Jau aukojo Lietuvos 
laisvinimui

Šios draugijos jau pasky
rė savo auką Lietuvos laivi- 
nimo reikalams: Lietuvių 
Piliečių Klubas $100, Lietu
vai Remti Dr-jos Pirmasis

liškai kaip ropę krimto. Ko
dėl negalėjo kalbėti lietu
viškai ? Nesuprantama.

Linkiu sukaktuvininkams 
sulaukti sveikiems ir links
miems auksinės sukakties.

Danilevičių auksinė 
sukaktis

Sausio 17 d. A. Doniells- 
Danilevičiai minėjo vedybi
nio gyvenimo 50 metų su
kaktį.
Gavo dovanų iš Lietuvos

Juozas ir Agota Bliūdžiai 
iš brolio Petro Bliūdžiaus 
nuo Švėkšnos gavo nemažą 
siuntinį: gintarinių karolių, 
sagių ir kitų gražių daikte
lių.

Antanas ir Benedikta 
Tomkai gavo nemažą siun
tini knygų.

J. Krasinskas
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Į Iš Pavergtos Lietuvos
Sniečkui medalis už mėsos
gamybą

Maskva daug asmenų už 
nuopelnus žemės ūkio srity
je apdovanojo ordinais. De
šimts tokių ordinų išdalinta 
ir Lietuvoj “už pasiektus ge
rus rodiklius 1959 metais 
gaminant ir parduodant val
stybei mėsų ir kitus žemės 
ūkio produkius”.

Tuos ordinus gavo tokie 
“ūkininkai”, kaip Sniečkus, 
Paleckis, M. Šumauskas, 
Klaipėdos rajono partijos 
sekretorius K. Petrauskas, 
Sniečkaus padėjėjas B. Šar- 
kov, partijos centro žemės 
ūkio skyriaus vedėjas V. 
Kolesnikov, ministerio pirm. 
pavaduotojas J. Laurinaitis, 
žemės ūkio ministeris V. 
Vazalinskas. Po ordinų ga
vo vienas kolchozo pirmi
ninkas ir viena kiaulių šėrė
ją.

Kadangi Lietuvos taria
moji valdžia neturi teisės 
ordinų dalinti, tai ji 216 
kolchozų ir sovchozų vado
vų, brigadininkų ir kitų 
“p i r m ū n ų” apdovanojo 
“garbės raštais”.
Jovarui 80 metų

Sausio 12 sukako 80 me
tų Jonui Krikščiūnui-Jova- 
rui, liaudies dainiui, plačiai 
žinomam ir Amerikoj gyve
nančiai lietuvių senajai 
kaliai. Ta sukaktis ypač iš
kilmingai atžymėta Šiau
liuose, kur poetas dabar gy
vena.

Jovaras visuomet buvo 
pažangus, laisvę mylintis 
žmogus. Atrodo, kad ir ko
munistų “viera” jis iki šiol 
nesusižavėjo, nes pačių ko-

tis ir valgyklų, bet joje dar
bininkai negali gauti nė 
stiklo arbatos, o tik alaus. 
Patsai bufetas prisiglaudęs 
“raudonajame kampely”, 
kuo net Vilniaus Tiesa pik
tinasi.

Darbininkai skundžiasi 
dar ir tuo, kad paskutiniai 
autobusai, kurie palaiko su
sisiekimų tarp miesto ir fab
riko, i garažų sugrįžta 10: 
30 vai. vak., tuo tarpu pas
kutinė pamaina fabrike 
darbų baigia 12 vai. nak
ties. Darbininkai priversti 
klampoti 4 kilometrus, kol 
pasiekia miestų, o jei reikia ' 
persikelti per Nemunų, tai 
namus pasiekia tik pary
čiui. . . Fabriko direktorius 
yra Chlopov.
Lenkas apie Vilnių

(E) “Przeglųd Kultural- 
ny” (Varšuvos laikraštis) 
gruodžio 3 d. atspausdino 
savo bendradarbio kelionės 
įspūdžius iš Lietuvos. Jis 
pirmų kartų patekęs i Vii- Į 
nių, tad jam daug kas buvę ! 
įdomu. Vilniuje pastebėjęs, 
kad vietiniai lenkai save va
dina “tuteišiais”. Lenkų in
teligentija bemaž visa per
sikėlusi į Lenkija. Vilniuje 
likę minėti “tuteišiai (apie 
16* < ) daugumoje darbinin
kai, amatininkai, mažų na
melių savininkai, kurie ne
turėję noro kur nors išsikel
ti. Visoje Lietuvoje esą apie 
230 000 lenk” Rpf lpnku

KIPRAS BIELINIS
mės. Jiems buvo visai sveti
ma tokia mintis, kad Penk
tieji metai skynė kelius ir 
takus į Nepriklausomų Lie- 1946 m. Vokietijoje pra- metų pradžioje, vienuolyno 
tuvų su jos tikrai demokra-; dėjau rinkti istorinę me- generalė viršininkė pranešė 
tiniu būdu išrinktu Steigia- džiagų. Pradžioje dirbau man, kad Archyvo užima
muoju seimu. O tokių takų savo iniciatyva, paskiau Is- mų patalpų prisireikė vie- 
takelių tais prošvaistiniais torinės Medžiagos Rinkimo nuolyno reikalams ir kad 
metais Lietuvai bundant ir Komisijos vardu. Surinktų- Archyvas turės išsikraustyti, 
jai dienojant būta daug ir jų medžiagų siunčiau į šv. Tuo pranešimu išvirto ir ki- 
visokeriopai pasireiškusių. Kazimiero Seserų vienuoly- tas ramstis. Likęs vienas, 

Štai Kipras Bielinis yra nų saugojimui. Persikėlęs iš be piniginės paramos ir be 
tokio tvirto įsitikinimo, kad Vokietijos į Chicagų prade- patalpų, nesiiyžau be visų 
ir Kražių skerdynės negali jau tvarkyti surinktųjų me- pagalbos išspręsti susidariu- 
būti išjungtos iš lietuvių džiagų ir rinkti iš viso pa- šių situacijų. Šių Archyvo 
tautos kovų už spaudų, už šaulio lietuvių. Patalpomis būklę viešai pranešu viso 
laisvę. aprūpino minėtas vienuoly- pasaulio lietuviams ir pra-

O dar pasitaiko tokių že- nas, veltui duodamas didelį šau greitos pagalbos padėti 
mažiūrių, kurie į visų Lietu- kambarį, dalį inventoriaus surasti kitas patalpas ir pi- 
vos netolimo gyvenimo rai- ir aprūpindamas šviesa ir ši- nigais paremti, kad galėčiau 
dų įpratę žiūrėti tik pro sa- Įima. Nuo 1948 m. šių veik- pasamdyti žmogų užsiliku- 
vo parapijos pastatų siaurų lų rėmė VLIKas, iš ALTo sios medžiagos suregistravi- 
langų. Bet kuris didesnis, jo reikalams skiriamų pini- mui, paruošimui pervežti, 
staigesnis, gilesnis visuome- gų. Taip susidarė trys lai- apmokėjimui perkraustymo 
ninis sųjūdis tokių siaura- kytojai — ramsčiai, reika- ir nupirkimui 5 spintų. Ši 
žiūriu vertinamas tokiu pa- lingi Archyvo veiklai. Įstai- įstaiga yra visų lietuvių nuo- 
rapiniu masteliu ir įtarimu ga įgijo pasitikėjimų ir savybė, tad kiekvienų pra- 
ar nesikėsinama prieš baž- smarkiu tempu augo. Taip šau pagelbėti kas kuo gali. 
nyčių tarnybų. susidarė archyvinės, biblio- Laukiu greitos pagalbos.

Kipras Bielinis savo atsi- grafinės ir muziejinės me- Adresas: Pasaulio Lietuvių 
minimais penktųjų metų re- džiagos lobynas, kuris ne- Archyvas, 2601 West Marq- 
voliučinio sąjūdžio slenkstį betelpa 33 spintose. Turi- uette Rd., Chicago 29, 111., 
ir padarinius parodo to- mos medžiagos panaudoji- U. S. A.
kiais, kokie jie buvo. Jų ne- ,ma» nuolat kyla. Vincentas Liulevičius
dailina, nezalatija ir nepai-1 Neilgai Aichyvo laikyto- 
so ar kam tas patiks ar ne- Ja^ taip darniai dirbo. VLI- 
patiks. Jei kam nors gali iš Ko VT su 1955 metais pini

LIETUVIŲ ARCHYVAS PAVOJUJE

VA,
kalba leidžiamas “Červony 
Standar” spausdinamas tik 
12,000 egz. Be to, dar einą 
7 rajoniniai laikraščiai len
kų kalba. Ir lenkų bendra
darbio teigimu, Pabaltijo

“Dienojant”, “Penktieji metai” knygų autorius, žymus so
cialdemokratų veikėjas, dabar gyvenantis Niujorke.

K. Bielinio 'Penktieji metai’
J. VLKS

Kipras Bielinis pirmoje visuomenės klodai ir kartu 
savo atsiminimų knygoje ugdėsi didesnis žmonių su-
“Dienojant”, kaip ir St. Kai- sipratimas tiek tautinis, tiek 

Iciln tairys — UT ? X__  1__
Lietuva ouuu . pn- Vlocinic Te piq masinio.

simena, kaip Lietuvos gyve- atsiminimų knygų pavadini- 
nimas rituliojosi baudžiavos mai: “Lietuva budo” ir
jungu nusikračius. Tais me
tais pradėjo bręsti kapita
listinio

‘Dienojant’
Tas Lietuvos gyventojų

jo prisiminimų sukelti abe
jonių ar tikrai taip buvo, 
jis paremia tokiais doku
mentais ir šaltiniais, kurie 
tas abejones išsklaido.

Štai spaudų atgavus, Vil
niuje atsirado tokių, kurie 
pasiskubino parašyti “pado- 
niausių” adresų ir jį per Vil
niaus generalgubernatorių 
įteikė carui. Jame buvo ra
šoma, kad lietuviai pasimel
dė už carų ir siunčia jam 
“padoniausius jausmus” už

ginę paramų nutraukė. 1956 LAWRENCE, MASS..
ii* 1957 metais parėmė JAV --------
LB Centro Valdyba, 1958 Mirė Karpavičienė

— JAV LB Kultūros i Sausio 13 d. 5 vai. vak. 
Fondas, o 1959 m.jau nie- staiga širdies liga mirė Ona 
kas nebešelpė. Nors vienas Ramonaitė - Karpavičienė. 
ramstis išvirto, tačiau Ar- čia išgyvenusi 49 metus. Ve- 
chyvas vistiek veikė. Bet šių lionė savo vyrui sakydavo. 
___________________________ i kad, kai ji mirs, palaidotų jų
„ i i-i z vi . be bažnytinių apeigų. Josna 1.75 klg. (Kilogramas vyras Povilas išpildė savo 

— maždaug 2 sv. 3 unci- mylimos žmonos prašymų ii 
i °S2* suprasti, palaidojo jų Elmwood kapi

nėse taip, kaip ji norėjo. 
Karpavičiai visų laika gy-

kad darbo dienos uždarbis
, -. . T — lygus tokiai grūdų vertei,auS tai yra Jei aUyginik gau-

veno mažame ūkely pora 
mylių nuo Lawrence-Meth- 
uen. Velionė labai mėgo 
knygas, todėl laisvą laiką 
sunaudodavo knygų ir laik
raščių skaitymui.

Paliko liūdintis vyras Po
vilas, du sūnūs — Stanley ir 
Benny. Gili užuojauta jiems, 
o Tu, Ona, ilsėkis ramiai 
šio krašto žemelėje.
Serga

Susirgo Lietuvių Piliečių 
Klubo ligonių komiteto na- 
įrys Feliksas Lenčiauskas. 

