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Daug Kas Protestuoja Prieš 
Prancūzų Atominę Bombą

Prancūzai Išsprogdino Atominę Bombą Saharos Dykumo
je; Niekas Ne*i*kubina Jų Sveikinti, o Daug Kas 

Kritikuoja; Ypač Pyksta Arabai ir Kai Kurios
Negrų Valstybės; Sąjungininkai Svyruoja.

Pereitą šeštadienj anksti tų jau buvo dirbama atomi- 
rytą prancūzai išsprogdino nė bomba, kuri pereitą šeš- 
savo pirmą atominę bombą tadienį ir buvo išsprogdinta. ; 
Saharos dykumoje, netoli j Prancūzų vyriausybės pi a- 
nuo Reggane vietovės. Pre- įnešimas apie atominį ban- i 
zidentas de Gaulle pasveiki- įdymą Saharos dykumoje ’ 
no bombos gaminime ir iš- pabrėžia, kad bandymas pa-; 
sprogdinime d al yvavusius i darytas tokiose sąlygose, 
žmones ir sako, kad Prancū- kad jokio pavojaus žmonių 
zija pasidalė stipresnė ir iš- sveikatai kaimyninėse prie
didesnė pasigaminusi ato
minių ginklų.

Visoj Prancūzijoj atomi-

Saharos vietose nebuvo.
Pasirodymas naujos “ato

minės valstybės” įnešė su-
nės bombos išsprogdinimas mišimą | trijų atominiu val- 
sukelė didelio susndomavi- stybių tarpą. So. Rusija gru- 
mo ir pasididžiavimo, nore moja, kad ji pasirūpins savo 
nemažai prancūzų neslepia saugumu, jei prancūzai tęs 
kritikos dėl to laimėjimo. atominius bandymus ir to-

ČIA ŽUVO TRISDEŠIMT TRYS ŽMONĖS

tilėj prie EI Tement vario kasyklų įvyko traukinio nelaimė, žuvo 33 asmenys ir 
107 buvo sužeisti. Toj nelaimėj nukentėjo ir moterų bei vaiku keliavusių j miestą.

Indija Pradės Derybas Su 
Kinais Dėl Sienų

Indijos Vądas Nehru Siūlo Kinijos Ministerių Pirminin
kui Ču-en-lai Atvykti į Indijos Sostinę Tartis Dėl 

Sienų Nutiesimo; Pasiūlymas Padarytas Dar
Prieš Chruščiovo Lankymąsi Indijoje.

Pii-mos bombos išbandy- Hau. Anglijos ir Amerikos 4raentina Medžioja Negrų Protestai Kuba Gaus is Rusųac nor noroiolrio kori___ •____ l_J_______________ <7 *
Pietuose Plečiasimas dar nereiškia, kad vyriausybės dar nieko nepa- enkm/irinm*

prancūzai jau turi atominių sįsakė ir tik nažymėjo, kad M^SlUS SUOmaruiUS 
ginklų. Dar praeis daug lai- to įvykio reikėjo laukti, nes.

Mokslininkas Remia' .Indijos ministerių pirmi- 
j - rri • ninkas Nehru pasiūlė komu-Lrdves 1 yrmejimą nistinės Kinijos vyriausybės

---------- vadui atvykti kovo mėnesio
Prezidento Eisenhowerio pirmoj pusėj į Indijos šosti- 

patarėjas mokslo klausi- nę derėtis dėl nutiesimo ga- 
, mais, profesorius dr. George lutinų sienų tarp Indijos ir
B. Kistiakowski, viešai sa- Kinijos, 
kė, kad varžytynės tarp So- Indijoj ta žinia sukėlė di- 

j vietų Rusijos ir Amerikos dėlę sensaciją, nes kiek se- 
Ierdvės tyrinėjimo srityje lie- niau buvo žinoma, kad In- 
čia ne tik mūsų krašto pres- dija stato tam tikras sąlygas 
tižą, bet vėliau gali turėti ir dėl derybų, būtent: ji reika- 

i gyvybinės reikšmės kraštui, lavo, kad kinai ištrauktų sa- 
Tas mokslininko pasisa- vo kariuomenę iš žemių, ku- 

kymas kiek skiriasi nuo pre- rias Indija skaito esant In- 
zidento reikštos nuomonės, dijoj.
kad Amerika nesivaržo su Derybos dėl sienų nutie-
Sovietų Rusija erdvės tyi i- simo tarp dviejų gausiausiai 
nėjimo srityje. . apgyventų pasaulio valsty-

Sfatfldlčį Paskolų Varžytynės vyksta, nežiū- bių domina visą pasaulį. 
________ rįnt kad iu ir nenorima Dri- Dervbos Darodvs Aziios tau-ve X“ V X-- — w — - —

ko iki jų bombos bus pato- nrancūzai iau senokai skel-' ArSentįnos karo .laival Negrų jaunimas Noith Kuboje viešėjo Sovietų pažinti. Atsilikimas tose toms kaip komunistinė to
bulintos ir pagamintos, kas bė kad iie darvs atominiu ^au dienų medžioja ko- Caroline valstijoj jau kuris Rusijos vyriausybės narys vaižytynėse gali buti labai nija skaitosi su savo kaimy- 
yra surišta su didelėmis trinkiu handvma kius ui povandeninius lai- laikas proteste ja prk* di- Mikojanas. Jam baigiant 8 kenksmingas visai šalies nais. Neseniai Kinija pasi-
laidomis.

Tuo tarpu labai daug kas 
protestuoja prieš prancūzų

rašė sienų išlyginimo sutar- 
negrams nevalia Kuba* gaus iš* Sovietų Rusi- Kistiakowskio nuomonė tį su kaimynine Burma, bet

vus, kurie baikojasi Argen- džiųjų krautuvių restoranus, dienų vaišes paskelbta, kad ateičiai.
X’ ,4.X. vz i - _ •* _ • _ • V’iofictinos vandenyse. Paskutiniu kuriuose 
laikuChruščiovas Azijoje ^aiku Vienas ar du nežino- ypa sėsti prie stalų ir valgyti jos 100 milionų dolerių pa- turi didelio svorio ir Ameri- tikrasis įrodymas bus dery- 

atominius bandymus. Labai' &x/>nxx>I-xx<? mos kilmės submarinai įp- bendrai su baltaisiais žmo- skolą 12 metų po 2*/2% ir kos kongrese, nes tai yi a pa- bos su Indija,
rėksningai protestuoja ara- į ^aiminKUS Jaukė j Golfo Nuevo, prie nėmis. Dėl tų protestų jau rusai pasižadėjo nupirkti iš sižymėjęs mokslo vyras. * Indijos politinės partijos,
bai, Maroko, Tunisas ir to- Patagonijos ir Argentinos įvyko eilė susikirtimų tarp Kubos per 5 metus 5 milio- išskyius komunistus, yra
Ūmesnis Egiptas šaukia dėl ^,S°yietų diktatorius N. karo laivai tuos submarinus baltųjų ir nėgių ir keliose nūs tonų Kubos cukraus pa- Sako, Visa Amerika Pdeši:iSos deryboms su Ki- 
prancūzu atominio bandy- , . . un,^ die,nas įlankoje uždarė. Sekmadie- i»- oiAčtn Kaulinės rinkos kainomis. • a - . nija, kol kinai neištraukėrinkos kainomis, 

3 centus už 
vyriausybė la-

„vwxxxxxliV bandy- V Z*?VUI t"? PanKOje uzaare. oeKmacue- vietose jau buvo ir at estų. ------------ —
IO ir tariasi ką nore daryti ,ank Indijoje dabar lan- „į ir šį pirmadieni Argenti- Drote=tai rodo kad maždaug po

oėl to. Protestuoja ir kai ku- !kos! Rymoje ir Inoorez.jo- nos lėktuvai ir karo laivai SnėS JaM o“e n’ehi svar9- Kubos - R
rios negrų valstybės, ypač Įls buvo širdingai giiumoS bombomis bandė ^eg±"HenkirUis IrtmeT bai šiltai Priėmė v , P
Ghana kuri net'nutarė tuoj P351““*? »' “da™?, tuos submarinus išdaužyti. ib lyg rodydama savo ne- .bertoP°°v5’™
pat užšaldyti prancūzų pir
klių kreditus Ghanos ban
kuose, kad būtų iš ko atly
ginti tiems Ghana pilie
čiams, kurie gali nukentėti 
dėl bombos sprogdinimo 
Saharos dykumoje (nuken
tėti sveikatos atveju).

Egipto diktatorius Nasser 
kalba net sukviesti Afrikos 
valstybių konferenciją ar 
pasitarimą ir, tur būt, pas
merkti prancūzus už drįsi- 
m«į sprogdinti atominę bom
bą Sahaios dykumoj, Afri
koje. . .

Nei An'glija, nei Ameri
ka prancūzų nesveikino dėl 
jų pirmos a-bombos išsprog
dinimo. Tuose kraštuose kai 
kurios organizacijos siunčia 
protestus Paryžiaus vyriau
sybei dėl atominių ginklų 
bandymo.

Dar nėra žinoma, ar trys 
didžiosios valstybės (Sov.
Rusija, Amerika ir Anglija) 
kvies prancūzus į Ženevoje 
vykstančias derybas dėl 
atominių ginklų bandymų 
uždraudimo, prancūzai dar 
ir nesiprašė į tas derybas.

Prancūzai pabrėžia, kad 
jie atominę bombą pasiga
mino be jokios techniškos 
pagalbos ir užsienių ir turė-

Marksizmo Apsėsta savo kariuomenės iš Indijos
---------- žemių, bet Indijos vadas

ezidentas Her- skaito reikalinga derėtis ir 
minėdamas sa- ieškoti priešingumų išlygi-

esą Sovietų šalis dideliais iš pranešimų atrodo, kad Į*5 P?hecill Padėtinu ir jei priklausomumą nuo Wash. vo 85 metų sukaktuves pe- nimo.
šuoliais žengia pirmyn, tuo vienas povandeninis laivas «Pe v^ur nutars protestuoti ingtono, su juo vedė viso. įeitą savaitę sakė, kad vi- į _
tarpu kai Amerika veik sto- Vra sugadintas, bet neiškilo P?nasiu buflu_ar kitaip, tai kiag ūkiškag derybas> sa Amerika yra marksizmo
vinti vietoje. Chruščiovas dar į viršų pasiduoti. Kokios ^1SOSJ Pietinese valstijose Mikojano «v^iav

dėl valsfvhės fip snhmarinai bus dauS --- --------------
vietoje. aar , viršų pasiauou. noKios , ; *'--------- - MiRojano svečiavimasis

tarėsi su Indijos vadais dėl valstybės tie submarinai bu,s. neramumų ir er- Rub e davė progog dr Ca.
ūkiškos pagalbos Indijai, Vra, niekas nežino. Argenti- Sebo- Protestai pnes didžių- * pademonstruoti savo

Chruščiovas lankoki Azi- nyse vra visiškai neleistinas stijas, į viigmia, Mon< 
pasimatė su dalykas ir jei bus susekta, So- Carol>"«’

dvasios apsėsta. Jis turėjo 
galvoje valdžios kišimąsi į 
ūkišką šalies gyvenimą. Val
džios vienoks ar kitoks kiši-

ŽENEVOJE SVARSTYS 
AMERIKOS SIŪLYMĄ

Amerika pasiūlė Ženevo-
masis į ūkio gyvenimą reiš- Je ^u.° ^ai'Pu susitarti dėl di- 
kiasi visame krašte per fe- desniy atominių bombų

artimi amirišnsi Amrrl tralinė valdžią, reiškiasi bandymų sulaikymo, o ma- 
aitimai su.1 įsusi su 'atskirose valstijose ir savi- žesmus atominius .ginklus

valdybėse. palikti atskilų valstybių
Jis buvo paklaustas, ar ir nuožiūrai, kol bus surastas 

gen. Eisenhowerio admini- būd^ ir J1! sprogdinimą su- 
stracija taip pat yra nusidė- sekti be jokios abejonės, 
jusi prieš gryno kapitalizmo : Amerikos pasiūlymas šią 
principus, H. Hoover atsa- savaitę bus rusų ir anglų ap- 
kė, kad marksizmo dvasia ir ^varstytas, nors rusai jau iš 
prie esamos vyriausybės lie- anksto pasakė, kad jiems 
ka “įšalusi” šalies ūkvje.. . ;^as pasiūlymas atrodo nepri- 

‘_______________ ' imtinas.

ka. Rusų paskola to fakto
Y'akarų valstybių vadais kieno tie laivai yra, su ta • protestuoti negab Pakeisti.
Paryžiuje ir, matomai, šie- valstybe Argentina tuoj nu- ° agl a p otestuou, 
kia sustiprinti savo poziciją trauks diplomatinius santy-
būsimose derybose Azijos kius.
šalių parama. i Argentina paskubomis ga-

_____________________ vo iš Amerikos naujausių
bombų prieš submarinus ir 
gavo kitų sekimo priemonių.

bet nieko nedaro, kad pro- TT •• n • • i rz 
testai būtų sulaikyti. Kai Cr^JOS t ClSiriflks 
kur ir baltaveidžiai studen- Remti Rinkimuose 
tai dedasi prie negrų ir ben
drai su jais protestuoja Floridoje posėdžiavo dar-

Anglijos Darbo Partijos 
vadas H. Gaitskell vienoje

Analų Darbiečiai
Eis Vidurio Keliu Žydų ir Arabų

Santykiai Blogėja
Izraelio ir Sirijos pasieny

kalboje pasisakė dėl dabar ■ padėtis vis dar yra labai ne
gyvai svarstomo partijoje tikra ir bet kurią valandą 
ūkio nacionalizacijos klau- gali įvykti nauji susišaudy- 
simo. Jis pasisakė už tam ti- mai. Pereitą savaitę arabai 
krų ūkio šakų perėmimą į nušovė tris žydų kareivius, 
visuomenės rankas, bet tas. Paprastai žydai už tokius 
reikia daryti tik ten, kur rei- 'arabų užpuolimus stengiasi 
kalinga, kur ūkio nacionali- i atsimokėti pagal principą 
zacija pakelia ūkio našumą “akis už akį” ir todėl lau

kiama jų puolimo.
Sekmadienį d i ktatorius

ir leidžia tiksliau ūkį pla
nuoti. Kitos ūkio šakos gali
likti privačiu kompanijų ar Nasseris atvyko iš Egipto į 
asmenų rankose, jei tai ne- Siriją susipažinti su padėti 

jo Ilgiau prie jos dirbti dėl Į kenkia ūkio našumui. mi ir gal būt paskatinti sa
karo metų ir vokiškos oku
pacijos suti-ukdymo moksli
nių tyrinėjimų srityje. 

Prancūzai pradėjo ruoštis

Darbiečių vadas Gaitskell viškius prie naujų kautynių, 
aiškiai pasisako už vidurio Jungtinių Tautų tarpinin- 
kelią ir tokią nuomonę at- kai stengiasi kaip nors už- 
stovaus ruošiant partijai glostyti paskutinių dienų

atominius ginklus gaminti programą ir besiruošiant peštynes, kad būtų išvengta
1952 metais, o nuo 1958 me- (būsimiems rinkimams. naujo kraujo praliejimo.

pnes nėgių pažeminimą- re- bjninkų unijų sąjunga, ADF 
storanuose, kur jiems lei- _ęio centras ir ta proga uni- 
džiama tik statiems valgyti. jų vadai kalbėjosi ir apie
----------------------------------------- šių metų rinkimus.

i Unijos yra nusistačiusios 
indorsuoti demokratų kan
didatą, jei jis nebus senato 
vadas Johnson iš Texas.

Kai kas spėliojo, kad šių 
metų rinkimuose unijos gal 
susilaikys nuo bet kokio 
kandidato indorsavimo, bet 
unijų vadai mano, jog uni
joms reikės pasisakyti.

JIS DREBA

Dominikonų valstybės dik
tatorius generalisimo Rafa- 
el Trujillo dreba savo soste, 
diktatorius imasi žiauriau
sių priemonių valdžioj išsi 
laikyti, bei ar ilgai?

Negrai Laikinai Sulaiko 
. Savo Protestus

No. Caroline valstijos ne
grai laikinai nutarė sulaiky
ti savo piotestus prieš di
džiųjų krautuvių segregaci-

1

Vėžikų Unija Gali 
Pasigirti Laimėjimu

Vežikų unijos pirminin
kas James Hoffa praneša, 
kad jo vedama unija pasi
rašė dviejų metu darbo su
tartį su geležinkelių “Ex- 
piess Agency” ir išsiderėjo 
22 centu uždarbių priedo ir

SENATAS SVARSTO
TEISIŲ ĮSTATYMĄ

Šį pirmadienį visas sena
tas pradėjo svarstyti civilių 
reisių įstatymą dėl apsau
gojimo piliečių teisės bal
suoti renkant įvairius šalies 
pareigūnus.

Įstatymo svarstymas už-
kai kurių kitų laimėjimų. sitęs ilgesnį laiką. Laukia- 

Geležinkelių darbininkų j ma, kad pietinių valstijų se- 
ir tarnautojų unijos jau se-jnatoriai dės visas pastangas 
nokai veda derybas su gele- to įstatymo svarstymą už- 
žinkelių kompanijomis dėl j tęsti kiek galima, o gal ir 
darbo šutai čių atnaujinimo į visai jo nepraleisti, nes jis 
ir vis negali susikalbėti. Ve- į “siaurina” valstijų teises 
žikų unija pabrėžia, kad ji registruoti piliečius viso-
ir susitarė ir nemažai laimė- kiems balsavimams.jos politika restoranuose.

Tas buvo padaryta po ke-'jo, kai tuo tarpu kitos uni-1 Pietinių valstijų baltųjų
lių muštynių ir areštų Ra- jos dar nepadarė jokios pa- dauguma tokio Įstatymo ne- 

.lcigb mieste. žangos. įnori.
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Bomba Saharoje
Vasario 13 d. anksti rytą Saharoje, netoli Reggane 

vietovės, prancūzai išsprogdino atominę bombą, kuri 
sukėlė ne tiktai daug dykumos dulkių, bet nemažai ir po
litinių dulkių. Trijų didžiųjų valstybių — Amerikos, An
glijos ir Sovietų Rusijos — atominis monopolis pasibai
gė. Tos trys valstybės jau apie 15 mėnesių tariasi Žene
voje susitaiti ir nebedaryti daugiau jokių atominių gin
klų bandymų. Tariasi susitarti, bet nesusitaria. Bomba 
Saharoje gal paskatins tris didžiuosius susikalbėti ir pa
baigti nepabaigiamas derybas dėl atominių ginklų ban
dymų uždraudimo. Gal paskatins?

Prieš prancūzų bombos sprogdinimą girdėti daug 
protestų. Protestuoja Japonija, arabų kraštai, komunisti
nė Kinija ir ypač kai kurios negrų valstybės Afrikoje. Net 
ir Amerika nematė reikalo pasveikinti prancūzus dėl Sa- 
haros bandymo pasisekimo. Gal ir nėra ko sveikinti. Bet 
kaip rusai ir anglai, taip ir prancūzai skaitė reikalinga 
turėti atominių ginklų, nes tik tokiu būdu galima turėti 
“reikalingą svorį” tarptautinėj politikoj ir nebebūti “ne
turtingu giminaičiu,” su kuriuo niekas nenori rimtai skai
tytis. Prancūzai siūlė, kad jie nedarys atominių ginklų 
bandymų, jei tokių ginklų turinčios valstybės susitars tų 
ginklų atsisakyti ir juos sunaikins . . .