Socialdemokratų PartijosIJis išvežtas į Lowell ligoni-

nus K? ffieHnis nurodo šal- |“ vi.en tik pi^U' * * 
tinį - 1904 m. “Vienybės T™

Lietuvos rašytojai ’ knygoje ^nis, ne^ kltų sovietinių lygoge pradėj0 aižėti nauji igJ05 m Lietu^a pa_ fr dabar panašiųg1’ nudlen Lietuvos kolch°-
tvino jos žmonių veik visuo-

munistų išleistoje “Tarybų S? V€.mmo lygis esąs aukš-
gyvemmo laiko susipratimas tokiu šuoliu įsi- 

tarpsnis. Tose naujai gims- bėgėjo, kad, prisiderindama 
tančios ūkinio gyvenimo są-prįe Rusijos gyventojų nuo-

savo gyvenimo aprašyme krastų. 
Jovaras, be ko kita, rašo:

“Komunizmas — jis tik
rai būtų tinkamiausioji viso 
darbo žmonijai santvarka,
— bet kaip jį įvykdyti?

25,000 tautinių kostiumų
(E) Ryšium su būsima 

Dainų švente drabužių did
meninė prekyba užsakiusi

zininkas už darbo dieną 
gauna veik keturis kartus 
mažiau negu jis uždirbda
vo Lietuvos nepriklausomy-

donių” su savo ištikimybės
vėl- Grindys seniai netai- tiniu sukilimu. Bent tų pa- jausmais nestinga pavergto- 
sytos, per l'ubas varva van-«U metų gruodžio mėn su-lje Uetuvoje ir už jos sienų,
duo, gyventojai nešvaru- 81"nkĮs„^?tav0?_ . taria seniau klūpčiojo prieš metais ma

žiau negu carinės Rusijos 
okupacijos metais.

“Penktųjų metų” knygo-

sirinkęs Lietuvos
mus pila prie slenksčio. Dar Seimas Vilniuje tų sukilimų Stalinų, o dabar laižosi prie

Ir dabartiniams~ Lietuvos Lietuvos * fabrikams 25,000 į kitur “vanduo teka kaip : vienbalsiai įteisino.
tiek tesilen- tautinių kostiumų. Neseniai Per rėtį”, penkioliką metų1 Kipras Bielinis antroje“ponams” 

kia:
“Esu

Jis .
Vilniaus Tiesoje buvo nusis- 

dėkingas Tarybų kusta, kad Dainų šventė jau

Chruščiovo.
Kipro Bielinio atsimini-

stogas netaisomas. Dėl ne- savo atsiminimų knygoje muose paliesta daug asme- je sudėta daugiau kaip 60
x«u vuu --z__ ,_________ -.............. tinkamos priežiūros-, “Penktieji metai” tuos dar nų, su kuriais jam teko tais psl įvajrių 1905 m. sukili-

valdžiai kad mano raštus čia pat, o įvairūs dainų šo- susidaro milžiniški nuosto- toli gražu neatvėsusius įvy- metais kartu dirbti, susitik- m0 dokumentų, Lietuvos
____t*__  __1 •_ Vin 1*' L-lfrfcL-l lįsi- klUS Sodl1U1. vaizdžiai tOie fl* t-ti vvertina renka ir spausdina” kbl ir kitoki sambūriai ne- . . . ...
o tuo tarpu nevienas kitas Sab isigvti reikalingų ins- Paminklas B. Dauguviečiui knygoje atpasakoja. Daug, Po 1905 m. sukilimo reak- atsišaukimų, teismų sprendi- nę 

trumentu. tautiniu drabužiu ik to. kas mūsų buvo ne tik tų me- cijai įsigalėjus, daug kas iš • — ------ -- -toj knygoj liaupsina komu- trumentu, tautinių drabužių 
nistus kaip beišmanydamas. kk

v................... ... atidengtas paminklas dra- 'enim0 stebėtojais, bet kiti
Vogė ir veze , Ukra.n, „,atul.guij režisoriui, akto- buv0 f?1*?18 ,daly-

(E) Vilniaus liaudies nui Borisui Dauguviečiui — Jla18’ JĮ3 skaitytojais,~ kovo- 
teismas nubaudė būrį žmo- br onzinis biustas ant grani- ‘°Jais d« Lietuvos žmonių 
nių, kurie vogė skardą iš to pastovo. Paminklą suku- laisv'ės, dėl savo valstybės 
Lietuvos įmonių ir vežė ją rė skulptorius R. Jakimavi- įstatymo. Kipras Bielinis 

Seniau dvarų užveizdos parduoti į Ukrainą. M. Ba- čius ir architektas J. Vaške- bllvo vienas tų, kuris prisi- 
buvo svetimi vietos žmo- lakirev nubaustas 10 metų vičius. dej0. PĮle -lv7klų sk?tl?1T
nėms asmenys. Taip yra šių laisvės atėmimu ir konfis- Paminklą atidengiant kai- J. J.U stipnai
dienų dvaruose — kolcho- kuotas jo turtas. Kiti 3 as- bas pasakė miesto vykdo- ie!s.bl; stai kodeĮ J° 
zuose. Jie dabar ten vadina- menys nubausti mažesnėmis mojo komiteto pirmininko m.ir}imai gyvenimiški, tikri, 

kolchozų pirmininkais, bausmėmis. pavaduotojas J. Smilgevi- xlsiem® suprantama kalba
čius, kultūros ministeris J. įpasakoti ir gausiais doku- 
Banaitis, rašytojas J. Chli- rnenta.is paremti, 
viekas ir dramos teatro vyr.

majų kolchozo ligoninėj yra režisoHus J. Rudzinskas.
Nepajėgia su nusikaltimais 
kovoti

Sukakties proga valdžia 
suteikė Jovarui liaudies po
eto garbės vardą.
Senųjų ir naujųjų dvarų 
užveizdos

si
Mūsiškė bolševikinė spau
da, kuri aklai tarnauja Mas
kvai, pučia miglą, kad tuos 
pirmininkus patys kolchozi

Ligoninė be gydytojo
(E) Rokiškio rajono Ka-

ninkai išsirenka, o iš tikrųjų 25 lovos. Joje dirba 17 as
lai yra šlykšti melagystė, menų, bet nėra gydytojo, 
nes juos skiria partija, ir, ži- (Jo vietoje yra tik felčeris, 
noma, iš partiečių. Tokių
yra net 76 r‘/o. Partija norė
tų turėti visus užveizdus 
partiečius, bet neturi tiek 
žmonių, kurie nors kiek nu
simanytų, kaip žemės ūkį

Stogai kiauri, langai 
neatidaromi ir t. t.

Sausio 16 d. Vilniaus te- ^as musų buvo ne UK tų me- vijai įsigalėjus, aaug Kas is mų ir kitų dokumentų, ku-1 ’Lawrence General ligoni-
auo kieme buvo iškilmingai tlJ Lietuvos8Un?'.mVS1° • etuv°s8L>™ki uz-„e dabar turi istorinės „ėn paguldytas Lietuvių 

fa ----------- x-v=,----- sieni> kad tuo budu galėtų reįkšmės... ,---------------- Tautiškos Katalikų parapi-
įsvengti carines Rusijos ka- ■ • • i t ui-.. ® i-i • • z- ! jos vargoninkas Joseph C.Įėjimų, o kai kas ir mirties.; K Bielinio “Penktieji Navas.
K*ip p° s1?® aiLtros pakar- metai” galima gauti ir “Ke-1 Linkiu ligoniams greitai 
totinos Sovietų Rusijos oku- iejvįo” a d mi n istracijoje; pasveikti, 
pacijos Lietuvoje taip tada ]ęaina $6
suridare išeivijos banga, | cia gaunama ir K. BieIi.
kurios dalis pasiekė sios sa- nj0 atsiminimų pirmoji kny- 
lies krantus. Is jų dar ne
maža yra gyvųjų.

M. Stonie

Deja, anuomet 1905 m. 
sukilimas Lietuvoje nevisų 
gyventojų buvo vienodai 
vertinamas .Atsirado ir to
kių, kurie norėjo pasilikti

Viena policija nepajėgia Rusijos imperijos kampinin- 
su nusikaltimais kovoti, to- kais, “viemais caro pado- 

niais”. Tokių “kampininkųįdėl įsteigti vadinamieji 
“Komunisto ”žurnalo re- draugiški teismai, savano- 

dakcija Vilniuje organizavo rių milicija.
senų komunistų pensininkui Sausio 7 d. Vilniuje buvo vergtoje Lietuvoje. Kaip to 

tvarkyti. Todėl yra privers- būrį, kuris tikrino, kaip sušauktas pasitarimas dėl'sukilimo metais ir prieš jį, 
ta į tas pareigas skirti ir tvarkomi Vilniuje namai, priemonių visuomenės
nepartiečių, bet, aišku, jai Jie rado, kad yra namų, ku-'vaidmeniui kovoje su nusi- 
paklusnių. ---------------------------------

savo dvasia ir dabar 
trūksta čia ateivijoje ir pa-

O, tėviške, koks mielas kraštas,
ga “Dienojant”, kurios kai- Kurio taip netekau ūmai. — 
na taip pat -$6. Abi knygos Į° n«šreikš nė vienas raštas, 

K. Bielinio “Penktieji me- ne tik įdomios, turiningos,! ą pasa 5’s 'ienp’r.UVaičaitis
tai” pravartu perskaityti bet ir gražiai išleistos. Jos -------- ;—;—:--------
vieniems ir antriems. Vieni tinka ir kiekvienos nmrrnc Neturtingiausias žmogus pa- 
ir kiti susiras daug ko įdo-' dovanoms.
maus, vertingo. Daug kas

rfcvrkrrrAo loviui
progos sau]vje yra tas. kuris nieko ki

lto neturi, tik pinigų.

Pernai kolchozų užvaiz- 
domis paskirta 200 partie
čių.
Didelėj fabriko valgykloj 
negali gauti arbatos

(E) Alytuje veikia stam
bus siuvimo fabrikas, turin-

riuose per dešimtmečius ne- kaitimais ir viešosios tvar- 
buvo daryta didesnio re- kos ardymu pakelti. Į jį bu- 
monto. Algirdo gatvėj Nr. !vo pakviesti visų miestų ir 
31 namų stogas pavasarį rajonų partijos sekretoriai, 
buvęs taisomas, bet vanduo; miestų ir rajonų vykdomų-

galima sugretinti kas dabar 
vyksta pavergtoje Lietuvoje, 
ir tie sugretinimai sakyte 
sako, kad Sovietų Rusijos 
imperijos vadams rūpėjo ir 
rūpi ne darbo žmonių liki
mas, tautų laisvinimas, bet 

.Rusijos karinio pajėgumo 
stiprinimas, naujų kolonijų

naudojimas. Štai K. Bielinio 
kai kurie nesuprato Lietu- j toks daug sakąs palygini- 
vos gyvenimo raidos ir įsi- mas:
knibę laikėsi senovės, taip 1905-7 m. Lietuvos dvaro 

kumetis, vidurkiu imant, už

Jau atspausdintas! Užsisakykite!