Tarpe protestuojančių prieš Saharos bombos sprogdi
nimą yra ir vokiečių socialdemokratai. Jų protestą galima 
suprasti, nes jie, bendrai, reikalauja tokius ginklus pa
naikinti ir yra priešingi, kad Vokietija tokių ginklų Įsigy
tų. Bet rašančiam šias eilutes prisimena vokiečių social
demokratų laikraštyje “Vorwaerts” matyta karikatūra 
apie keturius didžiuosius—trys iš tų didžiųjų tupi ant j 
aukštų atominių bombų, o vienas—gališkas gaidys— ant

STEPONAS KAIRYS

JLs vadovavo tai Lietuvos Tarybos grftpei, ku
ri pasipriešino Tarybos pažadui sujungti Lie
tuvą amžinais ryšiais su kaizerine Vokietija. 
Jis dabar gyvena Brooklyne. N. Y.

patikrino Lietuvai jos nepri
klausomus metus.

Vasario 16-sios aktas ir 
jį sekę įvykiai yra mums 
pamokymas ateičiai. Kaip 
besivystytų pasauliniai įvy
kiai, bet už savo laisvę ko
vojanti tauta yra pirmutinė 
jos laimėjimo garantija
(laidas). Turime visiško pa- soje eilėje miestų negrai 
grindo tikėti, kad ir dabar- (pradėjo naują p r o t e s tų 
tinė okupacija, svetimu ir i kampaniją prieš rasinę se- 
despotišku režimu žymėta, gregaciją valgyklose, ypač 
yra laikinė. Tačiau, kaip (didžiųjų krautuvių laiko-

Vasario 16-os aktą prisiminus
V. KYMANTAS

Šiais metais 42-tą kartą Kaizerio Vokietija vėlėsi 
minime Vasario 16-sios ak- i pirmąjį pasaulinį karą už-

praeityje, taip ir ateityje, 
vėl esant palankioms sąly
goms Vakaruose ar pačioj 
Sovietijoje, lems mūsų atei
tį pati tauta.

Vieningu su ja keliu turi 
eiti ir už Lietuvos gyvenan
tieji lietuviai, emigrantai. 
Vasario 16-sios minėjimas 
yra mums priminimas, kad 
laisvę laimėsime tik nenuil
stamomis pastangomis ir iš 
vieno su mūsų tauta.

Redakcijos pastaba:
Autorius mini savo strai

psnyje, kad Vasario 16-sios 
aktas buvęs atoveikis (re
akcija) prieš Lietuvos Ta
rybos pasižadėjimus “amži
nai surišti Lietuvą su Vokie
tija.” Priminsime nuo savęs, 
kad “maištą” prieš Tarybos 
duotą vokiečiams 1917 m. 
gruodžio 11 dienos pasiža
dėjimą sukėlė Lietuvos Ta
rybos keturi nariai: Jonas 

Stanislovas Naru-

taip pat aukštos mėšlų krūvos. Išeina, kad jei neturi bom- tQ paskelbi'm? Kai įaįar ir kanavim0 tiksiais. Kaizerio
bos, esi tik rėksnys, o jei ją tun tai e>i civilizacijos pi ie- vėl įsiskaitome į akto tekstą, Vokietija visuomet godžai
šas. Ir taip blogai, ir kitaip negerai. galime aktu didžiuotis. At- žiūrėjo į Rytus, siekdama Vileišis,

Po prancūzų galima laukti, kad ii kitos valstybės sitiktinai, be pasiruošimo pasisavinti bent jų dalį. Jos tavičius, Mykolas Biržiška
pasirūpins atominių ginklų. Kodėl Japonija, Kinija, Vo- buvo šaukta 1917 m. rugsė- kelyje į užgrobimus pirmai- jr staipsnio autorius Stepo
kietija, Švedija, Šveicarija ir dargi Belgija negalėtų pada- jo 18-23 dienomis Vilniaus siais buvo Pabaltijo kraštai,
įyti tą patį, ką padarė prancūzai, o prieš juos rusai, an- į konferencija. Tokiu pat bū- o jų tarpe pirmoji—Lietuva.
glai, ir amerikiečiai? Klausimas tik laiko, o ne ko kito. du jos buvo renkama Lietu- j Ir kai kare nusilpusi Ru- 

Atominės valstybės dabar turės rimčiau derėtis dėl VGS Taryba Lietuvos nepri- sija jau klupo. Vilhelmo ka-Atommes vaistvoes aaoar turės rimčiau ciereus aei 
baisiųjų ginklų bandymų uždraudimo ir turės kalbėtis ; klausomybę rūpintis. Ta- rinė vadovybė, jos tarpe

nas Kaiiys. Tai dėl jų griež
to reikalavimo aktas buvo 
paskelbtas be “ryšių” su Vo- 
kietiia. toks. koks iis vra.

Nepaprastas protestas liečiui nelengva apsispręsti,
So Caroline valstiioi vi- ką manyti ir būsimuose bo. Laioline valstijoj « kimuose ,^^1^ tu08 kan.

didatus, kurie užtikrintų ša
liai daugiausia saugumo.

Iki rinkimų dar girdėsime 
nemažai ginčų dėl šalies 
pasiruošimo gintis, gal iki to 
laiko ir nepašvęstas į gyny
bos paslaptis žmogus galės 
susidaryti nuomonę dėl ge
nerolų ginčų ir padaryti iš 
to savas išvadas. Gal?

muose restoranuose-užkan- 
dinėse. Protestas vyksta to
kiu būdu, kad į valgyklą įei
na būrys negi-ų, daugiausia 
studentų, atsisėda prie val
gyklos “baro” ir prašo duoti 
jiems ką nors valgyti. Pa
tarnautojai prašo jų eiti ten, 
kur aptarnaujami stati sto
vintieji valgytojai, nes esą 
juodveidžiams sėsti prie sta
lo esą draudžiama . . .

Negrai aiškina, kad jie 
protestuoja, prieš jų paže
minimą ir elgimąsi, kaip su 
antros ar trečios lūšies pilie
čiais, kurie net pigiose val
gyklose negali atsisėsti prie 
to paties stalo, prie kurio 
sėdi baltaveidžiai “ponai.”

Pirmas dienas protestai 
vyko ramiai, bet vėliau į 
juos pradėjo kištis ir balta
veidžiai padaužos, kurie 
protestuojančius negrus kai 
kur bandė išvaikyti, ar bent 
apmėtyti kiaušiniais . . .

Jei kyla netvarka, tai po
licija turi tvarką daiyti, o 
tai reiškia griebti protestuo
jančius negrus už kalnie- 
riaus ir tempti į cypę . . .

Kai kur kartu su negrais

Tikyba ir politika
Kandidato tikyba nesvar

bu,—sako daugelis žmonių. 
Tokią nuomonę galima net 
išgirsti iš aukštų katalikų 
dvasiškių, kurie betgi labai 
norėtų, kad jų tikybos žmo
gus patektų į Baltąjį Namą.

Tuo klausimu dabar pra
deda pasisakyti ir protesto- 
nų dvasininkai. Jie sako, 
kad kandidatų tikyba yra 
svarbus dalykas ir balsuoto
jai negali į tai nekreipti dė
mesio.

Tos rūšies argumentų dar 
girdėsime daug, o rinkimų 
dieną balsuotojai neabejo
jamai atsimins prieš rinki
mus girdėtus argumentus.

Tikyba neturėtų būti ki
šama į politiką. Taip atrodo. 
Bet tegu pabando žmogus 
nepriklausantis jokiai baž
nyčiai išstatyti savo kandi
datūrą,—kokį riksmą sukcl-

seda ir į tų tie žmonės, kurie sako, 
padeda j kad kandidato tikyba yraTie patys keturi nariai, pro- £!1.e bendro stalo

čiau ir konferencijos nuta- ypatingai plėšius Liuden- testuodami prieš Uracho baltaveidžiai, tie
jau nebe tiys, bet keturios. Be to, reikės ieškoti būdų, rjmaj n€pVįkiausomybės rei- dorfas, p r i evartaudamas kvietimą Lietuvos karalium, negrams protestuoti už ių nesvarbus dalykas! 
kad P"e tokio susitarimodėtųsi ir tos valstybes, kurios ka,u akt0 tekstas Lietuvos P iš, eikala-i buvo vėl pasitraukę iš Tary- ^S13? te,ses- bet >Ta V0"', Dabartinis prezidentas,
derybose nedalyvauja, o todėl derybose pnedo susitari- nebuvo atsitiktinis> neapgal- vo iš jos pasižadėjimą su- bos, bet Tarvbos dauguma k,» ku.™ no." ",^'us Pa? kol buvo nepolitinis genero-
mo nėra nsamos. Tik uždraudus tokių ginklų bandymus, votas Vasario 16-sios aktas rišti nepriklausomą Lietu- ši kartą nepasidavė ir gavo « Y!e^ lr vdlasl las, nepnklaiBė jokiai baz-

aiškiais žodžiais reiškė, kad vą amžinais ryšiais su Vo- nuo Uracho atsižadėti tik ’ P«styiws. Šiaip ai taip, o nyčiai, bet išėjęs į rinkimus
lietuvių tauta ryžtasi gyven- kietija karo, susisiekimo, tada, kai Vokietijoje kilusi regrai ^ar tures ve?tl įstojo }presbitenonųbazny-

o vėliau gal susitarus tokius ginklus ir visiškai sunaikinti 
ir tą atlikti po griežta tarptautine kontrole, gali užtikrin
ti žmonijai, kad atominio karo baisenybių neteks pergy- ti politiškai nepriklausoma muitų ir bendro pinigo su- revoliucija panaikino mo-

nuo betko ir kad nepriklau- tartimis. 1917 m. gruodžio narchiją. 
soma Lietuva tvarkysis de- 11 dieną Lietuvos Taryba 
mokratiškai—Lietuvos san- davė raštu tokį pasižadėji- 
tvarka ir jos santykiai su mą.
kaimynais turėjo būti nusta-1 1918 m. Vasario 16-sios
tyti demokratiškai rinkto aktas buvo didelis Lietuvos

venti. Bet kada tokio susitarimo didžiosios valstybės 
prieis? Kol kas to nieks negali pasakyti.

Prancūzai dabar skelbia, kad jie greitu laiku turė
sią atominių bombų tinkamų kai ui. Jų pirmosios bombos 
sprogdinimas buvo tik “bandymas.” Sako, kad jų bomba
buvusi “senoviška,” gal tik tik 20,000 tonų TNT sprog- tT . . ~ .
stamos medžiagos pajėgumo. Modemiškos vandenilio y „ gia jo . Taiybos ryžtas nusi ratyti
bombos yra veik tūkstantį kartų galingesnės. Bet jei pra- j . Tai buvo tikrai tautos va- ® ™ įais įysiais^su o ie 
... , -v • , .. . . lios nareiškimas aiškus ir Uja. Tai buvo įeakcija pnesdzm padaryta tai m prancūzų kaip vėliau u-kitos tautos, . ““Lį™graodžio 11 d. pasižadėji-

NIKITOS KATORGA 
JAUNIMUI

kovą, iki jie bus traktuoja- čią. Jo priešininkas rinkimų
mi kaip lygūs žmonės, ypač kampanijoj, A. Stevenson,
pietinėse valstijose.* * *

Baisios buvo Stalino ka
torgos stovyklos, kuriuose 

bet kuriais ryšiais su Vokie- milionai nekaltų žmonių 
dirbo ir žuvo. Baisi yra ir 
Nikitos Chruščiovo katorga,

is kilotoninių bombų pasieks ir megatoninių ir kas gale- 1 k^Į^ka tautos mintis, pla- buvo tikras tautos pa- prieš kelerius metus įsteigta
tų tą sutrukdyti, jei tokie ginklai “įėjo į madą 
mi ant svarsty kliu valstybių santykiuose?

ir deda- -čiu mastu pasireiškusi 1905

APŽVALGA
PROPAGANDOS zera."

Už 15 CENTŲ rašymo būdas.
Bolševikų “Vilnis” pas- Žmogui ir laikraštis “stau- 

kelbė Miko Mačionio laiš- gia” kaip koks vilkas, o M. 
ką ir nuo savęs prideda, kad Mačioniui, atrodo, lyg būtų 
“Vilnis” gavusi iš Mačionio gaila caro? Dar įdomiau, 
15 centų, kad atsiųstų laik- kaip M. Mačioniui patinka 
raštį susipažinti. Jūsų bolševikų valdžia Lie-

To laiško ir 15 centų ne- tuvoje. Jis sako:
minėtume, jei M. Mačionis
nerašytų, kad jis nebeskai-... .... .
tys Keleivio ir pabandy- ... ...... ..... i -z z- zzTT-i • i_ t džiaugiasi, kad si valdžia 10 sy-siąs skaityti “Vilnį, o bol- kju 
ševikų “Laisvę” jau sakos.i 
seniai skaitąs.

laiškus nuo 
srities.

geresnė 
j Smetonos.’’

giminių
žmonės

negu caro arba

prieš rinkimus buvo unitari 
; onas, o antrai rinkimų kam
panijai irgi įstojo į presbi- 

•_ terionų bažnyčią, tur būt, 
kad parodytų publikai, jog

siginklavimo
i a atsilikusi nuo Sovietu Ru- x a .
sijos, o kiti generolai, kurie Kaitą teko girdėti vieno 
tiek pat turi žinoti, kaip ir Plx>tlnS° amerikono nuomo- 
tie pirmieji, sako, kad Ame- ne aP,e tlk-vbos vaidmenj

Kam čia dabar tikėti?

Vieni generolai sako pi 
liečiams, kad Amerika ap-

atžvilgiu nė- PriMausymas tai ar kitai ba- 
zn.vciai yra nesvarbu.

Illd, UUVU IiIKKLo Kliuvo MI ICO RCiUllU^ IUCIUO jzaa -^1 ~ * T*
reiškimas. Po to kariškių i Kazachstano ir vakarų Si-(rika atsilieka ir dar daugiau enkos gyvenime. Jis sa

kė, kad tikyba čia yra kaipI-7*
niu pasitempti ... .

Kam eilinis pilietis, kuris rus .zl?°«us be. kaklaraiks-
nežino nei bombų skaičiaus cl° ! zm,™“ n.eina’ 0 PadJ°- 
sandėliuose, nei raketų ga- Politikierius nesirodo 
mvbos paslapčių, turi tikė- Pobbk<Ue bę pasigyrimo sa
li? Ir koriėl tas pilietis tu-vo tikybmrais ryšiais sude
rėtų tikėti vieniems ar ki- .nah^znyeia... 
tiernS? { Taigi, linkimuose ir ma-

Jeigu žinovai negali sude- ‘y?!™? ar ki^ienas kakla- 
rinti stygų ir kalbėti vieną ,raikstls Seras?
kalbą, tai nežinančiam pi- 1 J. D.

metais, brendo ilgokus reak- Vokietija kelis kartus vertė biro “plėšiniams plėšti”. ;atsiliks, jei nesiims priemo- kakjarajk^-s gjrdi “nado-
cijos metus carinėje Rusijo- Lietuvos Tarybą, kad Jsipa- Stalinas, sakė, prievarta niu nasitemnti .. . , gu1 , pa
ie ir dabar buvo reiškiama reigotų vykdyti, ką buvo pa- vežė į savo katorgą. Tuo bai-i t ■< 1 — • • • 1 * * “nepriklausomybės aktu. sižadėjusi gruodžio 11 d.

Bet tokio akto paskelbi-' Lietuvos Taryba, kad
■mui reikėjo ryžto. Aktą gautų Lietuvos nepriklauso- 
Sskelbiant reikėjo jis ir “ap- mybės pripažinimą iš Kai- 
! valyti.” ’zerio Vilhelmo, vėliau vėl

pažeidė Vasario 16-sios ak
tą, vėl prisiimdama

sėjosi viso pasaulio žmonės, 
tai gadino komunistų vardą 
kitų kraštų žmonių akyse. 
Chruščiovas gudresnis, jam 
visi viską daro “savanoriš
kai”. Ir jaunimas “savano
riškai” važiuoja į katorgą. 
Taip ten važiuoja ir Lietu
vos jaunimas. Kokie ten py
ragai, apie tai buvo rašyta

mine-
. „ui- -i -i • tus su Vokietja ryšius. Ta- Vi nies boisev.kiskjems ,.vbos dauguma ieškodama 

redaktoriams yra pasitaikę *
visokių nesmagumų su laiš
kais iš Lietuvos. Jie kartais
įdėdavo “pagyrimų” bolše-'““^ UraChį7i*r tU? karo ( Dar įdomesnių dalykų 
vikiskai tvarkai, kūne, ar- k kilusi revoliucija pačio- kaž kaip per neapdairumą 
ciau paziui-ejus, pasirodyda-į • Vokietijoje, jau visus me- papasakojo Kuklov bolševi- 
vo ne pagyrūnai, bet pikto- tug kusi Rusijoje padėjo kų unijų Maskvoj leidžiamo 
ka kntika. Taip apriko ir mums nusikratyti Tarybos žurnalo “Trud” 1959 m. 
su tuo svogeno laišku. įsipareigojimais Vokietijai gruodžio 25 d. numery.

Švogeris, matomai, žmo-,ir jau su ginklu ginti savo Jis rašo apie jaunimo dar
gus galvojantis ir todėl su- laisvę tiek nuo vokiečių, sąlygas prie Angaros 
rašė savo “pagyrimą” taip, tiek nuo rusų, tiek pagaliau upės (Sibire):
kad bet koks liurbis ir nesu- ir nuo lenkų. i “Vasarą darbininkus be

sau pagalbos nuo vokiečių
pas tuos pačius vokiečius, ir lietuvių komunistinėj
rinkosi karalium Lietuvai spaudoje.

Mes patikrinome ir tikrai Dešimtį kartų geriau! 
suradome vieną mūsų skai-, Gaila, kad nei “Vilnis,” nei 
tytoją, kuris nelabai seniai M. Mačionis nepasako, kaip 
prašė jo laikraštį perrašyti jie išmatavo rusiškų oku-
jo žmonos, ar buvusios žmo- pantų “gerumą” Lietuvoje gyrimas yra. Girdi, per ank 
nos vardu, bet ar tai yra tas ir kokiu būdu gavo lygiai sti ant svieto atėjome, būtų bet tautos ryžtas atgauti po- 
pats Mačionis, negalėtume/‘dešimtį kartų?” buvę geriau gimti vėliau,

prastų, kokios rūšies tas pa- Lietuvos ateitį tuomet lė- Pasigailėjimo, kankino . uo-
mė ne Vasario 16-sios aktas, ^a1, Pavasar? ir rudenj — 

purvas, masinos negalėjo

pasakyti. Jdomu betgi kodėl, To|jau išknda y|a g maj.
šo ir skaitome:

“Skaičiau švogerio Stasio 
Grigaliūno laišką iš Lietuvos.

M. Mačionis sakosi atsime-
kada gyvenimas 
gal toks sunkus

nebebus
litinę laisvę'. Lėmė'revofiu- P.ne statybos rietos priva
čiomis tvinusi Europa irl?V.??’1P?’b!I’į'’įa*_^°

tęs nuo “Keleivio.” Jis sa
vo laiške, jei “Vilnis” jo ne- 
iškaipė, sako:

Vil-Spavergtoms tautoms skelb- « .kaIi« ^ami purvą, 
................... . ....... kai-!tas laisvo apsisprendimo šū-Imk®"’31 dainuodami.
riarankį komplimentą” pri-'kis, tuomet Jungtinių Ame-!ž.iem? ®sant 54 Jaips-

_____ _______ j____ 1 •, __ niu šalčio (amerikietiškaiėmė už gryną pinigą ir padrikos Valstvbių prezidento (amerikiehsk31
“Prieš 45 metus staugė Ke- švogeris džiaugėsi, tik sako, skelbė kartu su 15 centų ,Wilsono keltas ir palaiky- ska“nuojant butų 6o žemiau 

leivis. kad nereikia mums caro;jkad per anksti mes atėjome ant geradėjyste. Tai tikri ver- tas. Bet neturime mažinti ir nu 10’ miegojo bre-
nuversti nuo sosto Rusijos carą. jsvieto, nes dabar kuo tolyn, tai šiukai ant propagandos le- pačios mūsų tautos ryžto ir
O kada nuvertė, tai dabar vėl vis geryn eina Lietuvos žmonių
staugia, kad Tarybų Sąjungos ir 
Tarybų Lietuvos valdžia ne

gyvenimas. Na, o Keleivis 
gėdiškai terlioja Lietuvą.“

be-
do—slidinėja, 
einą tiesiai į 
rojų . . .

bet manosi, aukų laisvei atgauti ir lais- 
komunizmo .vai kurti, nes tik jos kieta 

(valia būti nepriklausoma

zentinėse palapinėse.”
Va, Nikitos sukurtas ro-|,

jus Sovietijos jaunimui!
R. S.

FIRMA
GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO., Inc.( 

135 WEST 14th STREET, NEW YORK 11, N. Y. 
Tel.: CHelset 3-2583

Praneša Chicagos ir apylinkės gyventojams, kad nuo' 
vasario 6 d., š. m. Chicagoje atidaro naują skyrių fir- ’ 
mos siunčiančios siuntinius-dovanas į S S S R

General Parcel & TraveI Co., Ine.
2134 W. CHICAGO AVENUE 

CHICAGO 22, ILL.
Tek: DIckens 2-8232

IVedėjas: VICTOR PROCIK
Mūsų firma, užsirekomendavusi sąžiningu ir neatidė- ( 

/iojamu išpildymu užsakymų, naudojasi pasitikėjimu 
dešimčių tūkstančių klijentų.
Mes įsitikinę, kad Chicagos gyventojai sveikins ati-1 
darymą naujo skyriaus, kuris patikrins jiems skubų i 
'ir korektingą pristatymą siuntinių dovanų į visas( 
S S S R dalis.
Reikalaukite nemokamų katalogų!

(Smulkmenos mūsų pastoviuose garsinimuose.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAJO

KAS NAUJO BROOKLYNE
LDD 7 kuopos svarbus 
susirinkimas vasario 21 d.

Brooklyno Lietuvių Dar
bininkų Draugijos (LDD) 
7 kuopos susirinkimai pa
prastai Įvykdavo kas antrą 
sekmadienį. Vasario mė
nesio susirinkimo data ta
čiau yra pakeista. Mat, an
trą sekmadienį Webster 
Hali, New Yorke, ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas. Dėl tos priežas
ties kuopos susirinkimas nu
keltas į trečią mėnesio sek
madienį, šiame atvejyje— 
vasario 21 d., paprastu lai
ku—3:30 vai. popiet.

Iki šiol kuopos susirinki
mai laikraščiuose buvo skel
biami tik priepuolamai, nes 
jie kas mėnuo buvo kviečia
mi laiškais. Sausio 31 d. ne
paprastame kuopos valdy
bos posėdyje, paaiškėjus, 
kad sekretorius nesveikuoja 
ir vargiai galės laiškais su
sirinkimą sukviesti, nutarta 
tenkintis vien paskelbimu 
“Keleivyje.”

Susirinkimas įvyks kuo
pos nario Frank Bručas 
svetainėje, 86-16 Jamaica 
Avė., Woodhaven. Važiuoti 
iš bet kurios pusės Broad- 
way-Jamaica Line ir išlip
ti Forest Parkway stoty

Šiame susirinkime kuopos_ 1 J_ 1_ ___ ________ ■* r\z*z\
vaiuyoa paieiKs visų įuou 
metų kuopos veiklos planą. 
Kai tas planas bus priimtas, 
tuomet jis bus paskelbtas 
spaudoje.

Kuopos Valdyba

Mirė Vaclovas Meiliūnas

Vasario mėnesio pirmoje 
savaitėje mirė Brooklyno 
lietuviams gerai žinomas 
barų patarnautojas V. Mei
liūnas.
Tėvynės redaktorius 
neturėjo auto nelaimės

“Keleivio Nr 4 parašyta, 
kad Tėvynės redaktorių Va- 
sil važiuojant į Floridą iš
tiko nelaimė ir jis su Spū
džiu apdaužyti grįžo namo. 
Čia turiu paaiškinti, kad Tė
vynės redaktorius Vasil to
kios nelaimės neturėjo. Ne
laimė ištiko visai kitą Va
sil, ir redaktoriaus titulas 
jam ne mano prisegtas

l
Kazys Žemaitis

Žinios iš Balfo centro
Dešimtasis Balfo seimas 

planuojamas šaukti Chica
goje šiais metais į-ugsėjo 3, 
4, 5 dienomis. Balfo direk
torių suvažiavimas įvyks 
New Yorke š. m. kovo 19 d. 
Bus švaistomi Balfo įstatai 
ir jų pritaikymas šių dienų 
Balfo veiklai.

Balfo centro valdyba nu
tarė grąžinti $10,000.00, da
li skolos Amerikos valdžiai, 
iždo departamentui reikalau
jant; Š! paskola buvo duota 
tremtinių kelionei finansuo
ti. Balfas dar liks skolingas 
10,000.00 dolerių, nes pasi
naudoję paskola nevisi dar 
grąžino Balfui, kitų net ne-

KRENTA IR VISKĄ NAIKINA

Tai Hawajuose išsiveržusio vulkano Huno lava. Iš 
vulkano gelmės ji spjaunama aukštai i viršų ir nukri
tusi teka viską naikindama.

Į W ATERBURY, CONN. 

Ar taip reikėtų daryt?
WORCESTERIO NAUJIENOS

\V aterbury yra tokių vien- Vietos lietuvių istorijos 
gungių, kurie turi maišus pi- trupinai

Povilas Kriaučiukas rengias 
skristi į Lietuvą

Brooklyno lietuviams pla
čiai žinomas buvęs “Naujo
sios Gadynės” ir LDD vei
kėjas Povilas Kriaučiukas, 
dabar gyvenantis Staten Ls- 
land, buvo atvykęs į New 
Yorką Sovietų Rusijos In
formacijos Biure pasiteirau- 
apie vykimą į Lietuvą, šiuo 

reikalu gavo patarimą 
kreiptis į Sovietų Rusijos at
stovybę Washingtone, kuri 
keliautojų reikalus sutvarko 
ir suteikia reikalingas infor
macijas.

Jis yra pasiinformavęs, 
kad Skandinavų lėktuvu 
skrendant, kelionė ten ir at
gal kainuotų $700.00.
Izabelė Sutkienė ligoninėje

Brooklyno b i z nieriaus 
Igno Sutkaus žmona Izabe
lė vasario 8 d. išvežta į 
Manhattan General ligoni
nę vidurių operacijai.

Linkiu jai greitai pasveik
ti.

— Petras Dėdynas, Alena
____ Lozoraitytė ir Juozas Kra-

nigų. Jie nė jokiam visuo- i ' sinskas, trims metams —
meniniam reikalui neduoda |^a^ia rb“VOJ9a? Nl* Juzė Rauktytė (dabarDauž- 

;nė cento, gailisi net pakan- 48, 50, 52, 1960 m- vardienė)> vaistininkas
karnai maisto nusipirkti, Aleksandras Budrevičius ir
žmoniškai apsirengti, o kai 192-m. Sandaros 16 kuo- Cinsky.
miršta, valdžia jų turtą pa- P°s. svečiais buvo L. Natke- j kredito komitetą išrink
ama. vicius ir B. žygelis. Tai bu- ti/Leonas Paulauskas, JUO-

Antanas Petrulis, gyv. sveciai is Lietu- žuromskas įr j. Emkus.
b63 Bank St.. gaiši ui kilus \°s- Birželio pabaigoje Aks- j priežiūros komisiją: 
sunkiai apdegė. Kai šie žo- ūky jiems pagerbti bu- St'sv/Vaškelevičius - Wac- 
džiai rašomi, jis guli ligoni- v° surengta gegužine. keli, Balys Mingilas ir Jonas
nėj, jo padėtis pavojinga. Tada kuopos valdyboj VaškelevičiusJo bute rasta banko knygų- buvo: Pirm. A. Kriaučialis, A*trame susil-inkime val
čių, kurios rodo Petrulį tu- vicepnm. J. Ki a&inskas, dybon išrinkti: Pirm. Alek- 
rict net $32,000. sekr. A Sobhnskas fin. sandras gBdrevičius, vice-

sekr. K. Masaitis izd Justas ipm AnUnas Janušonis
PaJeckis org A. Adomai-Juozas Krasinskas, 
tis. Veiklos komitetas: B. Jžd M j - Cinsk knygų 
Mingilas Ona šarkaite, vedėja Juį Rauktyft.

jos sporto varžybos bus va- epon us n . a- Vaistininkui A. Budrevi-
sario 20-21 dienomis šv. . čiui staiga mirus, pirminin-
Juozapo parapijos salėj Wo " te!?o IjetuviiTDrau“ ku buvo išrinktas Stasy3 
(John St.) ir Tinker moky- ..orctste,,1° Cietuuų U au purvinskas. 
kloję Jose dalyvauja Besto- ^^^i * Vėliau '

ir Watei būrio stalo teniso, i Jos veiklesnių narių pa- verslininkų: Advokatai Pra- 
šachmatų ir krepšinio ko- įš™ėtini: Vincas Kupstas, nas Baublys, J. Bartkus, K. 
mandos. j Stasys Purvinskas, P. Lozo- Tamulionis; Jonas Dvarec-

Pradžia šeštadienį 10:30 Į'a^|s’ Bernotą, A. Janu- kas, Antanas Katkauskas, 
šoms, A. Kriaučialis, J. Petras Glavickas, Juozas 
Dvareckas, A. Martišius, V. pjgaara> Jokūbas Rauktys, 
Barnatavičius, J. Krasins- Zizas ir kt.
kas, A. Jasaitis, Ig. Pigaga, Didžiausia 1929-31 metų 
J. Pigaga, A. Gotautas ir krizė buvo pergyventa, bet

.... banko valdyboj buvo žmo-
Taryba veikė iki 1932 m. nįų, kurie norėjo panaudoti 

Ji rengė Vasario 16-sios mi- jį saviems reikalams. Ban-

Waterburieti* 

Sporto varžybos
Rytinės Naujosios Angli-

narius įstojo 
daugiau vietos profesionalų,

sakoma: nekose dažnai šiai šeimai į vai. ryto, tos dienos vakare
CHICAGOS LIETUVIŲ TA- tekusią dali apgailestauda- -šokiai. Sekmadienį varžybų

RYBA. kaip dalis Amerikos vo. Užjausdavo ir vyrai. 
Lietuviu Tarybos, ruošia šį mė- Nepakildama iŠ. lovos, Ga- 
nesį LIETUVOS NEPRIKLAU- linaitienė prasirgo 11 metų 
SOMYBĖS MINĖJIMĄ ir kvie
čia visus Chicagos ir apylinkės

ir 3 menesius. Kentėjo nuo 
‘artraičio”: buvo pritrauk

pabaiga, taurių įteikimas
A. B

NASHUA. N. H.

lietuvius jame dalyvauti ir pri
duoti savo auka tolimesniam ko-

tos kojos ir rankų pirštai. Serga J. Germanavičius 
Beieškant pageibos, buvo inailmuo !»• lritnlriiic navanori_ ,__ - j________ . . -.aaz*Sunkiai serga Julius Her- Kas uzaaryias 1^,5o m.

vos vedimui už Lietuves išiai- kilnojama iš vienos bg°ni-: man-Germanavičius. Pora *r D. į Banko uždarymas — tai
svinimą iš Rusijos komunistų nes i kitą, bet niekas nepa- Levučiu iU Uhnvn ligninai 'Kungaiksčio Vytauto mir- didžiausia klaida. Jei jis ne-

m- • ■ P^rr ,oraeij<* e -*
Mes skelbiame visą vasario padėtis tik dar labiau pa- ?r,ionoc. Teofilės įTniPstino-ai z?’ gegužes .su a. rali Siandien butų didelis musų

imanoma surasti Greičiau- mėnesf Iabiau -item^tos’ labiau blogėjo. Paskutiniu laiku :nrižifin-m9S jn tJU?roi?ld s°įe. Pirnuninkavo pasididžiavimas,
nenori ovačinK ryžtingos kovos mėnesį už Lie- dar prisidėjo kraujo plūdi-

... ... .tuvos laisvę ir nepriklausomybę, mas, kuris ir pribaigė jos
Balfas apmokėjo 100 pre- todėl. .gyvybę. Buvo dar nugaben-

numeratų “Eglutės,” kun. J v... ...... Kviečiame visas organizaci- ,ta į Šv. Agnieškos (katali-
■ siuntinėjama Vokietijoje Jas savo susirinkimuose atžymė- i kišką) ligoninę, kurios sąs- 
; esantiems vaikučiams. Taip Lietuvos nepriklausomybę ir kaita už dviejų savaičių pa
jau d.„loma kelinti metai, 'skirti gausias aukas kovos tę- laikymą buvo 995 dol. ir 20 

Balfo įgaliotinis Danijoj simui. centų. Kad darbininkas tiek
A. Gebelow baigė savo dar-' Kviečiame kiekvieną mūsų .galėtų sutaupyti, turi dirbti 
bą. Jis rašo, kad laimei lie- lietuvį brolį ir sesę susirinki- mažiausiai ištisus metus, 
tuviai Danijoje ypatingu muOse, pobūviuose ir kitur Jau nutylint apie krikščio- 
problemų neturi, kurie tik rinkti paramą kovai už Lietuvos niškos meilės stoką nelai- 
gali dirbti—dirba. A. Gebe- išlaisvinimą. mes ištiktam žmogui, štai
low Balfo centro valdyba j Prašome kiekvieną atverti sa- prie ko yra priėjusi vadina- 
pasiuntė specialią padėką, vo širdį mūsų tėvų kraštui ir moji “laisvoji pramonė” 
prašydama ir ateityje neap- \iarbu ir kaip galint stambesne
leisti lietuvių. auka prisidėti prie Letuvos lai-

šešiems kūrėjams-sava- 'svinimo 
noriams invalidams, esan- j Aukas malonėkite pasiųsti 
tiems Y okietijoje, Balfo Chicagos Lietuvių Tarybos iždi- 
centro valdyba Vasario 16 pinkui p-nui A. Valoniui, 2201 
dienos proga paskyrė po ;Cermak Road, Cbicago. III.

CHICAGOS LIETUVIŲ100 DM.

CHICAGO, ILL.

Lai gyvuoja laisva, nepri
klausoma Lietuvą!

Šitokiu šūkiu ALTo sky
rius kreipėsi į visus Chica
gos lietuvius. Atsišaukime

TARYBA
Eufrozina Mikužiutė, pirm. 
Teisėjas Alfonse Well, ek. sekr. 
Antanas Valonis. iždininkas

SOPHIE BARČUS

Linkime abiem 
pasveikti.

d y vavo didelė minia žmonių, gi eičiau j Yjsuose tuose

F. ir

LOWELL, MASS.

parengi- 
P muose meninę dalį atlikda- 

*jvo “Aušrelės” choras, ku
riam vadovavo muz. Jonas 
Dirvelis. Jis turėjo gerų dai-

J. Krasinskas 

HOUSTON, TEX.

Šį sekmadienį į Nepri
klausomybės minėjimą
Lietuvos Nepriklausomy

bės paskelbimo 42 metų su
kakties minėjimas bus šį ., j- • • 01 j to Didžiojo muziejui Kau-sekmadiem, vasano 21 d. J J
2:30 vai. popiet D. L. K. Tarvbai nustoius veikti 
Vytamo Klubo salėje (447 d
Lenkai btreet). y0 .Rurta Sąjunga vilniui

Atleido mokytoją už 
girtavimą

Vietos laikraštis rašo, kad 
nininkų, kaip, pavyzdžiui, aukštesniosios mokyklos mo- 
Jonas Emkus, J. Blažys,
Ona Dirvelienė ir kt. 

Minėto minėjimo pelnas
virš $1,000 pasiųstas Vytau-

(free enterprise) medicinos 
srity!

sant iš ko pas; 
mie pats ligonę kantriai 
slaugydavo, gydymo išlai
dos suėdė visas jo santau
pas. Žmogus neturėjęs nė 
Į Mėlynojo kryžiaus draudi
mo.

NORWOOD, MASS.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprėžoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kaliforr.ijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;*
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys he akių.. .
lr daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslais.

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadvray So. Boston 27, Maaa.

RADIJO A ALANDA 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. AM 102-7 FM 
Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 vai. ryto.

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

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v. [
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOI) AVĖ. į
CHICAGO 29, ILL.

BALTIMORE, MD.

Ligos surakinta 11 metų
Retai kam gyvenime bū

na tokia didelė bėda, kokią 
turėjo susipratęs tautietis 
Jonas Galinaitis. Sausio 
pradžioje mirė jo žmona 
Domicėlė, gimusi Pievaga- 
lių kaime, Punios valse., 
Alytaus apskr. Hollins gat
vės, kur tirštokai gyvena 
lietuvių, moterėlės savo paš-

Visi lietuviai, lietuvės!
Mielai kviečiame į Lie

tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 42 metų sukakties 
minėjimą š. m. vasario 21 d. 
(sekmadienį).

Programa:
9 vai. iškilmingos pamal

dos vietos lietuvių par. ba
žnyčioje už Lietuvą.

4 vai. po pietų paskaita ir 
meninė dalis Lietuvių Ben
drovės salėje.

Kalbės inž. V. Tzbickas 
iš Bostono.

Meninę dalį atliks solistė f 
J. Adomavičienė (sopra
nas), akomponuojant muz.
V. Adomavičiui.

Lietuvės skautės parodys 
savo sugebėjimus.