’K E L EIV10’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams

Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors 
įsigijimas ir jų žiaurus iš- viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka-

ir dabar esama tokių atsili
kėlių ir tamsuolių, kuriems 
Penktieji metai atmintyje klg. grūdų. Lietuvos nepri 
įstrigo, kaip monopolių dau- kiausomybės metais toks ku-

vistiek teka kaip tekėjęs”. Įjų komitetų pirmininkai, žymo ar bažnyčių naikini- mėtis gavo už darbo dieną 
Langų neįmanoma atidaiy- (teismų, prokuratūros ir mi- mo metai. Jie nesuprato, ne- 5,66-6.18 klg. O dabar oku- 
ti, nes jie vos laikosi. Durys Hcijos vadovai, unijų ir norėjo ar nesugebėjo supras- puotoje Lietuvoje kolchozi- 
irgi blogai užsidaro Kitur į komjaunimo vadovai. Jti to sukilimo esmės ir pras- įninkąs, vidurkiu imant, gau-

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- 

darbo* dieną* gaudavo 3-4 «j°s’ nuotykill, juoklb informacijų, patarimų ir daug kitko.
Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo 

me jau dabar siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS 

636 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.
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Kaip minta JAV pilietis
Jungtinių Amerikos Vals- toks pat suvartotos mėsos 

tybių žemės ūkio departa- kiekis per metus, kiek jos Į 
mentas surenka statistikos dabar suvartojama JAV. O J 
žinias apie Amerikos gy- įvairių riebalų Lietuvoje ta- 
ventojų mitybą, tai yra kiek da, vidurkiu imant, kiekvie- 
ir ko, apytikriu apskaičiavi- nas gyventojas per metus 
mu, vidurkiu imant, vieno suvartodavo 22-28 kilogra- 
žmogaus suvartojama mais- mus, tai svarais imant bus 
to produktų per metus. du kartu tiek. Cukraus —

1958 m., vieno žmogaus 49-56 klg. Tiesa, Lietuvoje 
suvartoto maisto žinias su- nebuvo įprasta gerti kavą, 
gretinsime su kitų metų ne® j°s vieton gėrė pieną.; 
tokiomis pat žiniomis, tuo- Taip pat mažai buvo varto
me! paaiškės, ar labai kinta Jama kakavos, žuvies, 
amerikinio žmogaus mityba.1 Tokios mitybos žinios

1958 m. per metus suvar- Lietuvoje statistikos leidi- 
totos mėsos teko kiekvie- niuose buvo skelbiamos ir is 
nam gyventojui po 152 sva- tų statistikos žinių anas Vo
rus su dešimtadaliu. Iš tos kietijos mokslininkas O. 
mėsos vieno žmogaus suvar- Mielck padarė išvadas, kad 
totą jautienos trupučiuką į Lietuvos gyventojai gerai 
daugiau kaip 80 svarų ir .maitinosi, neprasčiau negu 
- - -- -- --- - Skandinavijos, A n g 1 i j o s

kraštų gyventojai.
Dabar pavergtoje Lietu

voje jos gyventojų mitybos 
statistika vargu vedama, 
bent ji neskelbiama, nes nė
ra kuo okupantams pasigir
ti.

NL’Žl’Dfi Iš KERŠTO?

Buvęs Šveicarijos advokatu pirmininkas Pierre Jac- 
coud, 54 metu. teisiamas už Charles Zuhach 63 metą 
nužudymų ir jo žmonos sužeidimą iš keršto, kad ju sū
nus paviliojo jo meilužę Lindą Baud, 38 metų amž. 
Jaccoud turi žmoną ir kelis vaikus.

— Alou, Maik! i — Botanika, tėve, reiškia
— Sveikas, tėve! Kas gir- mokslą apie augalus

dėt? 1 — Tai jis rašė pamoks-
— Aš, Maiki, girdėjau lūs?

labai gerą naujieną. į — Ne, tėve, jis tik surašė
— O ką taip? įvairių žolių pavadinimus,
— Turėsime savo tautiš- kaip jos vadinasi lietuviškai

kąji Šventąjį. ir lotyniškai.
— O kam mums šventųjų ' — Na, tai kaipgi lotyniš-

reikia? kai bus trajanka?
— Nu, tai kaipgi be šven- i — Botanikoj, tėve, “tra-

tųjų? Kas gi mus užtartų janka” nežinoma, 
danguje, jeigu neturėtume — O ką tu daugiau apie 
savo patrono? tą kunigą žinai? Ar teisybė,

— Bet šventieji, nieko ne- kad jis daro stebuklus Lie- 
užtaria, tėve. Juk Lietuva tuvoj?
turi ne vieną tokį “patroną” , — Jis yra miręs prieš 100
danguje; turi Jurgį, Petrą, metų, tėve, todėl stebuklų 
Joną, Kazimierą, Stanislo- negali daryti.
vą ir visą eilę kitų. O kokia — Ale Zacirka sakosi

kiaulienos — 60 sv. Likusi 
mėsos dalis teko avienai ir 
kt.

1935-39, tai yra prieš 20 
metų, kiekvienas JAV gy
ventojas suvartojo 127 sva
rus mėsos. Iš jos jautienos 
— 55 sv. ir kiaulienos — 
50 sv. Taigi, dabar labiau 
mėgstama jautiena.

1958 m. žuvies vieno žmo
gaus suvartota 10 svarų, o 
1935-39 m. — 11 
Skelbiami tik apvaliniai sva 
ru skaičiai.

dar ilgų laimingų bendro 
gyvenimo metų.

Žinoma, tarė žodį ir su
kaktuvininkai, visiems dė
kodami už jų gražų pagerbi
mą.

Antrajai banketo daliai 
vadovavusi Navis dar pas
veikino visus, kurie yra gi
mę sausio mėnesį ir papra
šė svečius šokti.

Malonu pastebėti, kad 
pirmą kartą mačiau tiek 
jaunimo šokant, čia klubo 
pirmininko Statinsko nuo
pelnas, kuris sugebėjo jau
nimą iš įvairių Miami Beach 
viešbučių čia patraukti. 

Ruošiamės Vasario 16-jai
Jau buvo draugijų atsto

vų pasitarimas tuo reikalu. 
Tarybos pirmininkui Zda
niui pavesta susitarti su 

i pagrindiniu kalbėtoju. Mi
nėjimas bus klubo salėje.

L. J. Stasiulis

PH1LADELPHIA, PA.

KAS LAIMĖJO SLA 
NOMINACIJAS

MICHIGAN PADANGĖJE
DETROIT, MICH.

Dainavos koncertas Fordo 
auditorijoje

75 centus. Taipgi yra maši
noms statyti aikštė tarp sa- 

s les ir Veterans Memorial 
Bldg. Ten už visą vakarą 
reikia mokėti tik 25 centus. 

Visi kviečiami atvykti
------  Sausio 30 d. (šeštadienį)

SL.A. Centio 'Vvkdomo- *7*30 vai vnk l
1 svarų, sios Tarybos kandidatų no- Henrv S Edsel Ford Audi- &alima anksčiau, nes anks-
iniaisva-’minacijos buvo gruodžio torium Woo(hval.d į čiau atvykę pasirinks geres-

Viso labo balsavo Ave. prie upės, Dainavos ines sėd,in?as vlet1ag, t0
ansamblis iš Čikagos stato ;n.^utn,k«lys spektaklio, ku-
muzikini veikalą Vestuvės, ins Pras,des P™ktualiai 7:
su lietuviškų vestuvių pap- į
ročiais, dainomis ir tauti 
niais šokiais.

menesp
1958 m. kiekvienas asmuo'2,167 nariai. Daugiausia 

suvalgė 349 kiaušinius, o balsų gavo: Prezidento pa- 
1935-39 m. — 300. Tais pa- 'reigoms: P. Dargis 1829, J. 
čiais metais vištienos suval-Į Virbalis 43 ir A. Devenienė 
gytos kiekvienam teko po 9-
28 svarus, o 1935-39 m. su-1 V i c e p r ezidento
vartota tik 13 svarų, vadi
nasi, dabar vištienos suvar-1 Devenienė 138, J. Bačiū- 
tojama du kartu tiek, kieklnas 128, V. Sidzikauskas 
seniau. Tas pats su kalaku- gg.
tų mėsa. Jos 1958 m. suvar-1 Sekretoriaus pareigoms: 
totą po 5 sv., o 1935-39 m. m. Vinikas 1,716, P. Dagys 
— 2 svarai. 61, J. Trečiokas ir N. G ūgis

1958 m. pieno ir grietinė- pO S. Iždininko pareigoms: 
lės vieno žmogaus per me- N. Gugienė 1,637, A. Čap-

Meno Ansamblis išsirinko 
naują valdybą

Lietuvių Bendruomenes 
Meno Ansamblis sausio 
mėn. 10 d. susirinkime išsi
rinko valdybą, kuri pareigo
mis šitaip pasiskirstė: Anta
nas Ruškys (pirminink.), 
Vincas Šalčiūnas (kas.), 
Irena Bendžiūtė (meno va
dovė), Elena Tautkiūtė 
(sekr.) ir Vyga Bendžiūtė 
(sekr. pavad.). Revizijos 
Komisija: Juozas Rama
nauskas (pirm.), Pranas 
Stūpelis ir Ona Šalčiūnienė.

Ansamblio vadovas yra 
Leonas Kaulinis.

Ansamblis mūsų kolonijai 
yra brangus, turi daug nuo
pelnų, ir apie jį galima bū
tų daug kalbėti. Kas jį re
mia? Šiuo laiku ji beveik 
tėviškai globoja ir remia 
Liet. Tautiškas Pašaipiais 
Klubas, 928 E. Moyamen- 
sing ave., duoda veltui re
peticijoms patalpą ir kt., 
ypatingai tam palankus 
klubo šeimininkas Antanas 
Šileika; gi plačioji visuome
nė žino ansamblio vertę ir 
todėl gausiai lanko tuos pa
rengimus, kul iuose jis daly
vauja.

Dabar eina dideli pasiruo
šimai Vasario 16 minėjimui. 
Tikimasi gražiai pasirodyti. 
Geros sėkmės!

J. Malonis

ST. PETERSBURG, FLA.

30 vai. vak., nes tuo laiku 
atvyks mūsų garbingieji 
svečiai: gubernatorius, bur
mistras, senatoriai, kongres- 
manai ir kt. Salės durys bus 
atidaromos 6 vai. vak. Pa
sinaudojant sales puikia 
“sound system” bus duoda-

Henry & Edsel I ord au- ma lietuviška plokštelių mu- 
ditorija pastatyta tik prieš zika.

paiei- po plogramos toje pačio-
goms: J. Maceina 1,363, A. je auditorijoje, tik kitoje sa-

lž\iz\ICJV
ram

kuo o/vl/ini m*niunt oro— 
UUO iįivjcuiv

orkestrui.

porą metų automobilių ka
raliaus Henry Ford ir jo sū
naus Edsel garbei. Tai viena

Atvykę prie salės 7:30 
vai. vak. tikrai pavėluos, 
nes kol pastatys mašiną, nu-

erdviausių salių Detroite. Ji gipirks biletą, padės rūbinėj
____ . ____ globėjų pareigoms: !un Y1SUS modernisklaasius paltus ir užims salėje vietas,

0 dar suvartojama kondensuo- e. Mikužiūtė 1511 St. Bre- o garso sistema užtruks tikrai daugiau pus-_ . ___ • * * / cminrl ei*' 2

is jų nauda? Ai’ j'ie užtarė skaitęs gazietose, kad kun. hJ’čin nfom, bk&s9o, Trečiokas 42.
Lietuvą, kai Želigovskis Pabrėža ir nubiręs daro 39 m’ “ 330’ be 810 P,en0 

griebė Vilnių? Ai- jie atėjo stebuklus. Esą, ligoniai einaLietuvai i nacalba kai bol- ant io kano sveikatos nrašv- 1 Pieno- Jo 19°8 m- suvar- dės 1,347, J. Arlauskas l.o, Lietuvai } pagaloą, Kai 001 ant jo Kapo sveikatos piasy tota 14 o 2935.39 _ §muikštys 96 Kardelis 89,
sevikai ją užpuolė? Ne, jie ti, ir kas tik scyiai pasimel- lft w Ql-,^ ™ a
nei piršto nepakėlė už ją. džia ii- duoda apieros, tas 16 sv. Sūrio užpereitais me- j. Stundžia 76, A. Čaplikas 

tais kiekvienas žmogus su- 62.
valgė per metus 8 sv., o 1935 . Daktaro kvotėjo parei-
-39 m. — 5 sv. goms: Dr. St. Biežis, 1,668,

Įvairių kitų riebalų 1958 dr. P. Zalatorius 63, dr. D.
. . . .. m. suvartota: sviesto teko Pilka 54.