Rengėjai

nas ir kt. Lietuviškai kalbės 
svečias iš Bostono Justinas 
Vaičaitis, invokaciją sukal
bės kun. A. Janušonis.

Svarbiausią meninės pro
giamos dalį atliks Bostono 
mišrus choras, komp. J. Gai
delio vadovaujamas, kuris 
praeitą sekmadienį dalyva
vo panašioje šventėj Bosto
ne ir kurio atvaizdas buvo 
išspausdintas praeitame Ke
leivio numeryje.

Visi vietos ir apylinkės 
lietuviai kviečiami šitoje 
mums brangioje šventėj da
lyvauti.

Rengėjai

SUOMIJA
Suomiai apie “Lietuvių 
Enciklopediją”

(E) “Helsingin Sanomat”, 
didžiausias Suomijos dien
raštis, sausio 13 d. laidoje 
įsidėjo platų rašinį apie 
“IJetuvių Enciklopedijos” 
Amerikoje leidybą, pabrė
žiant užsienio lietuvių kul
tūrinį veiklumą spaudos ir 
literatūros srityje. Iškeliami 
leidėjo J. Kapočiaus ir re
daktorių be« bendradarbių 
nuopelnai, sėkmingai vyk
dant tokį stambų darbą.

cepirm. J. Rauktys, sekr. J. 
Krasinskas, fin. sekr. Jurgis 
Mozuraitis, ižd. Stasys Pur
vinskas, iždo glob. Aleksas 
Šoblinskas ir K. šimkonis, 
organzatoriai — A. Kriau
čialis ir A. Martišius, kores
pondentai — J. Mozuraitis 
ir J. Krasinskas.

Kontrolės Komisija: Vin
cas Kupstas, Jonas Dabrila 
ir V. Bernatavičius.

Sąjunga rengdavo Vasa
rio 16 minėjimus ir kitus pa
rengimus, ji nemažai pini
gų surinko ir pasiuntė Vil
niui vaduoti.

Sąjunga veikė iki 1939 m. 
lapkričio 26 d.

1926 m. balandžio 22 d. 
Petro Dėdyno namuose su
sirinko būrelis lietuvių ir įs
teigė Worcester Credit Lith- 
uanian Union — lietuvių sa
vitarpinį banką.

Šiam susirinkimui pirmi
ninkavo Jonas Emkus, sek
retoriavo Stanley Wackell- 
Vaškelevičius, abu Ameri
koj gimę ir augę.

Jame buvo renkami di-9
rektoriai. Vieniems metams 
išrinkti Antanas Janušonis, 
Juozas Sutkus ir Antanas 
Kriaučialis, dviem metams

kyklos mokytojas Edward 
Mazieka (turbūt Mažeika? 
Red.) suspenduotas už tai, 
kad mokyklos bankete, ku
riame buvo mokytojai ir 
apie 40 mokinių, jis buvo 
perdaug neblaivus.

Mažeika sako, kad jis te- 
išgėręs tik vieną butelį 
alaus ir kad jis esąs augęs 
lietuvių šeimoje, kame pie
tų metu būdavę geriama ir 
alaus. Bet mokyklos virši
ninko tas aiškinimasi nepa
tenkino, nes, jo nuomone, 
toks mokytojo elgesys nega
li mokinius teigiamai veikti 
ir kiekvienas mokytojas tu
rėtų žinoti, kad taip elgtis 
negalima.

BRIDGEPORT, CONN.
Minėsim Nepriklausomybes 
paskelbimo sukaktį

Vasario 16 minėjimas bus 
sekmadienį, vasario 21 d. 4 
vai. popiet parapijos svetai
nėje. Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas Lietuvos Laisvi
nimo Komiteto narys Vy
tautas Vaitiekūnas iš New 
Yorko.

Meninę programą atliks 
parapijos choro solistas V. 
Barius ir kvartetas, (EI. Ja- 
niūnienė, B. Kuklerienė, V. 
Barius ir J. Butkus) du jau
ni akordeonistai (Elena Ja- 
niūnaitę ir Barius. Jr.) jau
nos mergaitės pasakys eilė
raščių

Maloniai kviečiami vieti
niai ir apylinkės lietuviai 
kuo gausiau dalyvauti.

ALTo Skyriau* Valdyba
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KIENO TEN ROJUS: ŽMONIŲ AR KOMISARŲ

(Tęsinys)
O štai ką rašo seniau gy

venęs Amerikoje buvęs ge
ras komunistas, po pirmojo 
karo grįžęs į Lietuvą, Sme
tonos persekiotas:

“Tu laimingas, kad gyve
ni už vandenyno, o mes pra
puolę: daug kentėjome per 
karą ir po karo iš visų pu
sių, o dabar briaukiam mii- 
ties. Mūsų ūkelį paėmė į ko
lūkį, bet mes perseni kolūky 
dirbti, pensijos negaunam. 
Stalinas išdavė darbininkų 
klasę.”

Jaunas vyras rašo:

“Sugrįžęs į tėvynę, radau 
Jūsų rašytus laiškus tėve
liams. Iš jų matyti, kad esį 
puikus vyras. Mano tėveliai 
bijojo apie mane rašyti, nes 
pas mus buvo baisūs laikai. 
Dabar jau kiek geriau, to
dėl aš parašysiu.

“Kai raudonoji armija su
grįžo antrą kaitą į Lietuvą, 
aš stojau savanoriu į ją, kad 
galėčiau padėti hitlerininkus 
mušti. Ir mušėme. Prie Ber
lyno buvau sužeistas, bet 
greitai pasveikau ir karia
vau iki karo galo. Po karo 
buvau atleistas iš kariuome
nės. Maniau, kad dabar ga
lėsiu pradėti gyvenimą, bet 
likimas kitaip lėmė. Tada 
siautė baisus banditizmas. 
Banditai mane įskundė, kad 
esu liaudies priešas ir ma
ne nuteisė 25 metus kator
gos. Ten išbuvau 10 metų ir 
per tą laiką teko daug var
go iškęsti. Gerai, kad Stali
nas mirė, Chruščiovas išgel
bėjo. Dabar grįžau namo ir 
dirbu prie statybos, per 
mėnesį uždirbu 400 rublių.

Šią vasarą pas mus buvo 
atvažiavę iš jūsų krašto dvi 
delegacijos. Aplankė ir mū
sų miestelį, vaikams nupir
ko saldainių. Ir kokie geri 
žmonės tie amerikonai! Jie 
sakė, kad pas jus darbinin
kams blogas gyvenimas, nes 
visuomet daug žmonių be 
darbo.”

Įdomių dalykų yra ir ki
tos moters laiške. Ji rašo, 
kad “čia rajonas didelis, o 
krautuvių maža, todėl kar
tais įeikia pusę dienos su
gaišti, kol nusiperki duo
nos ar ko kito . . . vasarą 
daugumas moteių, kurios 
nelaiko gyvulių ir neturi 
mažų vaikų, eina dirbti sta
tybose; reikia gerai padir
bėti, kad per mėnesį paim
tumei 300 rublių, nes visi tu
ri padėti vykdyti septynme
čio planą, todėl trijų darbą 
tenka vienai padirbti, bet 
atlyginimas ne didesnis . . . 
melas, skelbia radijas, kad 
per septynmetį visko netek
sime, priešingai, sako, vis
kuo būsime aprūpinti — bu
tais, drabužiais, maistu taip, 
kad žmonės gyvens laimin
gai . . . jūs ten Amerikoje 
viską mokate greičiau pa
dirbti, ir daugiau uždirbat 
dėl to, kad jūs turite maši
nas, ir mes mokėtume taip 
padaryti, jei turėtume maši
nų (galvoje turi batų siuvi
mo mašinas, Red.), pas mus 
viskas rankomis dirbama.”

Aitelėse dirbantieji bat
siuviai gauna 20%, o drabu
žių siuvėjai 30% mokamos 
už pasiuvimą kainos, Suk
nelės pasiuvimas 90 rublių, 
kostiumo 200 rbl., vyrams 
plaukų nukirpimas (maža
me miestely) 3 i*ubl., mote
rims plaukų sušukavimas 
25 rbl. .. .“žmonės nervuoti,

Vasaris - talkos mėnuo
Pravartu susipažinti su

B. Gaidžiūno straipsniu 
“Griauti visais laikais bu
vo lengviausia,” (Dirva, va
sario 1 d., 1960).

Jis padalina visuomenę į 
tris grupes: 1. kurie visa 
širdimi Įsijungia į kūrybinį 
darbą, 2. —kurie niekur ne
skuba ir dėl nieko galvos 
nelaužo, patalkina, kai kas 
paprašo, bet ir nugarą paro
do, Jei kas iš kitos pusės pa
kursto, ir 3. —tie, kurie 
tarsi sutverti pirmųjų pas
tangas ardyti ir t. t. Jie ir 

j Lietuvoje daugiausia val
džias vertė, savas ir sveti
mas .. .

(Čia man nevisai aišku, 
kodėl tasai, kad ir ardybi- 
nis, elementas vertė “savas” 
valdžias?)

Toliau B. Gaidžiūnas ra
šo: “Dar pusė bėdos, kada 
su tokiais griovybos darbais 
sukinamasi po mažą ratelį. 
Daug blogiau jau su tais, 
kurie įsigauna į plačiuosius 
vandenis, ypač į spaudą. Ką 
daryti, kad dirbantiems mū
sų žmonėms ne pagaliai bū
tų kaišiojami, bet talka siū
loma?”

Visai rimtas susirūpini
mas — ką daiyti?

Ką daiyti, kad toki “pa
vyzdingi” laiškai, kaip laiš
kas VI. M. iš Chicagos, ne
būtų išvydęs spaudos ir to
kios idėjos nebūtų paleistos 
į “plačiuosius vandenis?” 
Ar gal tautininkams daro
mos išimtys, nes minimas 
laiškas atspaustas toje pa
čioje Dirvoje’ po B. Gai
džiūno straipsnio?

VI. M. meta žiaurų kalti
nimą Amerikos Lietuvių 
Tarybos vykdomojo komite
to pirmininkui ir sekretoriui 
dėl naudojimo ALTo lėšų 
savo “asmeniniam ir savo 
laikraščio kromeliui.” Tai 
yra aiškus ir įžūlūs įspėji
mas visuomenei, kad neau
kotų savo dolerių ALT’ui. 
Ar tai nėra pagalių kaišio- 
jimas ir šmeižimas visa šir
dim atsidavusių kūrybiniam 
darbui visuomenininkų? Al
iai yra patrioto darbas?

Ir tas daroma kaip tik tuo 
momentu, kada su dideliu 
pakilimu visose lietuviškose 
kolonijose buvo ruošiamasi 
minėti Vasario šešioliktąją. 
Mes visi išeiviai, ar tauti
ninkai, ar ateitininkai, ar 
frontininkai, ar socialistai 
(to žodžio vis dar baidosi 
atsilikę žmonės), mes visi, 
kad ir eidami savais skirtin
gais keliais, einame prie 
vieno mums bendro ir šven
to tikslo: Lietuvos išlaisvi
nimo.

Iš komunistinės vergijos 
ištrūkę, laisvajame pasaulyj 
mes dedame pastangų savo 
darbais, savo spauda, o taip 
pat aukomis remti institu
cijas, kurios Lietuvos liki
mo Liausimais rūpinasi ir 
dirba. Vasario 16 dienos at
minimas mums visiems yra 
brangus, todėl nedrumski- 
me vandenų, kuriuose patys 
plaukiojame ir žiūrėdami į 
tolimą savo šalies ateitį, pa- 
sišvęskime jai dirbti su visa 
savo širdimi. Aš pasiūlyčiau 
Vasario mėnesį, nors tą vie
ną mėnesį metuose, pašvęs

nuo mažiausio vaiko, gal 
dvidešimtajame amžiuje vi
sur žmonės tokie silpni. 
Prieš karą neteko girdėti, 
kad šeimos taip blogai su
gyventų, taip daug skirtųsi, 
dabar mažai šeimų tėra, ku
rios gražiai sugyventų, daž
nai išgirsi, kad tėvai vaikus 
nužudė, vvras žmona užmu- 
šė ar prigirdė, primušė, nors 
visus tuos įvykius greitai su
seka ir nubaudžia . . . jau
nesni žmonės visi girtuok
liauja. Parašykit, ar visur 
taip yra, ar gal tik pas mus.” 

(Galas)
i -------------------------------

Partinė propaganda skver
biasi ir į liaudies šokių ir 
dainų sambūrių programas

(E) Dainų ir šokių liau
dies sambūris Vilniuje su
daręs naują programą,' ku
rią jau repetuoja. Partinių 
Įstaigų spiriamas, sambūris 
pirmąją dalį savo progra
mos skiriąs “dainoms apie 
partiją, tarybinę tėvynę”. 
Toje dalyje įtrauktos taip 
pat “broliškų tautų” dainos. 
Kitaip tariant, partiniai
sluogsniai privertė sr ūrį 
savo programą padaryti
“mažiau 'lietuvišką”. Savi, 
lietuviški pasirodymai su
dalys tik dali programos. 
Šiais metais sambūris numa
tęs apie 100 koncertų, iš jų 
25 koncertus duosiąs “drau- 
giškose respublikose”. 
Preikšas išėjo pensijon

1 Sausio 29 d. Aukščiausios 
Tarybos prezidiumas pas
kelbė, kad ministerio pirmi
ninko pavaduotojas Kazys 
Preikšas atleistas iš pareigų. 
Jam esanti paskirta pensija. 

Puola socialdemokratus
(E) Kaip Lietuvoje ko

munistų partijos ideologas 
R. Šarmaitis piktai puolė 
L i etų vos socialdemokratų 
veikėjus užsieny j ir jų spau
dą (“Darbininkų Balsą”), 
taip Latvijoje A. Gelfman 
pastamoju metu smarkiai 
puolė žinomą socialdemo
kratą Bruno Kalninš’ą.

“Savanoriai” j Kazachijos 
stepes

Lietuvos spaudoje pasiro
dė “Vyriausios perkėlimo ir 
organizuoto darbininkų tel
kimo valdybos prie Lietuvos 
ministerių tarybos” skelbi- 
mas, kuriuo piliečiai (ypač 
šeimos) raginami registiuo- 
tis perkėlimui į Kazachijos 
Semipalatinsko o» .vieš sov- 
chozus ir telkiami darbinin
kai i Sovietų Sąjungos Įmo
nes.

Registravimo biurai esą 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Klaipėdoje ir Panevėžyje. 
Be to, registiuoją ir visų ra
jonų vykdomieji komitetai. 
Senka Baltijos jūra

Baltijos jūros lygio tyri
mai parodė, kad jos vanduo 
pastaraisiais metais yra nu
sekęs apie pusę metro (20 
colių). Tai patvirtino ir len
kų tyrimai. Spėjama, kad 
Baltijos jūros lygis nukrito 
dėl pakitėjusių sąlygų Šiau
rės Atlante ir Šiaurės jūroje. 
Dėl Baltijos jūros lygio kri
timo atsirado nenumatyti 
sunkumai ir kai kurių Bal
tijos uostų pakrantėse. Te
ko pakeisti kai kuriuos pa
krančių statybos planus ir 
Įdėti daugiau daibo į pa-

Komunistų valdomoj Ber
lyno daly suvaržytas svies
to pardavimas, nes jo trūks
ta. Dabar per savaitę beduo-

čias statybas. Ypač pavojin
ga padėtis susidarė kai ku
riuose pietiniuose uostuose.

Kas yra buvęs Palangoje 
prieš kelias dešimtis metų ir 
paskutiniais metais, tas ži
no, kaip ten jūra toli “nubė
go”—kur dabar kopos riog
so, ten seniau buvo vanduo.

NEDAVERTINTA MEILE 
LAISVEI

ti mūsų visų politinių srovių 
talkos darbui. Nesikolioti, 
nežeminti vieni kitų, ne
skleisti melagingų žinių, 
“nekaišioti pagalių visiems 
dirbantiems ž m o n ėms,” 
nors jie ir būtų skirtingų po
litinių nusistatymų.

Nors tiktai tą vieną mė
nesį iš dvylikos išlaikykime 
savo rimtį ir savigarbą ir sa
vo spaudą apsaugokime nuo 
žemo kultūrinio lygio—te
gul mūsų spauda bus tą mė
nesį pašvęsta tėvynės gar
bei, partizanų pagerbimui, o 
taip pat visų lietuvių, nu
kentėjusių ir kenčiančių Si
biro tremtyje ir toj pačioj 
Lietuvoj.

P. L.

PRIE NEŽINOMOJO 
KAREIVIO KAPO

Susikaupimu, bežade rim
timi jungiamės su savuoju 
kraštu į vieną didžiulį troš
kimą — troškimą laisvės. 
Laisvės lietuviškam žodžiui, 
gimtajam kraštui; laisvės 
šeimininko teisėms savo na
muose.

Vasario šešioliktoji tam
pa simboliu, tampa jungti
mi kiekvienam lietuviui, 
kur jis bebūtų. Vasario še
šioliktosios prasmė: lietuvis 
lietuviui brolis, ištikimiau
sias kovos draugas, bendros 
idėjos sekėjas.

Tylos minute gerbiame 
tautos didvyrius, sudėjusius 
auką, aukščiausią žmogiš
kos vertės auką—gyvybės 
auką. Jų atminimui nesi- 
dangstome gedulo skrais
tėm, bet jų auka didžiuoja
mės. Gyvybės auka savo di
dumu prašoka įprastinį ge
dulo jausmą, stebina didžiu 
kilnumu ir uždega ryžtu 
sekti.

Laisvė tokia jau yra iš 
prigimties, kad už ją kovo
jama. Laisvė žmogui maiti
nama žmogumi: Žmogaus 
kančia, žmogiškuoju krau
ju, žmogiškąja gyvybe. To
dėl tai darosi suprantama, 
kad vainikas ant nežinomo- 

; kareivio kapo nėra vėlinių 
dienos pakartojimas, bet 

i laisvės ir nepriklausomybės 
šventė.

I Tauta bus gyva, tauta ne
bus vergė, jei kiekvienas 
tautos naiys bus nežinomuo
ju kariu, bevardžiu kariu, 
nesiekiančiu asmeninės nau- 
los, nei laurų vainiko, bet 
pasiryžusiu mirti, kad kiti 
gyventų.

Z. G.

“SAVANORIŠKAI”
VARŽO SAVO PILVĄ

Pasirašius Korėjos karo 
paliaubas 1953 sausio 23 d., 
per 22,000 kinų ir korėjie
čių karo belaisvių atsisakė 
grįžti į komunistinę šiaurės 
Korėją ar raudonąją Kiniją. 
Tautinė Kinija ir laisvoji 
Korėja sausio 23 d. paskel
bė Azijos Laisvės Dieną. 
Šiemet tos dienos proga Pa
vergtųjų Seimas išleido at
sišaukimą į Azijos tautų an* 
tikomunistinę lygą ir sau
sio 22 d. turėjo bendrą po
sėdį su tautinės Kinijos ir 
laisvosios Kinijos ambasa
doriais.

Pavergtųjų Seimo atsi
šaukimas iškėlė sovietų pa
vergtų Azijos ir Europos tau
tų vienybę dėl laisvės ir pri
minė, kad demokratijos ko
voje su sovietiniu totalizmu 
ligi šiol nedavertinąma ko
munistų tautų meilė laisvei. 
Dėl to laisvėje esančių pa
vergtų tautų atstovų uždavi
nys atidaryti laisvajam pa
sauliui akis ii* parodyti tei
singą kelią į demokratijom 
laimėjimą ir į tikrą taiką — 
kelią veiklios politikos vie
nybėje su pavergtomis tau
tomis.

Pavergtųjų Seimo posė
dyje tautinės Kinijos amba
sadorius dr. Tsiang pabrėžė, 
kad, nors kova dėl laisvės 
pirmiausia priklauso pa
tiems laisvę atimtiesiems, 
pavergtųjų vergija yra sy
kiu ir laisvųjų laisvei grės
mė. Jis taip pat paneigė ta
riamą Sov. Sąjungos ir rau
donosios Kinijos reikalų 
kryžiavimąsi ir iš to galimą 
tų dviejų totalizmu susikir= 
Urną. Nei dabarty, nei arti
mesnėj ateity tokiam susi
kirtimui nesą pagrindo.

Laisvosios Korėjos amba
sadorius B. C. Limb paryš
kino sovietų siekiamos Rytų 
- Vakarų vadinamos koeg
zistencijos (sambūvio) tik
rąją prasmę. Per tą koeg
zistenciją Kremlius siekiąs, 
kad laisvasis pasaulis pasi
darytų pats savo laisvės 
duobkasys.

Kor.

dama 125 gramai, tai yra 
apie puspenktos uncijos.

Beveik valdinis laikraš
tis “Berliner Zeitung”, pra
nešdamas šitą naujieną, pa
žymėjo, kad sviesto suvar- 

I žymas įvestas pačių gyven
tojų noru;

Gal ir teisybė, nes norin
tieji gauti sviesto turi užsi
registruoti savo krautuvėj, 
ten jie gaus savo 125 gra
mus ir jau kitur nebegalės 
pirkti. Jei neužsiregistruos, 
tai negaus- nė tų 125 gramų. 
O užsiregistruoti niekas ne
verčia, taigi “savanoriškai” 
sutinkama per savaitę svies
to te valgyti tik 125 gramus.

GALE LAUKO EŽERĖLIS . . .

Tokių Kražių ežerų Lietuvoje buvo keli tūkstančiai, ypač daug 
jų buvo Lietuvos ryiuose.

KOMUNISTU NUGRIAUTAS

žuvusiems už Lietuvos laisvę kariams Kaune karo mu
ziejaus sodely buvo pastatytas paminklas iš akmenų, 
surink iu iš Lietuvos nepriklausomybės kovų lauku, čia 
buvo ir Nežinomojo Kareivio kapas. įvairiomis progo
mis 'prie jo buvo padedami Kėlių vainikai. Lietuvą už
valdę komunistai tą paminklą nugriovė.

Tautus Fondo prašymas
Lietuviai!

Mūsų brangios tėvynės 
Lietuvos vergija nešvelnėja. 
Sunki laisvinimosi kova tę
siama toliau, pareikalauda
ma naujų jėgų bei išteklių. 
Ypatingai šiais metais turi
me atkreipti laisvojo pasau
lio dėmesį, kadangi sukan
ka 20 metų nuo mūsų tėvy
nės užgrobimo.

Laisvojo pasaulio lietu
viams kovoje prieš tėvynės 
okupantus vadovauja Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas (VLIK’as). 
Jo darbas sunkus, o galimu
mai, palyginti su priešu, yra 
riboti. Mūsų visų pareiga 
yra jį remti kaip moraliai, 
taip ir piniginiai, kad būtų 
pajėgesnis sunkiai kovai už 
Lietuvos laisvę.

VLIK’as didžiausią savo 
kuklių išteklių dalį išleidžia 
šioms kovos priemonėms:

Radijui. VLIK’as nau
dojasi žinių perdavimui į 

i pavergtą tėvynę lietuviškai 
per Madrido, Vatikano ir 
Romos radiofonus. Paver
gėjas labai bijo tiesos žo
džio iš laisvojo pasaulio ir 
visais būdais prieš žinių 
perdavimą kovoja. Tačiau 
nei grasinimais, nei baus
mėmis nuo žinių klausymo 
neatbaido. Reiškia, tas iš
pūstai galingas okupantas 
nėra nei taip galingas, nei 
saugus, nes dreba dėl pi-asi- 
veržimo per uždangas tie
sos žodžio. Paskiausios ži
nios patvirtina, kaip tėvynė
je likę broliai godžiai gau
do žinias, siunčiamas lietu
viškai per minėtas stotis ir 
jas nepaprastai vertina. Jų 
svarba dar daugiau padidė
ja nuo lietuviškos valandė
lės sustabdymo iš Muenche- 
no—Vokietijoje ir Voice of 
America Washingtone su
varžymo.

Jau atspausdintas! Užsisakykite!

KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams

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

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

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

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

ELTOS Biulete
niams. VLIK’as informa
cijos tikslu leidžia Eltos 
biuletenius lietuvių, anglų, 
vokiečių ir italų kalbomis. 
Tie biuleteniai yra siunčia
mi svetimų kraštų politi
kams, žurnalistams, moksli
ninkams, visuomenininkams 
ir kt. Tie biuleteniai yra 
svarbūs ir daug prisideda 
prie laisvinimo kovos.

Radijo sekimo 
s t o č i ai. VLIK’as išlaiko 
radijo sekimo stoti, kurios 
pagalba sužinome kiekvieną 
svarbesnį įvykį pavergtoje 
Lietuvoje. Tomis žiniomis 
pasinaudoja daugelio kraš
tų svarbios institucijos bei 
įtakingi aSmcRyS ir jHS labai 
vertina.

Šiems VLIK’o uždavi
niams įvykdyti lėšų niekas 
svetimas neduoda. Mes pa- 

: tys turime jas surinkti, kad 
. ir pamiršdami asmeniškus 
reikalus.

Tautos fondas rūpinasi, 
telkdamas lėšas, VLIK’o 
veiklą palaikyti, ir maloniai 
prašo visus laisvajame pa
saulyje lietuvius, be politi
nių pažiūrų skirtumo, tuos 
uždavinius savo pinigine 
auka paremti.

1 Tautos Fondas laukia Jū
sų aukos, karštai tikėdamas, 
kad laisvėje gyvenąs lietu
vis, dvasia nepalūžęs, tęs 
sunkią kovą už savo myli
mą tėvynę iki jai išauš lai
svės rytojus.

* Tautos Fondo Valdyba

AUKAS SIŲSTI:

Lithuanian National Fund 
233 Broadvvay, Room 3012 
New York 8, N. Y.

“Aš tau nieko (laupiau nelin
kiu, kaip viena — išsinešk iš 
gyvenimo savo gerą vardą’’.
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Jil liIįMiiM-

Maiklo si Tfcvu

Pirminiai prezidento rinkimai

MIKOJANAS KUBOJE

Chruščiovo dešinioji ranka Anastas Mikojanas (sėdi 
kairėj) Kuboje atidarė Sovietų parodą. Jį čia matome 
tekstilės darbininkų susirinkime, greta jo Kubos val
stybinio banko direktorius Ernesto Guevara. Mikoja
nas gyrėsi, kad Sovietai turi galingiausias raketas, 
bet nori taikos.

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas ir užsisaky
dami kitų metų kalendorių, at
siuntė Maikiui su ’iėvu dovanu:

Mrs. S. Kia u laks iš La Porte, 
lnd. — $5.50

Mrs. La.cora Kruszinis, Chi
cago. 111. — $5.50

KELEI VIUI’ 
sukako SS metai

“KELEIVIO” SUKAKTUVINIS POKYLIS BUS 
k" New liuffalo, GEGUŽĖS 1 DIENĄ SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIE-

Mich. — $2.o9
•I. Ūmams, Detroit, Mish. — 

$.2.00.
t o $’.5O: J. Jablonsky, Brock- 

ton, Mass.; V. žukaitis, Provi
dence, R. L; A. P., Maine; J. 
Ratkelis, Crete, iii.; ir le!ix 
Shant. Y\ esville, III.

CIŲ DRAUGIJOS SALĖJE.
■HM

stiprina jo darbą ir nžtikri- 
ra ilgesnį Keleivio keliavi-

šiomis dienomis Keleiviui m« P° mūs,» 
suėjo 55 metai. Tai jau pa-' Laikražtu !»*>«■ dėkingas 

'“e°' garbes 'eitas amžius- Mūs« P°st.on? cialdemokratų 
Po ši.oo: krs. Mary Bagden. Keleivis bene bus seniausias KU°Pal u£ Keleiviui sku tą

SĖKMINGOS ATEITIES

aitraštis* Paiam4- Tai pirmoji organi- 
kurį laikraščio su- 

nutarė

Miami, i ia.; Mr. Krivickas, JAV lietuvių sav
It rlrtaE’ kiti išmirė, nes nesugebėjo zacija,

-Nauga u k, Conn., J. Eartase- • • nri~st«:kintj kaktl pnsimine irvicius Nechehs, Anglija, J. gyvenimui piisitaiKinu. • , t . .
slivinska--. Notingham, Angli- Tarp pirmo ir antro pa- sukaktuvių pioga nepasiten- 

re_ kinti tiktai linkėjimais, bet 
reikalo laikrašti ir sti-

Milicke, Bethesda, Md.; Mrs. Kanadoje — $3.00. Dabar 
r r. YVrkousky, Ossining N jau vigkas gerokai pakilo, j
Canada. daugiau kaip 3 kaltus. Man ;

i o .>9.50: Joe Kripas, Livonia, yra nesuprantama, kaip Ke-j Keleivio sukaktuviniam
Mich.; J. Balchunas Maple leivis gali išsiversti SU $4.00 numeriui> be jaU minėtųjų 

metine prenumerata, kai bendradarbių, Įdomų straip- 
tuo tarpu kiti savaitraščiai snj atsiuntė Juozas Liudžius 
ima gerokai daugiau. iš Cleveland, Ohio.

Taip pat Keleivio kalen- į Laukiame iš kitų. 
dorius tik 50 centų. Tai, iš į_________________

shiv°v’ Delroit’ Micr.; saulinių karu Keleivio pre- kinti 
J. Chencus, ,\ew liaven, Conn.; \ matė

, Aug. Milkų; Uitis. Cicero, 111.; J. numerata JAV buvo $2, O "

Shade, N. J.; V. Ališauskas, 
Chicago, III.; A. Gaidukas, 
Chicago, 111; A. Stasevičius. Ke
nosha, Wis.; Mrs. M. Stevens, 
Methuen, Mass.; K. M. Ramu
tis, Bridgeport, Mass.; L. Stan
kus, Bridgewater. Mass.: A. P.

Dar vienas atsiliepė

—Sveikas, tėve! Kur taip 
plačiai žergi?

—Ateinu su tavim pasi
kalbėti apie tą šešioliktos 
Vasario biznį. Girdėjau, 
kad vėl turėsime dėti pini
gus tam Altui. Ką tu sakai 
ant to?

—Aš sakau, kad turėsim 
dėti, nes pinigų reikia.

—Kodėl tu rokuoji, kad 
taip jau labai reikia?

—Todėl, kad norim Lie
tuvai laisvės.

—Maiki, nemislyk, kad 
aš nenoriu laisvos Lietuvos. 
Ale koks Lietuvai pažitkas, 
jeigu surinktus pinigus vi
sada atiduodam Altui? Pa
sakyk, kas jis per vienas? 
Ar tu Ji pažįsti?

—Altu, tėve, laikraščiai 
klaidingai vadina Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Tai yra or
ganizacija, kuri rūpinasi 
Lietuvos laisvinimo reika
lais, ir jai reikalingi pinigai.

—Tai kodėl tu sakai, kad 
gazietos ją klaidingai vadi
na?

—Todėl, tėve, kad Tary
ba yra moteriškas vardas, o 
laikraščiai ją vadina vyriš
ku vaidu—Altas.

—Na, o kaip tu ją vadin- 
tumei ?

—Norėdamas jos vardą 
sutrumpinti, aš sakyčiau Al
tą, o ne Altas.

—Aaaa; tai tu norėtum 
būti mandresnis už lietuviš
kus redaktorius! Nu, patra- 
jvk ir parašyk jiems pamok
slą, o pamatysi, ką jie tau 
užgiedos! Ne, Maiki, redak
torių tu nepamokysi, ba jie 
ir patys negali vieni kitų iš
mokyti. Kiekvienas kriti
kuoja kitus ir niekad negali 
padaryti ugadų, negali vy
riškai sugerti magaryčias.

—Politikoje, tėve, kiek
vienas gali turėti savo nusi
statymą ir turi teisę tą nusi
statymą ginti. Galima dėl to 
ir ginčytis. Bet gramatikoj 
ginčo negali būti, nes čia 
yra nustatytos vienodos tai
syklės visiems.

Vistiek, Maiki, mudu jau 
neisim redaktorių mokyti. 
Verčiau pasikalbėkim dava
dlyvai apie tą šešioliktą Va
sario. Jeigu tu sakai, kad tu
rėsime aukoti ne Altui, ale 
Tarybai, tai kaip tau atro
do, ar Taiyba šiur išlaisvins 
Lietuvą?

—Tėve, pasauly yra daug 
dalykų, kurie nėra “šiur,” o 
vis dėlto žmonės jų siekia.

Tėvas visą savo gyvenimą 
kalbi rožančių, nes tiki,. kad 
per tai pateksi į dangų; bet 
ar esi “šiur,” kad taip bus?

I —Maiki, kalbėkim apie 
Lietuvą. Ar ii bus laisva, ar 
ne?

į —Tikėkimės, tėve, kad 
bus. Greičiau bus laisva Lie- 
įtuva, negu tėvas į dangų pa
teksi.

—Bet ar tu girdėjai, ką 
Chruščiovas pasakė per ra-
diia?--~

—Na, o ką gi?
—Jis pasakė, kad dabar

tinių Rusijos gronyčių nie
kas nepakeis. Sako, jeigu 
kas norėtų jas pakeisti, tai 
Sovietai pradėtų vainą. Gir
di, tos gronyčios per vainą 
buvo nustatytos ir be vainos 
negalės būti pakeistos. Tai
gi išeina, kad jis nemislija 
Lietuvos iš savo nagų palei
sti.

—Chruščiovo, tėve, nie
kas nėra paskyręs pasaulio 
istorijai rašyti ir jis jos ne
parašys. Todėl ką jis kalba, 
nedaug reiškia.

I —Maiki, aš esu generolas, 
vajauno notūro vyras, ir 
vainos nebijau; ale visgi 
geriau būtų su tuo Maskvos 
storpilviu padaryt? ugadas 
geruoju, negu kelti vainą, 
ba taip sako ir Amerikos 
prezidentas, slaunas gene
rolas Eizenaueris. Jis ren
giasi į deiybas su Nikita. 

į —Kokias “ugadas” tėvas 
norėtum su tuo “storpilviu” 
daryti?

i —Nu, vot, sakyčiau, tegul 
Taryba išrenka kelis vyrus, 
ką nešlėktai moka ruskai, ir 
tegul nusiunčia juos į Mas
kvą su Nikita pasikalbėti 
draugiškai. Gal jis sutiktų 
be vainos išmuvyt savo slu- 
želninkus iš mūsų Lietuvos. 
Juk gražiai paprašytas, iš
leido į Ameriką dvejų lietu
viškų šeimų vaikus.

Į —Tų jaunuolių išleidimas 
nedaug Chruščiovui kaina
vo, tėve, o naudos padarė 
labai daug. Sensacijas mėg
stanti Amerikos spauda pir
mutiniuose puslapiuose dėjo 
jų atvaizdus ir reklamavo 
Chruščiovo valda. Tai ne-I
menkesnė propaganda, kaip 
buvo jo paties Amerikon at
silankymas. Bet išleisti iš 
savo rankų visą Lietuvą bū
tų didelis nuostolis. Be to, 
paleidus Lietuvą, reikėtų 
paleisti ir kitus okupuotus 
kraštus. Gemoju Chruščio
vas to nedarys.

Per kelius ateinančius mėta, kad vien tik nedidelė 
mėnesius, pradedant kovo visų delegatų mažuma, iš- 
mėn. 8 d. New Hempshire rinkta per pirminius valsty- 
valstybėje, 16-koje valsty- jbinius rinkimus dalyvauti 
bių ir Kolumbijos distrikte tautinėje konvencijoje, yra 
vyks pirminiai prezidento ar gali būti palankiai rinki- 
rinkimai, kai balsuotojai iš- muose atžymėta. Delegatai, 
rinks apie 40% delegatų į balsavę už savo pasirinktą 
respublikonų ir demokratų į kandidatą savo valstybėje, 
tautines konvencijas. Šie gali per konvenciją savo bal- 
rinkimai yra gyvybinė Ame- sus atiduoti kitam kandida- 
rikos rinkiminės tvarkos da- tui.
lis. Jų metu Amerikos gy-1 Yra taip pat tiesa, kad 
ventojai išreiškia savo pa- per pirminius rinkimus ne- 
lankumą įvairiems kandida- į būtinai yra nustatoma, kas 
tams Į prezidentus. bus pgrtjjng nominuotas kan-

Pirminiai prezidento rin-‘didatu f prezidentus. Dau- 
kimai yra grynai partinis'gumoje valstybių delegatai 
dalykas, t. y. kiekviena dau- j konvencijas visai nėra iš- 
gumos partija turi savo rin- rinkti per pirminius rinki- 
kimus, ir beveik kiekvienu mus, o yra išrinkti partijos 
atveju respublikonai bai- lyderių grupės, vadinamos 
suoja respublikonų partijos partijos “bosų” grupės ir 
pirminiuose rinkimuose, o aktyvių partijos darbuotojų, 
demokratai demokratų par- §įs kandidatų pasirinkimo 
tijos pii miniuose rinkimuo- būdas yra vadinamas valsty- 
se. Kiekviena valstybė turi bine konvencija.
^y° <P“71“1“US rinkimus, j^a- teoretiškai žiūrint 
jeigu is viso juos tun, ir pa- kandidatas į pl ezidentus 
ti nustato rinkimų laiką ir gaH laimėti gavo partijog
.į?* ... . , . . . nominaciją vien tik per sa-

Pirininiai linkimai nei a VQ pasįrodymus pirminių 
kiekvienoje valstybėje vie- rinki met tačjau tei 
nodi, tačiau paėmus tipišką reikštų galo didelį vajų 
pavyzdi, jie yla šitaip vyk- gajudnįo laimėjimo ga-

x . _L.. rantijos būti nominuotam
Valstybei yia partijos konvencjjos metu. To rezul- 

on .el?ta nusiųsti, šaky- ^ate daugumos kandidatų 
bim, -0 delegatų j Demokra- vardaj yra įtraukti tik tose 
tų Konvenciją. Po to dvi vajstybėse, kur jų palaikyto- 
grupes, susidedančios is20 jai tikri • rezultatai 
vyrų ir motenj, prašo bai- padidins kandidato orumą 
suotojus siųsti juos į tauti- jr parodyS stiprią balsų ga
nę konvenciją. Viena grupe vjmo galimybę. Stiprus pra
yra nusistačiusi nominuoti ,laimėjimas panašiose sąly. 
demokratų partijos kandi- gose dažnai išjungia kandi
datą į prezidentus, o kita dat^ nuo tolimesnio jo išsta- 
grupė palaiko dar vieną de- tynįo
de°nt£^ aSPil’antą 1 P"'21"! Nei h: laimėjimas pirmi-