^omi? V1^ai netlki. rodei, kiekvienam gyventojui po! Rinkimai bus kovo mene-
etai. Tu ,ei lutoms nasventsta. tai 46 gy, margarln0 _ 9 sv. ir sj.

taukų ir kitų riebalų po 31 
sv. 1935-39 m. sviesto teko 
po 45 sv., margarino — 2 
sv. ir visų kitų riebalų — 28 
sv. Tatai dabar daugiau su-

Tai kam tokių “patronų” raidavei pasveiksta, 
mums reikia, tėve? į — Tėve, ligoniai dažnai

— Jes,, Maiki, tu čia pa- pasveiksta ir nesimeldę; 
sakei teisybę. Ale tu turi ne- pasveiksta ir tie, kurie nial- 
užmiršti, kad tie
nėra mūsų tautiečiai. Tu jei ligonis pasveiksta, tai 
pats man sakei, kad šventas rfėra joks stebuklas. Bet ant 
Stanislovas buvo paliokas to kunigo kapo darosi kito- 
ir gavo galą dėl didelės sa- kie stebuklai.
vo lokamstvos. Šventas Ka-, — Olrait, sakyk, sakyk!
zimieras taipgi buvo palio-1 — Stebuklai yi a, tėve,

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

(sound system) yra tokia, valandžio. 
kuriai gali prilygti tik vie- Vaikai iki 14 metų, kurie 
na sale Hollywoode ir vie- atvyks drauge su tėvais, bus 
11a New A orke, Scena taipgi įleidžiami n emokamai. 
pritaikyta televizijos ir ra- Moksleiviams ir studentams 
dijo transliacijoms. Arą ir įėjimas po 2 dol., o visiems 
filmavimo aparatai. kitiems — po 3, 4 ir 5 dol.

Kai mūsų mieli čikagie- Koncertą ruošia JAV Lie- 
čiai atveš dekoracijas su tuvių Bendruomenės Detro- 
sunkvežimiu, tai pavažiuos ito apylinkės valdyba. Bi- 
po sceną ir su visu sunkve- lėtus iš anksto galima gauti 
žirniu bus užkelti į ją. Neringos knygyne, Gaivos

Šokių salės grindų plotas krautuvėje ir pas visus val-

kas, ir Prie to dar buvo toks kad dvidešimtame amžiuje vartojama riebalų neįu prieš 
ištižėlis, kad ir apsizenyt Lietuvoje dar yra tokių 
negalėjo. Ir nei vienas jų žmonių, kurie eina ant ka-

20 metų. 
1958 m.lietuviškai nemokėjo. Nu po melstis ir tiki, kad prieš vaį^kiįkvjįna^g^S *’ 

tai ką gali is tokių norėti? šimtą metų palaidotas kum- juj teko 190 sv ir 1935. j

“Keleivic” adir.inistraci- 
ja prašo mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau- 
ą adresą nepamiršti parašy-

6000 kvadratinių 
Labai svarbu 

kad po sale yra
mašinoms statyti

pėdų. 
publikai, 

750 vietų 
garažas,

dybos narius.
V. Kutkus

MIAMI, FLA.

Juk jie ne mūsų tautiečiai ir gas gali juos išgydyt.
ne mūsų frentai. Bet mums, 
Maiki, reikalingas lietuviš
kas šventasis, ir aš girdėjau, 
kad tokį turėsime. Toks 
patronas, vaike, galės vd-

— Tai rokuojasi, kad tu 
tuo netiki?

— Ne, tėve, netikiu.
— Bet nesakyk, Maiki,

kad stebuklu ant svieto nė-
siems musų neprieteliams ra. Ve, parokuok, kiek bus 
nosis nušluostyt. Ai beč jur jau metų, kaip mudu bara- 
laif, kad galės. Taigi gera mės, o vistiek aš negaliu ta- 
naujiena, ar ne? vęs apšviesti ir ant doros

— Iš kur tėvas apie tokį kelio pastatyti. Koks tu bu-
šventąjį girdėjai? j vai šliuptarnis, toKs ir pasi-

— Gazietose buvo rašyta, ^u’ pasakyk, ar
Zacirka man sakė. Sako, į čia ne_ stebuklas, kaa tu 
kad tai buvo kunigas Pa-!^oks
braiža, kuris žolėmis ligo- { Tėve, geriau būti ožiu, 
nius gydydavo. Stačiai ste- negu aunu. 
buklus darydavo. Kas tik jo 
liekarstvų , paragavo, tas 
pasveiko. Sako, žmonės da
bar jau jį šventuoju vadina, 
eina ant jo kapo melstis. .

— Tai buvo kun. Pabrė-! 
ža, tėve, o ne Pabraiža.

— Ar ir tu apie jį žinai?

MONTREAL, P. Q.

Premija M. Katiliškiui

39 m. — po 277 sv.
1951 m. daržovių — 437 i 

sv. ir 1935-39 m. — 466 sv. j
1958 m. cukraus — 97 

sv., 1935-39 m. — tiek pat.
1958 m. kavos — 15 sv. ir 

1935-39 m. — 14 sv. O ar
batos suvartojama dabar ir 
seniau mažiau kaip vienas 
svaras. Kakavos kasmet su
vartojama trupučiuką dau
giau kaip 4 sv., nors 1958 
m. jos teko tik po 3 sv.

Taip minta JAV gyvento
jas statistikos šviesoje.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais jos gyventojai i 
maisto požiūriu maža kuo 
buvo atsilikę nuo JAV gy
ventojų. Vieno Vokietijos 
mokslininko O. Mielck aps-
kaičiavimu, kiekvienam gy-1 

Sausio 23 d. rašytojui M. ventojui per dieną būtina : 
Katiliškiui už jo knygą “Išė- 3,200 kolonijų. Tiek jų Lie- 
jusiems negrįžti” buvo Įteik- tuvos gyventojai ir suvarto-

— Žinau, tėve. Jis parašė ta Vinco Krėvės vardo lite- davo. Štai mėsos Lietuvos!
pirmutinę lietuvių kalba ratūrinė premija $500, ku- gyventojas tada per metus Į 
Botaniką. ‘rią paskyrė Lietuvių Akade- suvartodavo 38-60 kilogra-'

— O kas yra bultanika? ,minis Sambūris. ,mų. Tai ir susidaro veik

kur už visą vakarą mašinos 
pastatymą reikia mokėti tik

VIENAS Jl KARALAITIS

Anglijos sosto Įpėdinis (’har’es (kairė.;) su savo drau
gu. kuris konduktoriui duoda hilelą, p«atostogų grįž
ta traukiniu i Nevvbury, kur ir karalaitis lanko mo
kyki;,. Jis |»ats nešasi .<no lagamin.*).

Pagerbė Aleksynus
Moterų Klubas surengė 

puikų banketą Aleksynams 
jų vedybinio gyvenimo 40 
metų sukakties proga pa
gerbti. Svečių susirinko tiek, 
kad sunku buvo prie stalų 
vietos rasti. Pirmininkė J. 
Navis pradėjo banketą pa- 
kviesdama vedėju Lietuvių 
Piliečių Klubo piim. Sta- 
tinską. šis taręs kelis žo
džius “patikrino” svečius — 
paprašė atsistoti kas iš 
kur vra atvykęs. Pasirodė, 
kad gana daug buvo iš Chi
cagos, daug mažiau iš Niu
jorko, bet kai iššaukė iš Mas
sachusetts atvykusius, tai 
atsikėlė beveik pusė daly
vių. Iš kitų valstybių tebuvo 
po kelis asmenis.

Anita Novickaitė-Kams 
sūdai navo sukaktuvinin
kams “Ilgiausių metjų” ir 
kvietė visus atsilankyti į 
jos vadovaujamo choro ban
ketą sausio 17 d.

Kalbėjo J. Styles, V. P. 
Yankūs. L. J. Stasiulis, visi 

i linkėjo sukaktuvininkams

Visur yra geru žmonių

Iš Lowell pasileidome į 
St. Floridą ir per 3 dienas 
buvome St. Petersbuige ir 
pradėjome ieškoti Keleivio 
skaitytojų. Suradome buvusi 
bostonietį Petrą Ketvirti, 
kuris tuoj susipažino su ki
tais, buvome ir SLA 373 
kuopos bankete, Į kin į susi
rinko gana gražus būrelis 
lietuvių.

Patraukę į Ocala, Fla., 
radome J. Grinką, kuris ge
rai pažįstamas ir Laurence. 
Jis 86 metų, bet dar gali 
skaitvti be akiniu. Jis mus* c.
gi ažiai priėmė.

Wm. Plein-Pieslak

TERRYVILLE, CONN.

P. Gudaitį nušovė 
medžiojant

Niekas dar Keleiviui ne
parašė, kad praeitą rudenį 
medžioklėj žuvo Petias Gu
daitis iš Peųuabuek, 11 me
tų amžiaus. Atitinkamos Įs
taigos išaiškino, kad ji nu- 

Į šovė kitas tokio pat amžiaus 
medžiotojas per neatsargu- 
ma.

I K. M.

<
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ANDRIUS VALUCKAS

Salomėjos Nėries kūryba
(Tęsinys)

Gamta, jos grožis, ypač audringa jūra ir galingas 
vėjas, yra jos mėgiamos temos, kaip matyti iš eilėraščių: 
Kaip žydėjimas vyšnios. Vėjas. Jūra, jūra. Jūrų pasaka. 
Iš Heklino paveikslo. Beržas:

Tik beržas plevėsuoja 
Šventadienio skaras —
Jis gintarą man mena 
Ir mėlynas marias.

* a a

Tik viens geltonas beržas —
Ir sielai taip smagu!
Siela i saule veržias 
ls rucemo nagu.

Vėjas paleido jos plaukus, apkabino, išbučiavo jos 
veidą ir krūtinę, uždegė joje rv.ders meilę, ir:

.. . Akys užmerktos, juokiasi veidas —
Neša ir supa vėjas palaidas! . .

Bet tas pat vėjas supa. bučiuoja ir glosto taip pat 
ir jūrų bangas:

Šimtasparn-s mariu vėjas 
Ištiesė bures.

Ir žuvėdros nulydėjo 
Per plačias marias 

* * *
Aš balta žuvėdra klyksiu 

Virš tamsiu bangų.
Jūrai sekant, beklausysiu,

Pasakų ilgų.

Kitoj dainoj apie jūra, ji sako:
Jūra be galo. jūra be krašio 
Laivų skenduolių ji karalystė,
Kur vėjams grojant, bangos dainuoja,
Kur balti žirgai lekia, putoja.

Aš su bangomis žaisiu ir šoksiu,
Vėjų laisvųjų dainas dainuosiu,
Vakaro saulės juostų audėja, 
Žvaigždėtam guoly žemę svajosiu.

Jūra paguodžia ją meiles skausmuose:
Vėjas vėl bangas šokina, —

\ Bangos laižo mano kojas, —
Jūrą verkt jis išmokino 
Ir dainuoti nesustojus.

Apkabina mane bangos —
Ir liūliuoja ir myluoja,
Bangos supa, bangos myli, — 
Laisvė jūroj begalinė!. . .

Jūroj ji randa nusiraminimo net vienišo skausmo at- 
vajais:

Vėjas linguoja topoli juodą, —
* • Vėjas pravirkdė plieno vilnis,

•, į . . Mano svajonė, mano paguoda, —
Jūra tamsioji, jūra — naktis.