Kai vyksta valstybiniai ,i"kin’uose nereiškia,
pirminiai prezidento rinki- kad kandidatas yra plačiai 
mai, demokratai balsuotojai , .k?1 a -nul.T
balsuoja už delegatus, kurie ‘do ,kad: > <>*'5™^ Uk 
atstovauja jų palaikomą "^.balsuotojų procentas; 
kandidatą j prezidentui I (2).?tipn valstybine o.gan.- 
Delegatų grupė, kuri gauna nulemti savo pa-
riaugiausia takų, vyksta į įnirto kandidato nomina- 
konvenciją. jvimą; (3) laikas, pasisven-

Turėtų ’būti tačiau pažy- V"*“ "l P1™?31’ ’e'kabngi 
i kandidatui vajaus metu, yra 

— : perdaug reikalaujantys ir
-Nu, tai kaip tada bus,ie!na Prieš., > dal.wavimą 

Malki? visuose reikalinguose pasi-
‘ -Kaip bus, tėve, pama- rodymuose ir.(4) tik mažas
tvsim vėliau; tuo tarpu gi deį«?t’» jka!?Uf' ar Ra’ 
Įtarime remti Amerikos Lie- h butl PaIank,al priimtas, 
tuvių Tarybą ir per Vasario ' To pasėkoje, nors pirmi- 

: šešioliktą dėti aukas, kad niai prezidento rinkimai ir 
Lietuvos klausimas visada nurodo kandidatų stipru- 
būtų iškeltas prieš pasaulio mą, tačiau dėl to negalima 
akis. daryti jokios išvados. Kai

—Okei, Maik, nunešiu ir kurie ekspertai tiki, kad į 
aš savo dolerine. .galutinų daugelio nesenai

Grigaliūnas. Brighton, Mass.; tiktųjų, labai pigi knyga,
A. Brazunas, Tuscarora. Pa.; ne§ kjĮ0S tokio dydžio kny-
A. Karaliūnas. Cicero. III.; Z. g^tes kainuoja po $1 ir dau-

:Akstinas, Haverhill, Mass.; \V. giau. Ir Keleivio kalendo- --------
Bryhng, Baltimore, Md.; Mrs. rjus jggų metams, jš tikrų- J. Pocius iš Chicago, Ilk,
M. Balinskas, VVorcester, Mass.: lahai įdomus ir tunmn- atnaujino prenumeiatą ir
Leon žekanis. Cleveland, Ohio; gas, nė vienam lietuviui be užsakė kalendorių Jose Šiu- 
Mrs. M. Thompson, Bridgeport, j0 nevertėtų likti. šiui, Buenos Aires, Argen-
OWon::K šil£uįkkCMonS:i Man° Limoje iš lietuvių tūtoje.
Canada; Mrs. M. Sakalauski, i spaudos gauname 2 savait- ♦♦*
Mąhiinov City. Pa.; P Benys, raščius—Keleivį ir dar vie- A. L. Reikow iš Philadel- 
Bmn"“ Mic“'nMrs aku S?unam,e vieną ir phijos, Pa., užsakė laikrašti
lauskis, Chicago, III.; Joe Pun- tą pačią dieną, daugiausia jp kalendorių Ch. Chele- 
din, Miami. Fla.; A. šilaikis, antradienį. Kai gauname, den’ui ten pat*.
Lewiston. Maine; P. Būdvytis, Keleivis visuomet pirmas »**
VVesterly, R. I.; A. Butkeraitis, jtun būti perskaitytas, o jau Mrs. Mary Sakai iš \\ a- 
i niiaaeipnia, ra., A. Masmaus- vėliau 11 SP.t!HfelS. Nežinau tertūvvTi, Conn., Užsakė lai-

UŽSAKĖ LAIKRASTJ 
DOVANŲ

kas, Kearny. N J.; J. Peseckas. kodėl, bet Keleivis visuomet v.^gtį Mrs K Rudaitienei Toronto. Canada; M. Arnskey, . J., • Kiasų įvirs. n. buuailicnei,
Lawrence, Mass.; V. Michelson. didesnį patiaukimą. Waterburv, Conn.
Bellerose, N. Y.; J. Valašinas, | Abu su žmona sveikina-.
Montreal, Canada; ir Wm. Bru- me Keleivį su 55 metų gim- j
ŽaMrst DViImaT’i?‘tad Verno,,. tadi«niu lt linkme sulaukti Naugatuck, Conn., atnauji 
N. Y., atsiuntė $5.00. dar ilgų, ilgų metelių.

Po $2.00: J. Matulis, Hari-1 a •
ford. Conn. ir Frank Baress, Vaisins
Stoughton, Mass. Coulee, Altą

Mrs. Em. Balčiūniene. įs Chi

Liudvikas Bažėnas is

cago, III., atsiuntė $1.50.
Po $1.00: Walter Papoll, Ke

nosha, Wis.; A. Palubinskas. 
Montreal, Canada; A. Radzevi
čius, Amsterc-am, N. Y; K. 
Lukas. Barrington, Canada; Z. 
Pakalniškis, Hartford, Cohn.; 
Mrs. P. Shurn, Arkdale, VVis.; 
Alex Daukšas, Spring Valley. 
Ilk; Mrs. Shertick, So. Boston; 
S. Kiliulis, Dorchester ir J. Jan- 
kowski. Rockford. Ilk

Po $0.50: J. Urbon, Lawren- 
ce, Mass.; A. Kačergis. Montre
al. Canada; YV. Shimonis. Phi
la., Pa.: A. Zigmant, Kearny 
N. J.; Anna Kalashnikov. Hart
ford, Conn.; Mrs. B. Young 
Brooklyn. N. Y.; Mrs. M. Nar
butas. Hartford, Conn.; Mrs. 
A. Kraush. Great Neck. N. Y.; 
John Drazdis, YV. Hartford. 
Conn.; Mrs. V. Bilskis. Balti
more, Md.; Mrs. E. Pūkis. Chi
cago, Ilk; S. Simutis. Nashua 
N. H.; Jos. Armin. Indianopolis, 
lnd.; Joe Poeus. Delhi. Canada; 
Ch. Gačiauskas, Manchester. 
J.; Mrs. A. Burilk Cleveland. 
Conn.; Mrs. A. Politika. Dan
bury. Conn.: J. Jasiulevičius, 
YVaterbury, Conn.; Ant. Danis. 
Cleveland. Chio; M. Kirkus, 
Ville ka Šalie, Canada: P. Bu- 
dreika. Verdun, Canada; A. 
Šatkauskas. Oakville. Canada; 
A. Krautis, Cape May C. H., N. 
Ohio; J. Lukošius, Phila.. Pa. ir 
J. Striska, Sudbury, Canada.

Visiems, atsiuntusiems laik
raščiui auku. nuoširdžiai dėko
jame-

Administra/ija

vlŪSŲ ATSTOVO ANGLI- 
IOJE NAUJAS ADRESAS

no prenumeratą ir užsahe 
kalendorių savo svainiui 
(švogeriui) J. Pudimat, Vo
kietijoje.

PIRMOJI KREGŽDĖ > Mrs. Helen Jurzvh iš 1
-y-;----- Walcott, Conn., atnaujino

Vietos žinios skaitytojai prenumeratas savo tėvui 
ras Bostono socialdemokra- Wm. Aleksinui, Waterburv, 
tų kuopos narių susirinkimo Conn., ir savo krikšto mo- 
aprašymą, iš kurio matysi- čiai Mrs. Helen York, Wa- 
me, kad jie svarstė Keleivio terbury, Cann.
55 metų sukaktį ir nutarė * * *
ta proga paskirti laikraščio į g Condrat iš Cleveland, 
paramai $25 auką. Ohio, atnaujino pl enume-

Tai labai maloni žinia. ,.atą j K o n d rataviėiui, 
Štai bu eta ne tiktai medžią- Montevideo, Uruguav.
ginė, bet ir ta dvasinė para-, _____________ - __
ma,—pripažinimas laikraš-'
čio nueito 55 metų kelio SKAITYTOJŲ BALSU

reikšmės. Laikraštis tarnau-
ja visuomenei, tarnauja mū- tracija.

Gerbiamo.ji Keleivio adminis-

išsiblaš- Pra«au mano varia i< !, S.iiSU tautai, jungia^ Dsiuids- j- Keleivio prenumeratorių sa
kiusius po milžinišką kraštą rašo. nes aš nebegaliu skai: \ i 
ir net po platų pasaulį tau- — skauda akis. turiu eiti «•; (:- 
tiečiusj savą artimų žtkonių
seimą ir jis gali savo parei- Mano sūnus lietuviškai ne.<:ai- 
gą atlikti tik tiek, kiek mie- to.
Ii skaitytojai jo pastangas ,s-° •,i,u.si<.0 i)ri<lef*u " ’

supranta ir jas remia. Ma- Intienė
žiausia parama laikraščiui Mt. Vernon. ?’ Y.

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston. Bellsh’ll 

Lanarkshire, Scotland

‘Keleivio’ 55 Metą Sukakties Proga i

KIEKVIENAS. KAS TIK NORI. GALI GAI TI

NEPAPRASTĄ DOVANĄ j
Gali gauti visai nemokamai STEPONO KAIRIO knygą J 

“LIETUVA BUDO.” 415 puslapių, didelio forma to, gražiais " 
kietais viršeliais su aukso raidėmis, labai gyvai parašytą ir 
Įdomiai statomą. Tą knygą kiekvienas kultūringas lietuvis 
turėtu perskaityti. Knyga parduodama už $5.59.

j ARBA gal: gauti 5 autorių knygą “MAŽOJI LIETUVA.” 
j Jį27 puslapių, labai gražiai išleistą, minkštais viršeliais. Kny
• goję surinkta labai daug žinių apie Mažąją Lietuvą. J: i .ii- 
! duodama už $5.00. !

buvusių konvencijų pasirin
kimą stiprios įtakos turėjo 
viešos nuomonės pasireiški
mai ligi nominacinių kon
vencijų pradžios.

American Counril

Vieną ARBA kitą knygą gali gauti kiekvienas, kas at- f 
J sius du naujus Keleivio metinius skaitytojus ir pre>;i r. . 
j tos pinigus $S,00. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. < Naujas j 
| skaitytojas yra toks, kuris Keleivio arba nėra visti skaitęs, 1 
J arba nebeskaito jo bent du metus). J

Naujas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio 1 
j adresu. Pasiūlymas galioja nuo vasario 1 iki gegužės 1 d.

.1
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MOTERB SKYRIUS
A. SVEIKAS

K£USXE«i

AM ERIKONK A
Gražus buvo Laukaičių kaimas, ne tiek gamtos, kiek 

žmonių pastangomis išdabintas. Vienoje kelio pusėje 
skendo medžiuose vijokliuose ir gėlėse trobos, o kitoje 
pusėje,—tvaitai ir daržines rikiavosi. Daug kartų per die
ną reikėdavo ūkininkams, tai vienu, tai kitu reikalu, pe
reiti kelią. Todėl jis buvo gerai užlaikomas. Laukaičiuose i 
neišbrendamų purvynų nebūdavo. Bet gaišatis nemaža: 
ir kelią gerai užlaikyti ir i tvartus mažiausiu reikalu per į 
jj eiti. Tačiau apie namus švara puikiausia: nei gyvulys j 
taką apdergs, nei gėlynų išmins: taip gi jokių šapų nieka
da neprisimėto. Mat, visa tai yra už kelio, kur stovi tvar
tai ir daržinės.

Laukaičių kaimo viduje Gražulių šeima gyveno. Ūkis 
jų buvo pusinis, pusė dubos ar pusė gyvenimo, kaip Lau
kaičiuose buvo Įprasta vadinti, bet jis buvo puikiai užlai
komas. Patys Gražuliai buvo dideli darbininkai: ūkio 
darbus vis laiku atlikdavo ir gražią šeimą du sūnų ir dvi 
dukteris augino. Kaip vaikai i pusbernius ir pusmerges 
ėmė kopti, tėvams lengviau pasidarė. Rūpestinga Gra- 
žulienė ėmė galvoti, kur dukteris į marčias reiktų išleisti, 
kuris sūnus turėtų ūki paveldėti, o kuri reiktų i žentus 
išleisti. Bet kol vaikai buvo dar nesuaugę, tai tie galvo
jimai ir likdavo tik apdūmojimais, ir laiks nuo laiko jie 
pasikeisdavo, atsižiūrint į naujas pažintis arba pasikei
timus kaimynų ir pažįstami; šeimose.

Laikas bėgo. Vyresnysis Gražulių sūnus Jurgis jau 
beveik i vyrus suaugo. Kai tą iš bažnyčios parėjęs Jur
gis prašneko:

—Tėvai, ana. Palubiu Juozas gromata iš Amerikos 
atleido. Sako, daug pinigų uždirbąs ir Į ūki negrišiąs. Sa
ko, jei norėsiu grįžti, tai savo nusipirksiu. Jūs, sako, da
lykite kaip norit, ūkio perdaug neskaldykit, nes visi uba
gais išeisit. Verčiau, katras norit ir katras nebijot, tai čia 
atvažiuokit. Katras nusitarsite, tai tam ir šipkartę at
siųsiu.

—Na, katras iš jų važiuos?—tėvas paklausė.
—Nei vienas nevažiuoja: mat, visi perdideli, i lai

vą netelpa,—pasijuokė Jurgis, ii- pridūrė:
—Kazys i žentus išeina Į Paliepius, Povilas su sie

liais uždirba, o Petras, matyti, ūkyje pasiliks. Mergaitės 
ištekės. Juozas, mat, buvo kitoks ir vietoje nenustigo.

Gretimo kaimo Palubių šeimyna labai augalota bu-

VISOS ATRODO PATENKINTOS

--- * I. I H ie »»

Sulange Murin (vidury) išrinkta Amerikos prancūzų 
gražuole-karaiiene. Ją bučiuoja dvi gražuolės, kurios 
su ja varžėsi dėl to titulo. Solange dovanų gavo 3 mė
nesių nemokamą kelionę į Prancūziją.

VASARIO 16-TOJI

Nieks džiaugsmo aprašyt negali, 
Kuii mes jautėme širdy,
Kai šventėme 16-tą Vasario 
Pačiam jaunystės pilnaty . .,
Iš kapinių nubudus laisvė 
Greit numetė vergų grandis,
O pergalę krauju aplaistė 
Nuo Baltijos ligi Neries ...
Trispalvės vėliavos liūliavo 
Tarytum bangos vandenų,
O akys žvaigždėmis žaibavo,
Kai himnas plaukė iš gelmių.

Daug metų jau tremty nuvyto, 
Lyg rožės rudenio šalnoj,
Bet laisvės iškovoto rvto—- ------ -
Mes neužmušim niekados!

Ignas ŠmigelskiS

Moterys ir plaukai

vo. Gal todėl ir Palubiais vadinosi. Mat, katras jų tik at- , -. D ’ ‘ ,.. . • ,x . . . . , , ... . ..... . kais Romos aukštojo luomo
sistos tai vis galva apie lubas. \ .s. tokie, isskyrus Juozą. motervs sav0 laukams tiek 
Sis vidutinio ūgio n A— ------ i~.----- --------- x—

„ , , . A . tikai, nes arabai ir kitos ry-
Savo plaukais moterys ir t tautos i ja nekreipė dė- 

senovėje labai rūpinosi. Pa- 'mesj0
vyzdžiui, anais senais lai- Viduramžiais žmonės mui

lo perdaug nevartojo, bet už
ir taip savo brolių, kaip krūmas tarp

medžių atrodė. Bet. jei ūgi,, jam t, ūko, tai žvalumo, pro- tam ,.eikalui turėjo kelias k k - P 
to, apsukrumo uz du buvo pridėta. Nenurimo jis namie darbininkes verges. Viena 1
didelėje šeimoje. Matė ir jautė, kad tėvo ūkyje jie nega- jų plaukus su šepečiu, antra
lės sutilpti. Neviliojo jo. didelės šeimos ūkininkaičių su tankiomis šukomis šuka- 
Įprastos svajonės išeiti Į žentus i gerą ūki. Tų geni ūkių vo, trecia tepė riebalais, kę
su vienturtėmis nedaug tebuvo. O tuos, kur jis žinojo, tvirta raitė plaukus kaišio
tai vis su trūkumais: arba ūkis praskolintas, arba didelės replėmis, penkta juos 
dalys atrašytos žentui išmokėti, arba pati mergina jau sudestinej_o.
labai nepatraukli. Taigi jis greitai suvokė, kad ne į žen- Romėnės, kurių daugu-
tystes, bet i savo paties uždarbius reikia šlietis. Taigi ^s turėjo juous plaukus,
. , -j u- „• - • i- — • --i labai pavydėdavo germa-soko uždarbiauti: vasara one sieliu, žiemą pne miškų . . , i , • -, . . _ .. . . 1 . z T . - , j nems ir bntems belaisvėms,kirtimo. Tačiau pinigas kiovesi ietai. Ir nenusimanė, kad kurfu daugumas turėjo švie- 
santaupos sparčiau augtų. Taigi nžtingai nutarė vykti sius p]aukus, ir skatino jas 
Amerikon. Iš savo santaupų apsimokėjo kelionę ir iš- plaukus dažvti anuo- 
dūmė Amerikon. Pusantrų metų iš jo namiškiai nieko ne- met žinomomis priemonė- 
girdėjo. O kaip išgirdo, tai tėvams pinigų atsiuntė, o mis—plauti alūnu ir kt. Ži-' 
broliams ir seserims dovanų. Gyvenu, parašė, dideliam nojo jos ir ramunėlių reik- 
mieste Bostone. Pradžioje ne taip gerai buvo, bet dabar šmę.
gerai uždirbu ir jau man gerai sekasi. Bet ką dirba, taip Romos imperijai žlugus, pataisyti (du svaru alūno, 
ir nepasakė. Atsiųstoje fotografijoje buvo apsirengęs blogi laikai atėjo ir kosme- 6 uncijos juodos sieros ir 4 
amerikoniškais poniškais i ūbais. Bet jo Įtemptoje povy
zoje tie rūbai atrodė, kaip ant švento Silvestro medinės 
stovylos užmauti. Viena ranka ant aukšto staliuko pasi
rėmęs, o kitą prie pilvo priglaudęs laikė. Laikrodžio 
grandinėlė ir žiedai ant lankos aiškiai matėsi.

—Tėvai, o kad taip man Amerikon nuvažiuoti?—ti
riamai paklausė Gražulių Jurgis.

—Esi dar per jauna-,—ūsą numojęs, galvojančiai 
senis Gražulis atsakė. Jurgis jautė, kad šitame tėvo susi
mąsčiusiame atsakyme yra sprendžiama ūkininkų didė
jančių šeimų susitalpinimo klausimas. Palubių Juozas 
tą klausimą savaip išsprendė. Ar verta ji jo sūnui pasek
ti, senis Gražulis negalėjo greitai nuspręsti, bet norėjo 
tai apgalvoti. Todėl jo atsakymas buvo tik sprendimo nu- 
vilkinimas. Tai už karto pajuto jautri Gražulienė ir grei
tai Įsiterpė:

—Ką tu čia, Jurgeli, dabai- išsigalvoji?—rankomis 
suplojo,—bene duonos namie neužtenka? Vaikeli, nuo 
namų atsimušęs, dar kažin kokiais keliais gali nueiti, 
dar kažin koki vargeli turėtum išvargti . . .

(Bus daugiau)

nosi odos baltumu. Dantis 
tada trynė kokiu nors kar
čiu daiktu—beržo, alksnio 
ar alyvos medžio žieve, ir 
galvojo, kad tuo būdu bus 
ne tik palaikomi sveiki dan
tis, bet kad tas padės ir lie
žuviui geriau malti.

Bet renesanso (atgimi
mo) laikais—14-16 šimtme
čiuose—moterys vėl dau
giau dėmesios skyrė plau
kams. Italijoj labai madoj 
buvo šviesūs plaukai, spal
vų, kurių natūroj labai re
tai tepasitaikydavo

Užsiliko vienos karalie
nės receptas plaukų spalvai

KĄ JIS PASAKYS?

Olivia Cornet. 2 metų amžiaus, laitai įdėmiai žiūri ir 
klausosi, kų pasakys “kapitonas Chris,’’ kuris New 
Yorko šunų parodoj gavo medalį.

uncijos medaus), kuri var
tojant buvo garantuota auk
sinė plaukų spalva.

Šiandien moterims daug 
lengviau plaukus tvarkyti, 
nes yra naujoviškų priemo
nių. Jos jau pamiršo ramu
nėles, kurių arbata buvo 
svarbi priemonė plaukams 
šviesinti. Cheminės priemo
nės šiandien lengvai leidžia 
keisti plaukų spalvą. Nusi
bodo kviečių spalvos plau
kai, gali lengvai turėti pla
tinos spalvos ir t. t.

Ar yra reikalo taip daiyti, 
jau kitas klausimas, kurio 
čia neliesime.

R.

KAIP KALBAMA 
APIE MOTERIS

Irane sakoma: Moteris— 
nelaimė, bet nė vienas na
mas neturi būti be šitos blo
gos esybės.

Sudane (Afrikoje) sako
ma: Geriau turėti netvar
kingą žmoną, negu būti 
viengungiu.

Šaltieji švedai šitaip gal
voja: Nedaug paliks ranko
je, jei ungurį laikysi už uo
degos, o moteri už žodžio.

Rusai mano turi šitokį pa
tyrimą : Geriau Į jūrą plauk
ti kiaurame laively, negu 
patikėti paslaptį moteriai.

Prancūzų nuomonė: Jei 
moteris tebūtų tokio dydžio, 
ikiek ji tėra gera, tai jai dra
bužius ir karūną būtų gali
ma pasiūti iš vieno petruš- 
įkos lapo.
j šitaip sako vengrai: Len
gviau suvaldyti visa maišą 
blusų, negu vieną moteri.

Italai sako: Kai perki ar
klį ar imi žmoną, visai už
merk akis ir atsiduok Die
vo valiai.

. Besišypsanti graži mote
ris reiškia ašaras piniginei.

I Japonai tvirtina: Moterų 
liežuvis vra kardas, kuris 
niekada nerūdija, 

i Saugokis gražios moters 
kaip raudono pipiro.

Čekoslovakai: Kai mote
ris sušvilpia, septynios baž
nyčios sudreba.

Indijoj sakoma: Kai trys 
moterys susitais, žvaigždės 
skaisčiau žibės ir šviesią 
dieną.

Kam nors pasaldinti — 
medus, meilei—moteris.

Arabai: Kame moterys 
gerbiamos, ten dievai pa
tenkinti

ANGLIJOJ TRŪKSTA 
MOTERŲ

darbininkės.
Bet jau po pirmojo pasau

linio karo jų skaičius pradė
jo mažėti ii* spėjama, kad 
po poros metų vyrų ir mote- 
rų skaičius bus lygus.

Statistika rodo, kad ber
niukų gimsta daugiau negu 
mergaičių, bet dar daugiau 
mirdavo berniukų negu mer
gaičių ir tuo būdu moteriš
kosios lyties skaičius vis di
dėjo. Dabar, kūdikių mir
tingumui labai sumažėjus, 
tos persvaros nebėra ir todėl 
moterų skaičius, palyginus 
su vyrų, bus mažesnis.

Būkštaujama, kad po 10 
ar 20 metų ligoninėms, mo
kykloms ir kitoms įstaigoms 
bus sunku gauti 25-40 metų 
amžiaus moterų darbininkių, 
nes viengungių moterų skai
čius labai sumažės ir jei 
anglai netaps atsparesni ve
dyboms.

Amerikoj moteių yra virš 
pusantro miliono daugiau 
negu vyrų.

ROŽĖ — TAUTINĖ GĖLĖ

Lietuvoj rūta buvo laiko
ma tautinė gėlė. Amerikoje 
kiekviena valstybė turi savo 
gėlę, bet Jungtinės Ameri
kos Valstybės iki šiol neturi 
savo gėlės.

Gėlių pardavėjų sąjunga 
apklausinėjo gėlių pirkėjus, 
kokią gėlę jie rekomenduo
tų JAV tautine gėle. Gauta 
1,855,629 atsakymai, iš ku
rių daugiausia pasisakyta 
už rožę (386,841 balsas). 
Antroj vietoj yra gvazdikas, 
trečioj chrizantema.

Tuo pasirėmęs Wayomin
go senatorius Mahoney ža
da pasiūlyti įstatymo suma
nymą, kuris rožę pripažintų 
JAV tautine gėle.

Paragink tavo bičiulį Ke

leivį išsirašyti — ilgais žie

mos vakarais turės gerą 

draugą.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

M a n c h e ster Guardian 
dienraštis rašo, kad Angli
jai gresia senų viengungių 
moterų trūkumas. Praeita
me šimtmety be jų nebuvo 
galima Anglijos įsivaizduo
ti, jos buvo nepakeičiamos 
vaikų auklėtojos, ligoninių 
ir kitų labdaringųjų įstaigų

KARALIENĖ LAUKIA

Anglijos karalienė Elzbieta 
Antroji laukia šeimos prie
auglio. Dėl to visos žurna
listinės bobutės nerimsta ir 
spėlioja—berniuks ar mer
gaitė?

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

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

DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
minimai, 404 psl., kaina... .$6.00

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

ŽVILGSNIS I PRAE1TJ. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
naruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv. 

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

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

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokais, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

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

MARLBOROTTGJPS I.ITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, t-e- 
ras vadovėlis beturiu kalbos mo
kytis ang-liškai kalbančiam, 141 
psl., kaina ............................ $1.25

DEMOKRATINIO SOCTALIZMO 
PRADAI. P^nulia-i ir naudinga 
knyga šių dienų klausiniams su
prasti. Kaina ........................... 50c.

DIEVU MIŠKAS. Balio Sruojos ne. 
užmirštamas anrašvmas. ka iis ir 
jo nelaimės draugai iškentė io na
ciu koneent’'e',i)os stovykloje. 4*2 
puslapiai. Kaina ................... $5.00.

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

NEMUNO SŪNŪS. »ndriau« Valnc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūrą. Pirma dali® 
psl. Kaina................................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriau^ Valo-*, 
ko romano antroji dalis, 426 nns- 
lapiai. Kaina ............................$4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 
meniniu fermn nlėtoiimosi naerin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

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

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

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
l abai <daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI 
STĄUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu sn«i. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, perą 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 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

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

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaio keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

TA.MiTOimn vnnnr*/rTnrAinjru, m. n.»w 
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
Varui einant prie palo tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 5.36 psl. Kaina $5.00

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

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ............................. $2.25

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

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

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 ivairių lietu, 
viškų ir kitu tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina................$1.25

POPIE*IAI IR LIETUVA, kunipo 
M. Valadkos parašyta knyga, .250 
puslapiu. Kaina........................ $2.50

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na 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 bū»i ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

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

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

DEL 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.

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausiu laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ......................................... $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trvs dalys įrištos j viena 
knygų, kieti viršai, 681 puslapis. 
Kaina ..................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway ------ :------- So. Boston, Mass.
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VIETINES ŽINIOS
Mirė A. Baginskas

B
susirinkimo

Praeitą penktadienį buvo 
LSS 60 kuopos narių susi
rinkimas. Visų pirma jame 
buvo aptarti savo, vidaus 
reikalai. Šių metų valdybon 
išrinkti šie draugai: Pirm. 
N. Jonuška, sekr. J. Sonda, 
fin. sekr. V. Anesta ir ižd. 
P. Brazaitis.

ALTo skyriuje atstovais 
palikti tie patys draugai, ku
rie ir iki šiol ten kuopai at
stovavo, būtent: P. Brazai
tis, N. Jonuška, S. Michel- 
sonas ir J. Sonda.

V i sur socialdemokratai 
remia bendras lietuvių pas
tangas Lietuvai laisvę at
gauti. J tą kovą visomis savo 
jėgomis dedasi ir Bostono 
socialdemokratai. Vasario 
16-osios proga Amerikos 
Lietuvių Tarybai iš savo ka
sos nutarta paskirti $20 au
ka, kaip ir kitais metais.

Buvo prisiminta ir Kelei
vio 55 metų sukaktis, kuri 
bus iškilmingai paminėta 
gegužės 1 dieną So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje. Kuopa, vertindama 
laikraščio įnašą bendrai į 
Amerikos lietuvių ir ypač 
pažangiųjų žmonių judėji
mą, nutarė iš savo lėšų ta 
progą skirti §25 ir paragin
ti visus demokratinio ir so
cialistinio idėjų žmones ir 
organizacijas pasekti tuo 
pavyzdžu. J. V.

Mirė D. Ruplėnienė

Dar viena Keleivio skai
tytoja nuėjo amžino poilsio: 
sausio 30 d. mirė Darata 
Ruplėnienė, 72 metų am
žiaus, kuri vasario 2 d. pa
laidota Mt. Hope kapinėse. 
Ją palydėjo gražus būrys 
giminių, draugų ir pažįsta
mų. Tą dieną buvo jos gim
tadienis.

i Darata Variakojytė-Rup- 
lėnienė buvo kilusi iš Biržų 
apylinkės. Maža būdama 
tarnavo pas ūkininkus, nes 
jos tėvai buvo neturtingi. Į 
•Ameriką atvyko 1910 me
tais, 1914 m. ištekėjo už Jo
no Ruplėno ir visą laiką gy
veno So. Bostone.

Velionė paliko 3 sūnus, 
vieną dukterį ir penkis anū
kus ir brolį ir seserį Lietu
voje.

Mes dėkojame mums 
užuojautą par eiškusiems, 
ypatingai už gražias gėles 
ir kt., ačiū visoms padėju
sioms suruošti laidotuvių 
vakarienę, ačiū už laiškus, 
atsiųstus mūsų mylimai ma
mytei dar esant ligoninėj, 
ačiū visiems, kurie dalyvavo 
šermenyse ir laidotuvėse ir 
kurie kitais būdais padėjo 
mums taip liūdną valandą.

Robert, John, Sgt. Peter 
Ruplėnai ir Mildred Adams

Mirė Aleksandras Bagin
skas, gyvenęs 484 Summer 
St., Bridgevvater, Mass. Ve
lionis buvo senas Keleivio 
'skaitytojas ir rėmėjas.
Į A. Baginskas ilgus metus 
buvo darbininkų koopera
tyvo vienas iš kūrėjų ir va
dovų direktorių. Jam ir ki
tiems direktoriams vado
vaujant “Over-Globe“ če- 
’verikai plačiai pagarsėjo ir 
turi gerą vardą vartotojų 
tarpe.

j Over-Globe batų koope
ratinė dirbtuvė buvo įkurta 
darbininkų ir buvo manoma 
vesti, kaip gamybinis koo
peratyvas, bet dirbtuvė sam
do ir nenarius, o visa eilė 
kooperatyvo narių visai ne
dalyvauja gamyboje, 

i Velionies Aleksandro ar
timiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

' Nauja šluota geriau šluoja

J. Budrio padėka

• Naujasis miesto majoras 
John F. Collins paruošė šių 
metų biudžetą $123,937,143. 

■Jis yra net $14 milionų ma
žesnis negu skyrių viršinin
kai buvo paruošę, ir beveik 
pustrečio miliono mažesnis 
už 1959 metų biudžetą. Col- 
lins sako, kad sumažintas 
biudžetas nepakenks miesto 
savivaldybės reikalingiems 
uždaviniams vykdyti.

1 “——~ -

'Vasario 16-oji per 
radiją angliškai

TEBESAME GYVI IR PASIRYŽĘ
PADĖKA

Antanas rąstelis iš uor- 
chesterio, mūsų laikraščio 
senas skaitytojas, dvi sa
vaites išgulėjo Carney ligo
ninėj. Ten jam buvo pada
ryta vidurių operacija. Da-

Lietuvos nepriklausomy-speciaius Komitetas sau
sio 16 d. New Yorke suruo- bės paskelbimo 42 metų su- 
šė Lietuvos generalinio kon- kaktis bus minima antradie- 
sulo Jono Budrio 70 metų n, vasario 16 d. vakare iš 
sukakties minėjimą. Brocktono radijo WBET,

J. Budrys redakcijai at- nuo 7:30 iki 8 vai. Radijo 
bar ligonis jau grįžo namo, siųstame laiške dėkoja vi- stotis laiką skyrė nemoka- 
kur tęsia gydymąsi. Linki- siems jį ta proga taip ar ki- mai. Programą paiuošė p. 
me greičiau pasveikti. 'taip pagerbusiems. Viščinis, o pranešėja bus p,

Anelė Januškevičienė.
Kurie gaunate Keleivį pir

madienį ar antradienį, pra
šom pasiklausyti tos prog
ramos. Ji bus perduodama 
ir trumpomis bangomis. Di
džioji stotis dirba 1460 klc. 

j banga, o trumpųjų bangų 
stotis 96.7 megaciklų banga.

VAISTAI LABIAUSIAI YRA REIKALINGI ŽIEMĄ
MhS 51'EClALiZUOJ A.MĖS J Ų SIUNTIME

Asmobron 100 tablečių (astma) ............................................. $2.30
Aspirinas (Uayer) ‘au tablečių (nuo šalčio ir galvos skaud.) $1.55
Aureomicinas įk> 250 mg. 16 Kapsulių (antibiotikas) ........... $9.45
Aureomicinas tepalas 3% 1 uncija .......................... .. $3.20
Benekaidmas loo taDlecių (širdies ligoms)
Capsolir. 4 tubes (nuo reumatizmo) ...........

rS F. 99 20 kapsulių (odos ligos) ................
Irgapyrin 50 tablečių (nuo reumatizmo)

$8.95
$2.00
$3.20
$5.65

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

iit Penicilinas Proc. oily 1x10 cc <3.000.000 vienetų) ............... $1.30
Penicilinas Crystal. 10 x 100.600 vien............................................ $2.10

& Penicilinas Lozenges 250 tablečių ........................................... .. $2.00
r'.- Robaden 12 ampulių (žaizdos vid.) ............................................. $7.05
iŠ Seromycin-Cycloserin po 250 mg. 40 kapsulių (džiova) .— $23.60 
S? Serpasil po 0.1 500 tablečių (aukštas kraujo spaudimas) .. $6.20
rr Streptomicinas 10 gramų (džiova) ............................................. $3.50
ni Vitaminai A&D (Halisterinas) 100 kapsulių .......................... $1.05
ni Vitaminai B Complex Forte 100 tablečių ................................... $1.20
-? Vitaminai B_12 po 2.) mcrs. 100 tablečių .................................. $2.75
n; Vitaminai C po 50 mg. 100 tablečių........................................... $1.00
n- Vitaminai D (Calcivitan) 100 tablečių ....................................... $1.20

Vitaminai E po 10 mg. 100 tablečių ............................................. $2.50
Multivitaminai 500 tablečių —. ................................................ .. $3.75

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

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

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

drabužiais ir avalyne. Reikalaukite mūsų GENERAL CATALOGUES. 
kur rasite gatavi} rūbu ir odinių žaketų, vilnoniu medžiagų apsiaus
tams. kostiumams, suknelėms, sveteriu, šalikų, šiltu apatinių, ant
klodžių. lovos uždangalu, rankšluosčiu batu. odos batams ir laikrodžių.

Prašykit ir mūsų surašo STANDARD FOOD PARCELS.

i i

Tarptautinis balius

Šį penktadienį vasario 19 
J d. Statler viešbučio didžio
joj salėj bus Tarptautinio 
Instituto rengiamas užgavė- 

; nių balius—Mardi Gras 
j Bali. Tai tikrai įdomus ba
ilius. Jo programoje daly
vauja kelios dešimtys tautų. 
Lietuviams atstovauja Onos 

į Ivaškienės v a dovaujamas 
į Tautinių šokių Sambūris, 
kuris šoks ‘‘Aštuonnytį.”

| Bus įvairių tautų būdingi} 
i valgių, gros geras orkestras, 
,už gražiausią tautinį kostiu
mą skiriama dovana. Ban- 
įketo rengime aktingai daly-

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 42 metų su
kakties minėjimas Bostone ( 

i praeitą sekmadienį parodė,' 
kad bostoniečiai tebėra gy
vi ir pasiryžę tęsti Lietuvos 
laisvės kovą. Salė buvo be
veik pilna, būtų buvę dau
giau, jei oras būtų buvęs pa
lankesnis. Aukų surinkta 
$1,800. Pats minėjimas, ku
riam vadovavo ALTo sky
riaus pirmininkas J. Arlau
skas, buvo sklandus.

Minėjimas ėjo pagal iš 
anksto ATLo paraoštą pro
gramą. Garbės svečius (gu
bernatoriaus atstovą .pulk. 
W. Glersoną, Lietuvos gar
bės konsulą A. 0. Shallną ir 
ALT centro iždininką M. 
Vaidylą) į sceną atlydėjo 
Stepono Dariaus posto at
stovai, legionieriai ir skau
tai įnešė vėliavas, I. Mickū- 
nienė, S. Vaičiaičiui akom- 
ponuojant, sugiedoja Ameri
kos ir Lietuvos himnus, prel. 
P. Virmauskis paskaitė in- 
vokaciją, poetas S. Santva
ras paskaitė Vasario 16-sios 
aktą.

Garbės konsulas A. Shall
na savo žody priminė, kad 
mes turime garbingą istoriją 
ir privalome visomis progo
mis su ja amerikiečius supa
žindinti, gubernatoriaus at
stovas perdavė gubernato- 
iriaus sveikinimus ir linkėji- 
įmus, adv. J. Grigaliaus pri
statytas Mass. valstybės gen. 
prokuroras John McCor- 
mack, Jr. savo kalboje iške
ls liofnvin vnatvhe kad

geri lietuviai ir amerikie
čiai. (Jis atvyko su savo 
žmona lietuve —Ruplyte, 
kuliai buvo įteikta gėlių 
puokšte).