Atskirais eilėraščiais ji apdainuoja Dariaus-Girėno 
skridimą Lietuvon, bet su labai Įdomiu atgarsiu. Eilėraš
tyje “Kaimas laukia”, ji sako:

Murma platūs vandenynai
Pasaką legenda —
Kaip i tolima tėvynę
Sakalai du skrenda.

Kaimas laukia. Liūdna kaime.
Skolos kaimą karia.
Sakalai parneš mum laimę 
Iš už jūrių, marių . . .

Taigi, ji laukia laimės, gerovės ir laisvės iš Amerikos, 
kaip tik valstiečių streiko metu . . .

Demokratinių kraštų laisve ji žavisi ne vieną kartą, 
ji nesigaili šiltų, gražių žodžių Šveicarijai, nes, esą, gali
ma ramiai miegoti, jeigu šveicaras stovi prie durų, ji pa
kartotinai džiaugiasi Prancūzijos laisve.

Nusivylusi komunizmu, ji pinuos bolševikų okupa
cijos metu, važiuojant traukiniu iš Kauno Į Palemoną 
tamsiame tunelyje atsiliepia i vieno bendrakeleivio pas
tabą: “Tamsu”. “Taip, tamsu, kaip ir visoj Lietuvoj ...”

Privalia išgabenta bėgančių bolševikų Rusijon su 
mažu vaiku, atskilta nuo vyro. ji priversta rašyti propa
gandinius eilėraščius, prozos dalykėlius, net jos vardas 
panaudojamas polemikai su buvusiu Lietuvos pasiuntiniu 
Amerikoje Povilu Žadeikių New York Herald Tribūne 
laikraštyje. Gal ne atsitiktinai to periodo eilėraščiai pa
vadinti “Lakštingala negali nečiulbėti” vardu . .. Viena
me eilėraštyje ji randa reikalo pažymėti, kad nepriversta 
rašau, bet laiške J. Banaičiui ji atviiai rašo: “ . . . ir mū
sų vyriausybės žmonių pastabos ir jūsų iš Kuibyševo rei
kalavimai skatina rašyti.”

(Bus daugiau)

ČIA TIK KETI BIOS Iš DVYLIKOS

V.'oh'e iš Los Angeles dabar turi dvyliktąją žmo
ną. čia ji mstinre su 3 buvusiomis ir dabartine žmona. 
Is ; ,-rčs i dešinę: Dešimtoji žmona ShirJey Lau Espy, 
v'C/.uoiikicji — Sherry \Vo!fe. aštuntoji — Peggy Lau 
Spcactr ii dabartinė — Kathy Woife. Gleen Wolfe sto
ju liudininku savo buvusios dešimtosios žmonos byloje, 
kari iškė.'ė skyrybos b.. lą prieš savo dabartini vyra.

Į taip atsitikti ii jei kartais j * .Jei norite išvirti minkštus,
sunku savo vargus nugalėti, Kasperas Budwill iš Nau- 'apipilkite šaltu vandeniu, ir 
tai paprasčiausia, bet sėk- gatuck, Conn., užsakė lai- pamažu virkite, kol vanduo 
mingiausia priemonė— kas- kraštį savo svainiams: A. sušils iki virimo. Tada už- 
dien gulėti mažiausia 10 B a 1 a n d žiui, Naugatuek, [denkite puodą, nukelkite 
minučių išsitiesus ant nuga- Conn., ir Johan Dregnat, nuo ugnies ir palaikykite 3-
ros ant kieto lygaus daikto, Vokietijoje, 
be pogalvio. Tas padės jū 
sų nugarkauliui, kurį val
gas nori sulenkti.

V. Funkienė

ŠUNIUI UŽRAŠĖ 
$50,000

Ohio valstybėje gyveno 
senis, kuris turėjo ištikimą 
“draugą” šunį Lassi. Jam iš
laikyti, kol padvės, testa
mente senis užrašė $50,000, 
o kai padvės, likusi suma 
tenka federalinei valdžiai

J. Milicke iš Bethesda, 
Md., užrašė laikraštį savo 
draugui J. Kirtikliui, Akron, 
Ohio, ir atnaujino prenume
ratą puseserei Mrs. W. 
Buckley, Mass.

KAIP KIAUŠINIUS VIRTI

5 minutes.
Norint kietai išvirti, kai

tinkite vandenį iki virimo 
laipsnio, bet neleiskite jam 
virti ir taip laikykite 20-25 
minutes.

Praktiški patarimai

Druską į pieniškus patie
kalus reikia dėti jau bai
giant juos virti. Dedant pra
džioje pienas gali lengvai 
atsiskirti.

Verdant kriaušes gerą 
pridėti trupučiuką acto, ta
da kriaušės gauna daug ge
resnį skonį.

Jei reikia pridėti druskos 
į jau paruoštą tešlą arba ty- 

geriausia ištirpyti ją

MIEGAS

Astuonios valandos mie
go yra geriausia grožio prie
monė. Jokia kosmetika, jo
kie hormonų ar kiti vaistai 
negali pavaduoti sveiko 
miego. Jeigu kas galvoja, 
kad užtenka retkarčiais ge
rai išsimiegoti, tai labai 
klysta. Reikia įsidėmėti, 
kaip svarbus yra miegas 
kiekvienam žmogui, ypač 
moteriai, iš kurios šių dienų 
gyvenimas tiek daug reika
lauja.

Mes visi žinome, kaip vei
kia širdį ir nervus skubėji
mas, todėl reikia surasti pa
kankamai laiko sveikam 
miegui. Kuo žmogus geriau 
pasilsėjęs, tuo lengviau ir 
sklandžiau jam eina darbas, 
jis taip greitai nepavargsta, 
būna linksmesnis, sukalba
mesnis.

Moteriai pravartu miego
ti ant visai plonos pagalvės, 
o dar geriau visai be jos, 
nes gulėdama ant aukštos 
pagalvės ji “augina” pa
gurkli. Gulint ant žando 
reikia taip pat stengtis, kad 
veidas būtų lygiai ištiestas, 
nes kitaip be reikalo pasida
rys raukšlės.

Sveika miegoti neperšil- 
tame kambary, bet svarbiau
sia pakankamai išsimiegoti.

V. Funkiens

RŪPESČIAI LENKIA 
NUGARĄ

Nugarkaulio srityje pasi
taiko susirgimų iš dalies 
dėl psichinių įtakų. Psichi
niai pergyvenimai gali pa
keisti raumenų įtempimą. 
Jeigu žmogus turi nuolat 
prislėgtą nuotaiką arba įvai
rių nemalonumų, tas gali 
iššaukti raumenų sutrauki
mą, įtempimą ir tuo būdu 
neigiamai paveikti kūno lai
kyseną. Tas gali paveikti ir 
nugarkaulį. Pripratęs prie 
blogos laikysenos nugarkau
lis . nebegali sugrįžti į savo 
tikrąją padėtį. Jis pradeda 
skaudėti, jis jau serga. Liau
dyje nebe pagrindo kalba
ma apie “vargų palenktą
nugarą”.

Reikia stengtis

JI PRADĖS SENTI 
, ISO METU

PO

Gruodžio 31 d. Anglijoje 
56 metų Barbora Moore lai
mėjo 3.73 mylių ėjimo var
žybas. Ji atvyks į Ameriką 
ir čia tikisi laimėti 500 my
lių ėjimo varžybas.

Barbora Moore žada gim- 
dyti, kai turės 70 metu, o 
pradėti senti sulaukusi 150
metu. • le

Kiaušiniai labai geras 
maistas. Jie turi daug pro
teino, vitaminų, geležies, 
bet maža kalorijų ir svar
biausia 95% kiaušinio su- 

Bet šuo padvėsė anksčiau +dėtie* naudingas mais-
negu mirė jo šeimininkas, ^s: ®et 1.ei!<iaTr?'?!ce^1^iau* 
tačiau testamentas nebuvo ®inius įvirti. Įsidėmėkime. 
pakeistas. Prieš metus mirė Ju°s ręikia virtit pamažu,nes rę, 
ir senis, valdžia pareikalavo feitai iširti kiaušiniai ne karstame vandeny ir įpilti 
$50,000 jai perduoti, bet tei- taiP £erai akinami. j . , Seimininke
sėjas atsisakė reikalavimą
patenkinti, nes paaiškėjo, 
kad tas senis, Lassi padvė
sus, įsigijo kitą šunį Blacky, 
kuriuo po senio mirties rū
pinosi kita šeima ir jai pa
gal testamentą šunies išlai
kymui kas mėnuo buvo iš
mokama po $50.

Valdžia gaus laukti, kol 
padvės Blacky ir tik tada 
tegaus senio paliktuosius 
pinigus.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

UŽSAKĖ LAIKRAŠTI 
DOVANŲ

Mr. J. Kriks iš Hammond, 
Ind., atnaujino prenumera
tą ir užsakė kalendorių Mar
tai Daukšienei, Argentinoje.

O. Kropienė iš So. Bosto- 
neleisti no atnaujino prenumeratą
---------- K. Kaveckui, Montevideo,

Uruguav.KAIP PATINKA?

, Mrs. E. 
Park, III., 
merata ir 
rių O. 
ko, m.

Cecilio iš Orland 
atnaujino prenu- 
užsakė kalendo- 

Algmir.ienei, Chica-

Romoj. Itali jos sostinėj, siū
loma dėvėti šitokią sukne- 

Kaip patinka?

Mrs. K. Amons, iš Wor- 
j cester, Mass., užrašė laik- 
• rasti savo draugei B. Ka-
iminskienei, ten pat.

•
T. Balchūnienė iš Boston, 

Mass., užsakė laikraštį sa
vo draugei Mrs. A. Mathus, 
So. Boston, Mass.

V. Bakanauskas iš Haver- 
hill, Mass., užsakė laikraštį 
savo seseriai Izabelei Sas
nauskienei, ten pat.

NORI JĮ NURAMINTI

Jo Ahton. 2 metu amžiaus, buriuoja šunį. kuris, atrodo, 
jaučiasi nelaimingas San Francisco šunu parodoje.

PAVASARIUI

Niujorke madų parodoj hu
to rodomas ir šitoks pava
sariui tinkamas apsiaustas.

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

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

DIENOJANT. “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 I PRAEITI. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na .........................................  $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
anie lieturius visame pasauly, 

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl.. 
kaina............................................. $5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina .................... 75 Cnt.

MARLBOROUGLPS LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 141 
psl., kaina ............................. $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ................................50c.

DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne- 
užmirštamas aprašvmas, ka jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncen+’-acijos stovykloje. 48:? 
puslapiai. Karną......... .. $5.00.

MIŠKAIS ATEINA RŪDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl., 
kieti viršeliai Kaina ........... $5.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku suki'imo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina.................................... $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriau® Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nlėtoiimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ....................  $8.50

VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ketu
rios namu ūkio agronomės: E. Drą
sutienė. O. Radaitienė. E. Starkie- 
nė ir A. šližienė. Didelio formato, 
su daug paveikslų. Kieti apdarai. 
Kaina ........................................... $7.50

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

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
T abai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ...................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ......................... $5.00

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

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

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

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 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

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

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji darl-Aiaio UolnO 9 "7rvama ••••••••••••

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
' .arui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo i Vakares nuo ru
sų *vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumnu 
pasakojimų, 180 psl. Kair.a .. $2.00

BA.RABAS. Paer Iagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjus? Nobelio nre- 
niiją. Kaina ............................ $2.25

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

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

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis no 
?2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Mi-'helsonienė, 250 įvairių lietu, 
višku ir kitu ta-’tu valgių receptu. 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

POPIE>TAT IR LIETUVA, kunigo 
M. Vąlačjkoą parašyta knyga, 250 
puslapiu? Kaina : i .7i _$2.50

• A KISS TN THE DARK. J. Jazmino 
anyta kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
ria kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būt,' ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautski. nau- 
ja’jsirrnis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Ikonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaokazo išnopis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

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

VLK0 GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 89 psl., kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIU PTNIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne- 
nriklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ......................................... $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas triiose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trrs dalys jrištos j vieną 
knvgą. kieti viršai, 631 puslapis. 
Kaina .................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELIEMS <

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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VIETINĖS ŽINIOS
BOSTONAS DAINOS ŽENKLE

t ė tikrai buvo miela. Arijas davė pagrindą dabartiniam Kam rengiamas kaukių 
iš operų atliko su įsijautimu mišriam chorui. balius?
ir be didesnių technikinių! Vyrų kvartetas sudainavo 
sunkumų. Sveikintinas dide- porą šlagerinės muzikos 
lis jos pasiryžimas ir linkę- dainelių, kurios

bančių tėra vos 2,000. Vie
nas kitas net jaučiasi lai
mingas (išlošęs loterijoj net 

Tik per praeitus metus 1200,000 markių, ar turįs ge-

GAL1MYBES BIZNIUI

i Raikalingas skyriaus vedėjas 
stambios firmos Boston, Mass. 
Siuntinių siuntimas i SSSR. Bū
tinas mokėjimas anglų ir rusų 
kalbų. Patyrimas siuntinių sri
tyje.

Vyriausia Įstaiga parodys vi
sokeriopą bendradarbiavimą sek-

rą darbą), bet bendrai vaiz
das liūdnas — seneliai, ligo- 
nys, gyvenantieji iš pašal
pos.

susirinku- Lietuvių Be n d r u o m enės 
Bostono skyrius iš savo ka
sos paskyrė sekančias di
desnes aukas: Laisvės Var

toju gretas įsijungė tas jau- Įtina, kad ji vis tobulėtų ir šiųjų buvo šiltai sutiktos, 
nimas, kuris savo tėviškę žavėtų savo klausytojus. Daugiau susidainavus ir re- 
tik iš mamos pasakojimų te-• Apskritai,, choro pirmasis pertuarą padidinus, išeitų 

lietuvis išlieja savodžiaugi pažįsta. Malonu minėti fak- koncertas tikrai pavykęs ir neblogas vienetas, atstovau- 
mą ir laimę, sielvartą * tą, kad čia per dešimtį me- apie 600 žmonių, kurie jo jantis lengvajai muzikai, 
skausmą, nelaimę. Daina ri- tų išaugęs lietuviškasis jau- įdėmiai ir su malonumu Pabaigai vyrų choro su
są jį su gimtąja žeme. Daina nimas paliko savo širdimis klausėsi, skirstėsi patenkin- dainuotos Miko Petrausko
buvo puoselėjama laisvoje ir savo darbais lietuviškas, ti. “Gaudžia miškai” ir “Mes
tėvynėje, neužmirštama jil J. Dambrausko “Laiminki . Choro dirigentui kompo- žengiam su saule, su daina ’ j fo centrui $65.00; Kultūros 
ir svetur. Ten, kame susibu- mūsų tėvynę Lietuvą” nuai- Z1,tonui JVhui Gaideliui šukele tikras ovacijas ku- iFondui $o0.00; ALTui $25.-
ria keliolika lietuvių, tuoj dėjo darniai ir iškilmingai, tikrai tenka pagarba ir pa- nos rodė, kaip lietuvis labai 00; Tautos Fondui $25.00,

Nuo seno lietuvis dainuo
ja, nuo seno jis klausosi 
dainos su pamėgimu. Daina po radijo valandėlei $85, Į Džiuginanti sala — \ asa-' mingam biznio išvystymui.

prasideda duetai, trio, okte-žavi, jaudinanti jžanga t dėka už nenuilstamą didžiu-myli dainą, 
tai ir chorai. Sąskambis geras, švarus, >1 lietuvišką darbą, kuri jis Vakaras praėjo ypatingo-

Po paskutiniojo karo to-.balsai išlyginti ir apvaldyti. * teka, berods desimti me- je geroje nuotaikoje ir dau- 
kie chorai ir ansambliai Vo- Pažvelgus j choro sąstatą, > be J,ok‘° atlyginimo Esu geliui paliko geriausių jspu-
kietijoje ne vien lietuvio šie-iškart truputį prislėgė bai- tikras, kad Bostono lietuviš- džių.

rio 16 gimnazija, kurioj mo
kosi lietuvių jaunimas.

Į filmą susirinko pilna 
Tautinės S-gos salė. Po fil
mo buvo kavutė, kuria rūpi
nosi Valerija Norvaišiene. 

Tai buvo antroji vilnie- 
Bostono mišriam chorui čių surengta paskaita. Šie-

Lituanus žurnalui $75.00; 
Vasario 16 gimnazijai $75.- 
00; Bostono Liet. šeštadie
ninei mokyklai $75.00; Bal-

$25.00; Sporto Klubui “Dai
nava” $25.00; prof. M. 
Biržiškai $25.00; ligonei N. 
Bostone $25.00.

Sausio 31 d. 5 vai. p. p.lą gaivino, bet taip pat dai-mė, kad vyrų balsų gausu- koji visuomenė ateityje dar į Ilgiausių metų choro din-
navo ir svetimtaučiams sa- mai užslonins moteriškus labiau rems choro darbus ir £entui komP- Juhui Gaide-t Bostono Piliečių Dr-jos __ 

a? nekantriai lauks daugiau jo liui, choro vadovams ir vi- lėj ta pati bendruomenė 
rengia kaukių balių. Kvie-

met Vilniečių sąjungos sky
riui vadovauja inž. B. Ga
linis.

Mirė A. Grigaliūnas

Puikiausia galimybė energin
gam ir versliškai nusiteikusiam 
asmenui.

Pasiūlymus siųsti raštu šio 
laikraščio administracijai, kuri 
jūsų laiškus persiųs firmai.

PARDUODU BIZNI WATERBURY
Dė! senatvės parduodu biznį-kepy- 

k)ų, C70 No. Riverside, Waterbury. 
Conn. Išdirbtas biznis, Keros sų’vgos. 
Kreiptis kasdien nuo 10 ryfo iki 9 
vakaro, išskyras šeštadienius, arba 
telef. PI. 4-9520 (Waterbury, Conn.).

vo melodingomis dainomis sopranus ir altus, tačiau di- iauAB daugiau J° .
rodydami aukštą muzikinį rigentas neleidžia vyriš-*0£cert’\ . .. siems jo dalyviams!
ir kultūrinį išsilavinimą. kiesiems balsams pabėgti ir ! a!^us Valentinas Valcauzas

Meilė dainai neišblėso nė darniai juos laiko vieneto '‘uvlų uPlhee,ų Dr/J°i 
Amerikon atvykusių lietu-ribose. . buvo choro suruoštas banke-
vių sielose. Jau seniai čia • Repertuaras įvairus ir
veikė senųjų ateivių chorai, skoningai parinktas. Tarp

buvo choro suruoštas banke
tas, į kurį atsilankė apie 250 
asmenų. Tokių gausių pobū-

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

Sausio 23 d. mirė Adolfas 
Grigaliūnas, plačiai žinomo

cianai visi lietuviai atoilan- visuomenės veikėjo adv. 
kyti į tą pasilinksminimą ir John Grigalius tėvas. Be sū- 
tuo būdu paremti savo ben- naus advokato, jis paliko 
druornenę. Visiems bus dar du sūnų — Adolfą ir 
linksma ir Įdomu! Kaukių Edvardą ir dukterį Blanche

PARDUODU NAMUS FLORIDOJE
Floridoj parduodu maža namą su 

visais įrengimais. Miesto vanduo, 
elektra, du gražūs sklypai žemės. 
Prieinama kaina. Puiki proga pen
sininkams ar senyvai porai. Kreiptis:

-I. J. Rimkus
R. R. 1. Box 120
Eelleview, Fla. (5

Naujieji ateiviai ir į tą sritį senųjų, jau girdėtų daug [ld chorai turMauobi- 
įnešė naujos gyvybės. kartų dainų, įpinta ir su di- ,as’ Ka<1 cnoras tu“ aaug 01

Vos tik kiek įsikūrę ir ap- dėlių pasisekimu atlikta ke-
sipratę su naujomis sąlygo- lėtas naujesnių.

balius Bostone per metus te-
Vincas Rasimas iš Johnson City, III.,- prašomas duoti savo būna Meną kaitą, 

adresą. Gavome pinigus už ka
lendorių, bet negalima jo iš
siųsti be tikslaus adreso.

ciulių.
Banketui vadovavo choro

mis mūsų dainininkai, jau', Labai malonu buvo kiau-į'™' Longinas Izbic-
patyrusių ir išmokslintų mu- sytis jausmingojo C. Sas-1 cia vgl skambėjo dainos, 
zikos srityje žmonių vado- nausko “Karvelėlio” su so- kurjas atliko solistė Ela
vaujami, sukuria naujus liste Irena Mickūniene, Dousienė Vyru kvarte- l'nepažydėmas nei pavardės, nėi jdaros Name 124 p §tr. So.
chorus- kuri su dideliu įsijautimu at- ir vyrų choras, kuris irsmSti‘ Sluntejas pr~somas ?t’ Bostone . Visų narių daly-

Ir Bostone tuoj buvo su- liko solo partiją. Sodrus jos į y U ’ P
kurtas vyrų choras, kuris lyrinis

Dėmesio

Skaitytojas iš Pittsburgh. S. L. A. 308 kuopos narių 
Pa. (taip nurodo pašto ants- .metinis susirinkimas bus 
paudas) prisiuntė prenumeratą, sausio 30 d. 7 vai. vak. San-

Žentelienę su šeimomis, ku
riems reiškiame gilią užuo
jautą.

Velionis priklausė lietu
vių draugijoms, kurį laiką 
buvo ir Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos nariu.

MUILAS AR MOSTIS?
Bet tu kad pasninkauji, mostyk sa

vo galva ir prausk savo burną. 
Mt. 6 : 16-17.

Gaukite to muilo ir mosties dova_ 
nai. Rašydami prisiųskite atsakymui 
pašto ženklą.

A’ek Armin 
3444 Mass. St.
Gary. Indiana

JŪS DABAR

sopranas žaviai i
1959 m. pradžioje persitvar- skambėjo choro pritaria- i 
kė Į mišrų chorą. Tiek pir- mas ir nevieną mintimis nu- ’ 
majam, tiek antrajam vado- kėlė į tą šalelę ... 
vauja kompozitorius Julius Moterų trejetukas, sus: 
Gaidelis. dedantis iš E. Dousienės, I.

Šis choras sausio 17 d. Mickūnienės ir V. Mališaus- 
davė savo pirmąjį koncertą, kaitės, buvo malonus choro 
Scenoje išsirikiavo 30 vyrų pakaitalas. Gerai pastatyti 
ir 18 moterų, tautiškais dra- balsai skambėjo darniai 
bužiais pasirėdžiusių ir skoningai parinktose daine- 
š v e n t a d ieniška nuotaika lėse. Moterų trejetukas 
veiduose. Išorinė choro iš- žmonių mėgiamas ir mielai 
vaizda tikrai graži. Nauji laukiamas.
jaunučiai mergaičių veidai Didžiulę pažangą pada- 
liudija, kad į dainos mylė- riusi Daiva Mongirdai-

vavimas būtinas, nes bus 
renkama nauja 1960 m. val
dyba ir ligonių lankytojai.

Taip pat bus nustatyta 
tvarka nario mokesčiui mo
kėti.

Jo palaikai palaidoti sau- ( Galit Aplankyti

Vilnią
šio 26 d.

r?
-•i

VAISTAI LABIAUSIAI YRA REIKALINGI ŽIEMĄ
-VIEŠ SI*EClALiZUOJA.M£S JV SIUNTIME

* Asmobron 100 tablečių (astma) ............................................. $2.30
Aspirinas (Bayer) Z5O tablečių (nuo šalčio ir galvos skaud.) $1.55 
Aureomicinas po 250 mg. 16 kapsulių (antibiotikas) ........... $9.45

* Aureomicinas tepalas 3% 1 uncija ......................................... $3.20
Benekardinas 100 tablečių (širdies ligoms) ............................ $8.95

* Capsoiin 4 tubes (nuo reumatizmo) ......................................... $2.00
F. 99 20 kapsulių (odos ligos) ............................................. $3.20
Irgapyrin 50 tablečių (nuo reumatizmo) .................................... $5.65
Largactil po 10 mg. 100 tablečių (neurozė) ............................$2.35
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
Robaden 12 ampulių (žaizdos vid.) ............................................. $7.05
Seromycin-Cycloserin po 250 mg. 40 kapsulių (džiova) .... $23.60 
Serpasil po 0.1 500 tablečių (aukštas kraujo spaudimas) .. $6.20 
Streptomicinas 10 gramų (džiova) ............................................. $3.50

H* Vitaminai A&D (Halisterinas) 100 kapsulių ........................... $1.05
rS Vitaminai B Comp!ex Forte 100 tablečių ................................... $1.20
•r Vitaminai B_12 po 20 mcrs. 100 tablečių ......................................$2.75
-Jr Vitaminai C po 50 mg. 100 tablečių............................................ $1.00
rS Vitaminai D (Calcivitan) 100 tablečių ........................................ $1.20
i’-. Vitaminai E po 10 mg. 100 tablečių ............................................ $2.50
sK Multivitaminai 500 tablečių..............................................................$3.75

—ir visi kiti vaistai—
—Taip pat: Vaikų preparatai, Dantų gydymo medžiaga, Medicinos 
ir Chirurgijos prietaisai, Klausvmo 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 navidale) kartu su 

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

Prašykit ir mūsų sarašo STANDARD FOOD PARCELS.

TAZAB
SI Reservoir St. CAMBRIDGE. Maža. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visą laiką)

HIMNAS TAUTIŠKAI POLKUTEI

Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme,
Iš polkučių tavo sūnūs te šviesybę semia!
Šitos šlėktiškos mandrybės lenkiškos kultūros 
Lai smarkiau dar tranko krato mūs’ tautiečių skūras.
Mūs, lietuviška dvasia jų visuomet išsilgus . . .
Polkoj — mūs’ svajonių galas ir širdžių pavilgas.
Ar žinai, koks tu barbaras, įžūlus Viščini,
Kad polkutes su fokstrotais po padu pamynei?
Koks tai Įžeidimas tautai, šventajai senovei, —
Tautiškos linksmybės širdį iš žmonių išrovei!
Kad tave mes neapšauktum mūs’ tautos kenkėju,
Vesk programą lygiai tokią, kaip ir pranokėjų.
Gavęs porą doleriukų, liaupsinti pradėki,
Gi penkinę Įsidėjęs, garbės polką plieki.
O jei tau kada Įspaustų tauriąją dešimkę,
Vieversio balsu dainuoti šią dainelę imki:
„Prašė polką šią uždėti Pliuškių motinėlė,
Kad linksmiau liuosuotųs kieti Pliurpio vidurėliai.”
Šiur, jei mum pavyks išsaugot trankiąją polkutę,
Mūsų dvasiai ir kultūrai bus nelemta žūti!
Štai kodėl ir demokratai ir respublikonai 
Vis žemiau mum galvas lenkia į— tai vien polkų monai.
Todėl, jei tik dar mes trokštam laisva tauta būti,
Kurkim ir per radio grokim visad tik polkutę!
Aš rųanau, pilnai užtenka laisvei mūs’ atgauti 
Polkomis smagiai paūkaut ir graudžiai pakniaukti.
Šiur, kai vėl sutrypsim polką Lietuvos žemelėj, —
Gaus medalius groję polkas dolerio šalelėj!
O polkučių aršų priešą, Viščinį tamsuolį, 'gyvena, lankė lietuvių gyve
Bausmei kontrėj šioj paliksim — lai sau minko molį! namus namus, matė kaip 
Tad ūksėk, pliumpsėk per erdves, polkine kultūra, jie gyvena.
Skelbk šiam kraštui, kaip iš rašto, kas po mūs’ kepure! Vokietija, matyti, atsista

tė, bet joje pasilikę lietu- 
A. Cukierninkas vįaį vargsta, nes iš 7,000 dir-

Dorchesterio Klubas
nauia valdvba---- --------- t

turi

Sausio 19 d. susirinkime 
išrinkta šitokia valdyba:

Pirm. A. J. Namasky, vi- 
jCepiim. Repšienė, sekr. adv. 
A. J. Young, fin. sekr. V. 
Stelmokas, ižd. P. Žukas.

Direktoriai: P. Brazaitis, 
K. Savickas, Zukienė, Ki- 
burienė ir Petrulienė.

Valdyba yra pasiryžusi 
sustiprinti Klubo veiklą, ku- 

Iri praeitais metais buvo su
silpnėjusi. Lauksime gražių 
vaisių.

V. Klemka

Vokietija atsistatė, bet 
lietuviai ten vargsta

Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos skyriaus pakviesta 
žurnal’stė Salomėja Narke- 
jliūnaite sausio 17 d. rodė 
i filmą iš Vokietijos lietuvių 
gyvenimo, jį paaiškindama 
gyvu žodžiu. Ji apvažiavo 
daug vietovių, kur lietuviai

PARDUODAMI NAMAI

Gera proga pensininkams. Dvie- 
šeimų namas, vanduo, elektra ir 
patogumai. Pennsylvanijoj. Ra

ju 
kt.
šykit:

Joe Astramskas 
R D 1, Box 206 
Point Marion, Pa. (6)

Kas gi gra tie
piktieji virusai? į Mes organizuoiame grupines/ 

j ir pavienes keliones Į Vilnių./
Kas sukelia žmoguje ne

mažai visokių ligų, kaip tai į /
slogą, raupus, gripą, vaiku:/. , . . ■ ■ f®x v i ‘ijsykite platesniu informacijų./paralyžių, trachomą, kar-( K * j
pas, tymus, dėmėtąją Šilti- (Pirmutinis po karinio laiko- 
nę ir kelias dešimtis kitų vi
sokių ligų?

Tą padaro labai maži, net A......r , -ii ITaip pat keliones i kitusper paprastą mikroskopą /tus
nematomi organizmai. Jie

(Mes 
/

vaiku1 / Q-ns’žinokite

išrūpiname jums vizas.

su mumis, pra-/

• i—i:— f nviiuniu
po 

uiuras w,,«va,^k , no t
/keliones i Sovietu Sąjungą ir( 
•turis daug patyrimo. /

kraš--

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

UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVUĄ, ESTUĄ ir Kitas Respublikas
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 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 naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimų.

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

135 WMt 14tb Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2563
Atidaryta kasdien noe 9 iki 6., sekmadieniais nae 9 iki 4 vaL po pietų. Tiktai vyriausioje įstaigoje 

MOŠŲ SKYRIAI:
141 Second Avenue|39 Raymond Plaza WJ 132 Franklln Avė. I 900 Llterary Rd. 
NEW YORK CITY N£WARK, N. J. | HARTFORD, CONN. Cleveland 13, Ohio

TeL GR 5-7430 | Tel. MArket 2-28771 Tek CH 6-4724 ITel. TOwer 1-1461
332 Fillmore Avė. I 308 W. Fourth St. I 11339 Jos. Campau I 632 W- Girard Avė. 

BUFFALO 6, N. Y. BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa. 
Tel. MOhawk 2674 I TeL ANdrew 8-5040 [Td. TOwnoend 9-3980! Tel. WAInut 5-8878

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darooi, auidšja 

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 deiimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
čiai.

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus lkl 
gilios senatvės.

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

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

organizmai.
yra labai maži, bet labai 
pikti. Apie juos reikia kiek
vienam žmogui žinoti.

Apie virusus Įdomiai ra
šo gydytojas VI. K. “Kelei
vio” Kalendoriuje 1960 me
tų. Verta su tuo straipsniu 
susipažinti.

“Keleivio“ Kalendoriuje 
be to yra visa eilė Įdomių 
straipsnių, informacijų, ei
lių, patarimų ir plati kalen
dorinė dalis. Kaina vis dar 
tik 50 centų.

^Užsakymus ir pinigus 
prašome siųsti šiuo adresu:

‘♦Keleivis”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

COSMOS TRAVEL 
BUREAU, Ine.

45 West 45th Street, 
New York City, N. Y. 

Tel. CI 5-7711

KIMBARAS 2OL£

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

Medleva žievės yra vienos iš ge* 
riaušių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, li?pos 
žiedu medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara 
414 W. Rroadtvay 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite i A!exander’s vietą.

Paragink savo bičiulį Ke
leivį ižsiražyti — ilgais žie
mos vakarais turės gerą 
draugą.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. 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 
9 Laiškams antgalvių 
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. 
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Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 4, Sausio 27, 1960

Mėgsti gerą dainą? PRANEŠIMAS

L
Vietines Žinios

ALTo posėuis SLA 43 kp. nauja valdyba

ši ketvirtadienį, sausio 2} 
d. 7:30 vai. vak. Lietuvių

Kuopa išsirinko naują ši
tokios sudėties valdybą:

Piliečių Dr-jos salėj šaukia- Pirm. P. Yankus, vicepirm. 
mas ALTo skyriaus posėdis, B. Kapočienė, fin. sekr. J. 
kuriame bus galutinai aptar- Lekys, ižd. S. Minkus, iždo 
ta nepriklausomybės pas- glob. J. Arlauskas ir B. Stia- 
kelbimo minėjimo progra- vinskienė, org. J. Vaičaitis, 
ma. gydytojai kvotėjai — dr.

Minėjimas, kaip jau bu- Duserick, dr. Landžius ir dr. 
vo primesta, bus So. Bosto- Jakmauh.
no aukšt. mokyklos salėj Dabar nario mokesčio ir 
(Thomas Park) vasario 14 pašalpų įeikalais prašoma

O kuris lietuvis jos ne
mėgsta? Lietuva juk vadi
nama dainų šalimi. Todėl 
nepraleiskime progos šį
penktadienį, sausio 29 d. 8: 
30 vai. vak. ateiti į Jordan 
Hali salę, kur bus mūsų ge
riausio tenoro Stasio Baro 
koncertas. Koncertą rengia 
Pabaltiečių Dr-ja. Jos visi 
parengimai yra aukšto ly
gio ir visuomet jų lankyto
jai grįžta kupini gilių įspū
džių.

Biletai po $1.80 ir 2.75 
gaunami salės kasoje.

Legionierių moterų kortų 
vakaras

d. 2 vai. popiet.

Cambridge mini Lietuvos
nepriklausomybės
paskelbimą

kreiptis į J. Leki (7 St. 
i Alarks Rd., Dorchester, 
Mass., tel. TA 5-9395) o ne 
i J. Vaičaiti.

Lietuvių Klubas (163 Ha- 
vard St.) Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktį minės vasario 14 d. 2: 
30 vai. popiet savo patalpo
se.

Minėjimo programai pa
sibaigus, bus šokiai, gardžių 
užkandžių ir gėrimų.

Klubo Valdyba

Sunkiai serga P. Yankus

Sunkiai susirgo Petras 
Yankus, SLA 43 kuopos pir
mininkas, ALTo skvriaus ir

Cambridge Lietuvių Klubo 
nauja valdyba

Sausio 17 d. buvo Cam
bridge Lietuvių Klubo (163 
Havard St.) susirinkimas, 
kurkiame išrinkta šitokia 
valdyba:

Pirm. Joseph J. Saras, vi
cepirm. J. Thampson, prot. 
sekr. J. Mockevičius, fin. 
sekr. W. Žukas, ižd. Cassie 
Janeliūnienė, maršalka Pet
ras Kirslis, direktoriai: L. 
Virbickas, M. Jankauskienė, 
St. Janeliūnas, V. Thomas, 
John Rudis ir A. Daukantas.

Stepono Dariaus posto Nr. 
317 moterys šį šeštadienį, 
sausio 30 d. posto patalpose 
(168 H St.) rengia kortų va- 

jkarą (Whist party). Bus 
gražių dovanų. Visi bus pa
vaišinti kava ir pyragaičiais. 
Ateikite išmėginti savo lai
mės ir maloniai laiko pra
leisti. Iki pasimatymo kortų 
vakare sausio 30 d.

Pradžia 8 vai. vak.

Cassie Janeliūnas,
Rengimo Komiteto pirm.

Ramovėnų susirinkimas

VISKAM TINKA

šis laivas vasarą vežioja ekskursijas Charles upe (prie 
Bostono), o dabar atlieka ledlaužio vaidmenį, kad 
alyvą atvežę laivai galėtu toliau i upės aukštumą 
įplaukti.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos 1

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

kitų organizacijų veiklus na-j Naujoji valdyba- pradėjo 
rys ir paguldytas Carney Ii-ruoštis Vasario 16 minėji- 
goninėn. i mui.

Linkime jam greitai pas
veikti.

Aukos Vasario 
Gimnazijai

16

Metinis banketas bus ba
landžio 24 d=

Kortų žaidimai būna 
'kiekvieną šeštadienį. Kvie
čiami visi atsilankyti i: ma
loniai laiką praleisti.

S. JaneliūnasKalėdų švenčių proga 
Būrelis Nr. 120 surinko 117,
60. ‘,o!\.V,asai.'i.0.16 G,imna' Važiuoju j Florida
zijai, Vokietijoj, aukų ir ______
pasiuntė juos per Balfą Kas nol.ėtu vaziuoti kar. 
Gimnazijai įteikti. Aukoje tu> prašom pasislteibtL No. 
kie asmens: P. Mankus 20 Įau jgVykt, pradžioje vasa- 
dol.. po 10 dol.. St. Janke- ,jo Suinteresuoti skambinkit 
vičius, Liucija - Zigmantas itelefonu; JA 2.8307 arba 

parašykit laišką: Charles

Sausio 31 d. 4 vai. po pie
tų Lietuvių Piliečių Dr-jos 
patalpose (kambary už ba
ro), 368 W. Broadway, 
South Bostone, įvyks Lietu
vių Veteranų S-gos ‘‘Ramo
vė” Bostono skyriaus narių 
visuotinis metinis susirinki
mas naujai valdybai ir revi
zijos komisijai rinkti ir ki
tiems reikalams aptarti.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Skyriaus Valdyba
“-------------------777

Kultūros Klubo susirinkimas

{Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
• mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui plauti 
{riežtukų nuo 1.65 už št.ikę. Siunčiame su Inturisto leidimu. 
{ Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

: General Parcel & Travel Co., Ine.
*308 W. 4th St., So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-5040 

(Tik vienas f dokas nuo Broadvvay, einant D gatve)

{staiga atdara:
Kasdien 9 A. M. - 6 P. M. 
šeštadieniais S A. M. - 1 P. M

Vedėjas: M. Kavaliauskas

Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių, kurios bus par
duodamos savikaina (norin
tieji galės patikrinti pirki
mo sąskaitas), nes ši įstai
ga nėra suinteresuota turėti 
pelno iš parduodamų pre
kių.

Šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import. impilams medž., 
odų, megztinių, itališkų ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kt. prekių. 
^^^^^^(SkeĮbJ(7)

KELEIVIO KALENDORIŲ 
GALITE GAUTI

Norwoode Lietuvių Klube 
vakarais pas F. Ramanaus
ką.

Lawrence pas M. Stonie, 
57 Sunsett Avė.

Brocktone pas A. Strums- 
kį, 109 Aines St., Montello, 
Mass.

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

IŠNUOMUOJAMAS BUTAS
Geroj vietoj, City Point, išnuomo- 

muojamas 5 kamb. butas su visais 
patogumais, vonia, gazo šild. ir kt. 
Kreiptis II-ame aukšte.

611 E. Fifth St..
So. Boston 27, Mass.

IŠNUOMUOJAMAS BUTAS
So. Bostone, City Point, 12 Swallow 
St., išnuomuojamas butas iš 4 kamb. 
trečiame aukšte. Aliejaus šildymas. 
Vienam ar dviem asmenim. Kreiptis 
ten pat antrame aukšte. (4

RADUO 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. ’i’en gauna
mas ir Keleivis.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadvvay 
South Bostone

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

o kitu laiku: AN 8-0000

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

ir nuo 7 iki 8

546 E. BROADVVAY 
SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

Baranauskai, Ona B. G. (pa-1 
vardės prašė neskelbti),
Teisininkų D-ja ir Liet. Ben
druomenė; po 5 dol.: M. 
Kavaliauskas, inž. K. Ne
nortas, Br. Paliulis, St 
Griežė - Jurgele vičius, J.
Vembrė ir Lietuvių Enci
klopedija; po 2 dol.: Pr. 
Lembertas, A. Mažiulis ir 
G. Stapulionis; 1.60 dol.
Kaz. Merkis; po 1 dol.: V.
Galdikas, Br. Mickevičius,
Br. Kalvaitis, G. Mickevi
čienė, F. Kirša, B. Kubilie
nė, J. Sonda, V. Mačiulienė,
P. Bliumas ir Br. Bajerčius.

Būrelis Nr. 120, kuris kas 
mėnesį pasiunčia tai gimna
zijai 20 dolerių auką vie
nam mokiniui išlaikyti, bu
vo suorganizuotas 1952 m. 
rudenį. Per tą visą laiką yra 
surinkęs ir gimnazijai pa
siuntęs 2100 dolerių.

Jei kas norėtų paremti 
Vasario 16 Gimnaziją, tai 
piniginę auką galima siųs-x • • T7 i • • ją • • us net xa«ati ir per Keleivio redakciją. aam<- aukšte.

Savickas, 71 School St., 
Roxbury 19, Mass.

Ch. Savickas

Mirė R. Cable

Sausio 18 d. mirė Robert 
P. Cable, 68 m., Cable Rain- 
coat Co steigėjas ir prezi
dentas.

Jo fabriką Bostone lie
tuviai vadina “universitetu”, 
nes ji “baigė” daugumas 
naujųjų ateivių. Nors čia 
atlyginimai buvo labai maži, 
bet kai kitur nebuvo galima 
darbo
dirbo, 
darbų.

Dar ir dabar čia dirba 
nemažas skaičius lietuviu.

gauti, visi ėjo čia ir 
kol surado geresnių

Bostono lietuvių klube š. 
m. sausio mėn. 30 d. 7:30 
vai. Tarpt. Institute, 190 
Beacon St., paskaitą skaitys 
dailininkas V. K. Jonynas, 
buvęs Lietuvoje "Taikomo
sios Dailės Instituto direkto
rius, Valstybės kultūros pa
minklų apsaugos konserva
torius ir viršininkas, tremty
je sukurto Dailės Institu
to direktorius, Mainco univ. 
docentas, o JAV dėsto Ca- 
tan-Rose meno institute ir 
Fordhamo univ. Jis yra ga
vęs už savo darbus eilę atsi- 
žymėjimų ir garbės ženklų. 
Jis Bostone skaitys apie 
mūsų dienų lietuvių kūrėjus 
- meninikus ir jų meno sro
ves.

Slavu ir kitu tautų šokių 
ir dainų koncertas

BUTAS NUOMAI

Trijų kambarių butas, pavieniams 
vyrams aria vedusiai porai, yra 
laisvas 96 G St.. So. Bostone. Kreip
tis liet kada ii.i pietų ten pat pir-

D u q u e s ne universiteto 
“Tambourin” Sambūris sau
sio 31 d. 2:30 vai. popiet 
John Hancock rūmų salėj 
duoda koncertą, kuriame 
dainuos ir šoks jugoslavų, 
bulgarų, lenkų, rusų ir lie
tuvių tautines dainas ir šo
kius.

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTURISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siu ntinius Į LIETUV'Ą iiir kitus rusų okupuotus
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A MEST BROADMAY 
SO. BOSTON 27, MASS. 
Telef. AN 8-2718

613-617 ALBANY AVENUE 
HARTFORD 12. CONN. 
Telef. CH 7-5164

yra įrerai užsirekomendavusi ir plačiai žinoma savo ilfra praktika, sąžiningu ir greitu patarnavimu. 
Siuntiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia adresatą per 5-6 savaites, oro paštu per 10-12 dienų.

Aplankę mūsų krautuvę, rasite didelį pasirinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir vietines tarny
bos medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms. kurios parduodamos pasakiškai žemomis kaino- 
mis. B<* to, čia pamatysite dar daug ir jvairių, retai užtinkamų importuotų prekių.

Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIU S, pav. 100*/ vilnones 
angliuos medžiagos 5-iems kostiumams—$K5.O0, akordeonai nuo $7o.50 —$980.00, 20 svaru cukraus 
už SHi.oO ir dar daug kitų. Reikalaukite MŪSŲ K ATAI.OGŲ. J čia paminėtas kainas įeina visos iš
laidos: prekė, muitas, pasiuntimas ir apdrauda. . .

JtSv patogumui, įvairus vaistei čia pat parūpinami ir išsiunčiami. Tad reikalui esant, aplankykite 
n. firmą, kur visuomet sutiksite malonu ir sąžiningą patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KALBA.

hAKIZO VALANDOS: Kasdien nu<» S:3O ryto iki valandų vakaro;
>M*štadieniai> nuo 9 vai. ryto iki I vai. r > pietą.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (bumerį) visiš
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 */2 C'ENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 

aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER 

Naktį. Sekmadieniais ir šven- C11? A Z 9/1/
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šiito oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų.

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

ii

: I . ■
R The Apothecary

Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime virus gatavus vaistus.
’iuni.ie vaistų ū* vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

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

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

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

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

• • 
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Apsidrausto
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
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. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

♦ Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483♦i

V. Vadeisa
ODA SIUNTINIAMS 

Parauodu pirmos rūšies odų, au- 
ielius, gatavus batus tinkamu:
iuntimui, padus, vitpadžius siun

tiniams nupiginta kaina.
ą Atlieku visus batsiuvio darbus] 
■4 greit, sąžiningai ir duodu patari-|

mus apie odas. Adresas:
173 Eighth St., So. Boston]

ą nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
įjrus trečiadienius ir sekmadionius.L 
3 Telefonas: A N 8-0055 . ų

Dažau ir Taisau

•
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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 į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir ki*ko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.
V AISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MUSŲ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ 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 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel_ 

pa dėžėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

ĮSTMGV LIETUVIŠKA. KREIPKITSS 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 S ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

namus iš lauko ir vidaus.
Lipdau popierius ir taisau* 

viską, ką pataisyti reikia. -t
Nandoju tik gariausią me-J 

džiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo ■ 
ir taisymo darbus. Kainos priei-™ 
narnos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų 

Telefonas CO 5-5839 
12 M t Vernon, Dorshester, Mas

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 Columbia Road

Aria I 'nkom’c T*/irnor «"&*«<■ v ’ fvnacnava c? n«^,x
Dorchester, Mass.

f
Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
I Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

{VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
{ 534 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo y ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

i A. J. NAMAKSY
t
{ Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

♦ Office Tel. AN 8-0948 
It--------- -------------------------

Ketvirtis & Co.
—J E WELERS—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

397 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

»