Latvių atstotas W. Lem- 
bergs pabrėžė bendros kovos 

! būtinumą, ukrainietis S. Pi- 
triv sakė, kad kovosime, kol 
tautos nuo Baltijos jūros iki 
Kaukazo kalnų bus laisvos.

Pagrindinis kalbėtojas M. 
Vaidyla savo kalbą baigė 
pareikšdamas, kad mes ne
galime sustoti kovoję dėl 
savo tėvynės laisvės ir kad 
ta kova anksčiau ar vėliau 
bus laimėta, ir mes galėsime 

i džiaugtis ir didžiuotis joje 
dalyvavę ir padėję lietu
viams ir Lietuvai atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę.

Adv. A. Young perskai
čius rezoliucija ir ją priė

mus, buvo vykdoma rinkla- 
va, kuriai vadovavo E. Ci
bas. Surinkta $1,800. Auko
tojų sąrašas bus vėliau pas
kelbtas.

Po pertraukos buvo graži 
, meninė dalis. Visur suspė
janti Ona Ivaškienė į sceną 
išleido kelias dešimt Litu
anistikos mokyklos moki
nių. Jie žygiavo maršus, at
liko įvairius plastinius jude
sius, nešdami kaip simbolį 
lėktuvo ir laivo modelius 
deklamavo: ‘‘Mes išvaduo
sime Lietuvą.” Gražu ir įs
pūdinga.

I Mažiesiems seeną aplei
dus, ten pasirodė Tautinių 
Šokiu Sambūris, kuris pir
mą kartą Amerikoje šoko 
Aštuonnytį. Jame vaizdžiai 
parodoma visas audimo 
veiksmas—nuo audeklo ap
metimo iki jau išausto riti
nio suvyniojimo. Ne kiek
viena audėja gali astuonių 
nyčių stakles suvaldyti. Tai 
sunkus darbas. Nelengva 
buvo ir Sambūrio vadovei 
O. Ivaškienei tą sudėtingą 
šokį paraošti, bet ji tai pa
darė Amerikoje pirmoji 
Reikia manyti, kad netru
kus tą gražų šokį pradės 
įšokti ir kitų vietovių lietu
viai šokėjai.

Miela buvo žiūrėti ir au
siai klausytis komp. J. Gai
delio vadovaujamo mišraus 
choro. Jis sudainavo bene 
10 dainų.

Taip maloniai nuteikti 
minėjimo dalyviai skirstėsi 

'kas namo, o kas į ALTo 
rengtą pokylį, kuriame bu
vo progos pasikalbėti, AL
To centro atstovui pareikšti 
vietbs veikliųjų visuomenės 
narių samprotavimus ir pa
geidavimus.

J. V-gaa

Mirus mano vyrai Jonui 
Gudoniui, širdingai dėkoju 
dr. D. Pilkai, kurio poilsio 
namuose velionis praleido 
savo paskutines dienas, už 
širdingą ir rūpestingą globą 
mano vyro ligos metu. Taip 
pat dėkoju Mr. ir Mrs. J. 
W. Casper ir sūnui už rūpe- 
stingą patarnavimą laidotu
vėse, So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijai už gėles, 
grabnešius, mašiną ir sve
tainę, dėkoju Mr. & Mrs. 
Drivinskams ir šeiminin
kėms, kurios padėjo paruoš
ti atsisveikinimo vakarienę: 
Mrs. Mary Ross, Mrs. Mary 
Pashino ir Mrs. V. Wilkie- 
nei.

Mano gili padėka visiems 
pareiškusiems man užuojau
tą, atsiuntusiems gėlių ir da
lyvavusiems laidotuvėse.

Elena Gudonienė

Jieškosimai

jus paderme ir su Jo nutarimu siųs- 
i ti karališkąjį dangaus Atstovą aplan. 
• kyti mus.

(Bus daugiau)
: Norėdami daugiau sužinoti šiuos 
ir kitus dalykus iš Biblijos, gausite 
veltui, kreipkitės:

L. B. S. A.
3444 So. Lituanica Avė. 
Chicago 8, III.

IEŠKAU KAMBARIO
Pensininkas vyras ieško kambario 
pas vyrus singelius ar našlius, pas 
moteris našles ar gyvnašles, nėra 
skirtumo, ar prie biznio, kur galima 
lengvai padirbėti, ar prie farmukės. 
Prašom rašyti šiuo adresu:

W. V. G.
626 E. Broadway, So. Boston, .Mass.

MUILAS AR MOSTIS*
Bet tu kad pasninkauji, mostyk sa*

vo galvą ir prausk savo bumą. 
M t. 6 ; 16-17.

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

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

PAGAVO SLOGOS 
KALTININKĄ

Iki šiol mokslininkams 
nevyko pagauti tą menkutį 
sutvėrimėlį, kuris tiek bėdos 
pridaro — virusą, kuris su
kelia paprastą slogą.

Dabar pranešama, kad 
Anglijos mokslininkams pa- 

1 sisekė jį išskirti ir todėl bus 
galima jį labaratorijose ty
rinėti, o gerai ištyrus, nebus 
.sunku ir vaistus surasti, ku
li ie jį nugalabytų.

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS

Istoriškas aprašymaš, kaip daugelis Romos katalikų kunigų, 
vyskupu ir net popiežių kovojo ne tiktai už teisę vesti žmonas, 
bet net ir už daugpatystę. Jie buvo vedę po kelias moteris ir prie
dui turėjo sugulovių. Sužinokite, kokios moralybės vadų būta po 
priedanga dievystės.

Knyga 204 puslapių. Kaina $1.50. Užsisakyti pas
T. J. Kučinskas, 710 W. 34th Street. Chicago 16, IB.

TAZAB
51 Reaervoir St. CAMBRIDGE, Maaa. Tel: KI 7-9705 j Į vau ja garbės konsulas adv.

(Offisas atdaras visa laiką) Į A. O. Shallna ir K. Namak-
sienė. Biletai $3.50.

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

UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas Respublikas 
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100% garantuoja siuntinių pristatymą. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą 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 persiuntimą.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. hc.
Licensed bv U S S R.

135 We»t 14th Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2583
Atidaryta kasdien nuo 9 iki 6„ sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. po pietn. Tiktai vyriausioje įstaigoje 

MŪSŲ SKYRIAI:
L** Second Avenne|39 Raymond Plaza WJ 132 Franklin Avė. 900 Literary Rd. 
NEW YORK CITY NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. (leveland 13, Ohio

TeL GR 5-7430 I Tel. MArket 2-28771 Tel. CH 0-4724 Tel. TOwer 1-1401 
•^*12 Jf’ūhnore Avė. I 308 W. Foarth St. I 11339 Jos. Campau 632 W- Girard Are. 

BUFFALO 0, N. Y. BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MICH. Philadelphia 23. Pa. 
Tel. M0hawk 2074 I Tel. ANdrew 8-5040 |Tel. TOamaend 9-3980 TeL WAInuf 5-0878

2134 W. Chicago Avė.. CHICAGO 22, IIL TEL.: Dlckens 2-8232

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, studija 

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

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

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 $325 j mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRA
RASTI NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

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

Dr. M. J. VINIKAS 
307 VVest 30th Street, Nevv York 1, N. Y.

Turiu svarbų laišką iš Lietuvos ir 
ieškau Jono ir Juozo Matusevičių iš 
Veiverių kaimo Mariampolės apskr. 
Jie patys ar juos žinantieji prašom 
atsiliepti adresu:

Air. Simon Weaver 
467 Reservoir Avė.
Bridgeport 6, Conn. (9

A’eksandra Jasiukaitienė, Lietuvo
je, ieško savo sūnaus Juozo Jasiu- 
kaičio. gim. 1922 m. gruodžio mėn. 
Jis pats ar jj žinantieji rašykite ad
resu:

Al. Jasiukaitienė 
Nevėžio gatvė Nr. 31 
Panevėžys, Lietuvbos T. S. R. (7)

j Emilija Zamblauskienė, Lietuvo
je, ieško Petrosės šilanskienės, duk- 

, terš Jono. Atsiliepkite adresu:
Era. Zamblauskienė 
Alytaus Rajonas 
Alovės miestelis

| Lietuvos T. S. R.

Ieškau Petro UTKOS. kilusio iš
Medinų km., Veprių va'.šč., Ukmer- 

g-pslo*- AtvažisvG Amerikon 
prieš pirmąjį karą. Dirbo kasyklose
(mainose). Jis pats ar jj žinantieji 
atsiliepkite adresu:

V. Ragulis
6692 lOth Avp., apt. 2 
Rosemunt, Montreal, Canada- (8)

SANDĖLIS
Visokių Arbatų ir Žolių

PR1EINAMIAUSIA KAINA
INKSTAMS ARBATA yra geras 

vaistas nuo lisokių inkstu ir pūslės
negalių.

Ji yra rūpestingai sutaisyta iš j- 
vairių gydomųjų žolelių ir uogų, ku
rios turi savybę valyti ir stiprinti 
inkstus ir pūslę, nuo ko apsivalo ir 
sustinrėja visas kraujas kūne, o kuo
met kraujas pasveiksta, tai ir visas 
kūnas sveiksta.

Šią arbata reikia gerti visuose at
sitikimuose. kur jaučiama sunkumas 
ar nesmagumas žemutinėje pilvo da
lyje, arba kuomet strėnos ima skau
dėti. Mūsų gaunami laiškai iš varto
jusių Inkstų Arbatą žmonių įtikina 
mus, kad ji suteikia greitą palengvi
nimą nuo inkstu ir pūslės negalių.

KAINA DĖŽUTEI $3.00
Kanadoje ir kitose valstybėse Ex- 

tra 50 centų oersiutimo išlaidoms.
FLORAL HERB CO.

Box .305, Clinton, Ind. Dept. 5

{ DABAR JOS GALITE 
: APLANKYTI

SAVO GIMINES
) LIETUVOJE
j IR KITAS U. S. S. R. VIETAS j 
: PAVIENIAI AR GRUPĖMIS • 
(Tūkstančiai pasitenkinusių lanky- i

tojų sako apie darbingumą
COSMOS TRAVEL 

BUREAU. Ine. New Yorke.
{kuris tvarkė jų keliones į įvairias J 
; SOVIETU SĄJUNGOS dalis. j
j MES PADEDAME JUMS i

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

ŽEMESNIS UŽ ANGELUS
1 Dovidas patiekia mums atsakymą 
į save klausimą, sakydamas, kad 

į Dievas sutvėrė žmogų mažką 
žemesnį už angelus, ir apvainikojo 

‘jį garbe ir šlove, ir padarė jį žemės 
ir visų ant jos esančių dalykų valdy
toju. Taip, Sutvertojas padarė žmo
gų karaliumi, savo karališkos šei
mynos nariumi, kad viešpatautų šio

kie Jo visatos dalyje. Ir dabar, po to 
.kai šitas žemės karalius pasirodė 
lesąs nepaklusnus Dievo įstatymui ir 
' buvo nustumtas nuo sosto. Dievas 
,pasirengė atsteigti ji ir vėl padaryti 
tikruoju žemės valdytoju, ir sugrą
žinti jam visas garbingąsias prara
stosios valdžios teises.

Žmogus buvo padarytas “mažką 
žemesnis už angelus.” Mes nežinome 
daug ką apie angelus, tik žinome, 
kad Biblijoje griežtai pasakyta, kad 
jie yra daug protingesni ir galinge
sni už žmogų ir visaip kain viršesni 
už jį. Daugel negali tikėti i angelų 
buvimą dėlto, kad. anot jų, jie nega
li tikėti į tai, ko jie nemato. Kas ti
krybėje yra angelai, kaip jie atrodo, 
kokie jų gyvenimo įpročiai, ir kokią 
naudingą dalį jie lošia Sutvertoiaus 
plane, yra menkesnės svarbos daly
kai, atsižvelgiant į mūsų dabartinę 
žemą. Pripažinimas gi tokių sutvė
rimų buvimo yra svarbus dėlto, kad 
jų buvimas jr veikla turi artjmų san
tykių su Dievo susidomėjimu žmoni-

J SUTVARKYTI VIZŲ IR i
z: KELIONIŲ REIKALUS. Į
(Informacijų dėl vizų reikalavimų f 
’į ir rezervacijų, prašom rašyti į 

arba kreipkitės:
COSMOS TRAVEL 

BUREAU, Ine.
45 VVest 45th Street, 
Nevv York City, N. Y.

Tel. CI 5-7711

/ 
)
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•COSMOS . . . padeda keliauto- :į jams iau nuo 1898 metų. J•
t "" *::• 'iimiii:niiiiiiWB!ii!.iiiwiii

TRUKŽOLĖS
Trukžoliu šaknis 

nuo patrūkimo, po 
Krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėjimą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresni 
apetitą. Svaras 
$3.00. ‘

Laukiniu žemuogių Lapai 
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senė.i usias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Mes nesiunčiam per C. O. D.
Alexander’s 

395 Hroadtvav 
South Boston 27. Mass.

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

46 metai aprūpname WorcesterĮ ir apylinkę vaistais

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

* Biznio kortelių 
9 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. Broadway, So. Boston 27, Mass.

i



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON

DECLARATI

Amerikiečiai atliks 
ir savo kūrinius

musų A. a, S. Vaitkevičiaus
bičiuliams

Vasario 20 d. So. Bostono *• Stasio VaitKevicau. 
Aukštosios Mokyklos salė- pu.mec.0 proga bu. y
je (Thomas Park) “The In- Petro pąrap.-
stitute for Progresą in Mu- ‘““"r'"* *1 antradieny 
sic” kartu su L. Bendruome-

vavo ALTo skyriaus atsto* 
vai: J. Arlauskas, J. Sonda, 
A. Juknevičius, J. J. Griga- 
lus, V. Vakauzas ir A.

\\HEREAS, the plight of the freedom-loving people of 
i.l i Kl’ANIA, uhose national existence is stifled by So- 
viet rule and oppression, should constantly remain a mat
ter of deep interest and concern to all Bostonians, and 
\\ HEREAS, Americans of Lithuanian lineage residing in 
Boston will actively partieipate again this year in the 
i ation-\vide observance of the 42nd Anniversary of the 
b'.dependence of Lithuania, which marks the memorable 
date \vhen Lithuania threw off the centui y-long domina- 
tion of Czaiist Russia and established a Republic:
N0W, THEREFORE, I, JOHN F. COLLINS, Mayor of 
the City of Boston do hereby declare Tuesday, Februarv sįrengę amerikiečiai muzi

kai, i kurių tarpą yra įsijun
gęs ir smuikininkas Iz. Va-

16, 1960 as

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

v&sario 22 d. 7:30 vai. ry
to. Giminės, draugai ir pa
žįstami prašomi atsilankyti. 

Žmona Magdalena 
Vaitkevičienė

GR 9-1805 ir AN 8-9301

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

nės apylinke ruošia nepap
rastą koncertą.

Be kitų dalykų, jo prog
ramoj yra J. Gaidelio sona- __________
ta smuikui ir fortepionui. J. . , ,,
Kačinsko septeto klarnetui, 
fagotui, valtornei, smuikui, Vasario 16-sios proga de- į mokamai taisymo išlaidas 
violai, violončelei ir forte- klaraciją paskelbė ir Bosto-

r
j*
« 
t 
«*« i *
} i'ai; ome, šingeliuojame, den-
• riame aliuminijum ir dažo- t
t me iš lauko sienas. į
• pskaiėiuojame iš ank"fo ne- •

I

• Du broliai lietuviai *
. , . .. , .. . , . . . T u o • ('baries ir Peter Kislauskai *

pionui (pirmoji dalis), dai- no miesto majoras John t. {Garantuojame gerą darbą { 
nos—J. Kačinsko "Audra” Collins. Ją pasirašant daly- ♦ Į
(Pr. Lemberto žodžiai), J. 
Bavicci 3 dainos (St. San- 
tvaro žodžiai).

Programą atliks gerai pa

asjK&sssss- sss. s -3-.
“Ka; per filmas! 

spūdingos lpalvo., . .
“Ru. šia Today’ verčia 
. X-.o. tabi muzika . .

amerikoną žiūrovą pagalvoti. 
. . Pagauna vaizduotę”.
H. Thompson, N. Y. Times

DARBAS MOTERIMS
reikia ADYTOJ Ų (Stitcbers) 
Patyrimas nereikalingas, mes 

ISMOKYSIM DIRBTI 
Kreiptis tuoj pat į 

BRODY CO.
44 K Street, So. Bostone

PRANEŠIMAS

sy liūnas.
Koncerte pasirodys ir šv. 

Petro parapijos choras, ku- • 
riam vadovauja Jeronimas ; 
Kačinskas.

____________________
M. Agurkienei 75 metai

M a rijonai šimkonytei- į 
-Agurkienei, g y venančiai 
Brookline, Mass., sukako 

{75 metai. Ta proga sureng
iame pobūvyje dalyvavo su- ’ 

_______ _______ !kaktuvininkės šeimos nariai j
Sausio 25 d. mirė senas Brookline Bibliotekos Mu- į’.1arfinįj5i,d^aU^5—G,V-aiZ" 

"Keleivio” skaitytojas Jo- zikos Draugija buvo paskel- K'tai^al» Plevokiene
nas Gudonis. Velionis ture- busi muzikos kūrinių kon-iu , ......
j,, širdies smūgi. Palaidotas kursą. Atsiliepė 18 kompo-1. Sukaktuvininkei jie sude- 
Naujosios Kalvarijos kapi- zitorių. ju tarpe buvo ir Ju- J0'iaUg “u^irdzų linkėjimų 
nėse sausio 28 dieną. liūs Gaidelis, pasiuntęs savo lr dovanu' Uz tel sukaktuvi-

-Jonas Gudonis buvo gi- kūrini smuikui, klarnetui ir 
męs Valkininkuose 1886 m. voltomei.
Atvyko Amerikon prieš 50 Šiomis dienomis komisi- 
metų ir visą laiką išgyveno ja, kurią sudarė Malloy Mil- 
So. Bostone, kur turėjo ler iš Bostono universiteto, 
daug pažįstamų ir draugų. Gregory Tucker iš M. I. T.
Priklausė lietuviškoms or- ir Walter Piston iš Harvar- 
ganizacijoms, tarp jų ir So. do universiteto, mūsų kom- 
Bostono Lietuvių Piliečių pozitoriaus J. Gaidelio kū- 
Draugijai. Paliko liūdinčią rinj pripažino geriausiu, 
žmoną Eleną Žilinskaitę- Kūrinys įtrauktas į balan- 
Gudonienę ir visą eilę velio- džio 27 d. rengiamo koncer- 
nies draugų. to programą.

Velionies šeimai reiškia- --------------------------------

in the City of Boston, and uige all citizens of the City, 
su: rounded as they are by historic remindeis of our own 
struggle for independence, to observe this day, to recall 
the similai struggles \vhich, no doubt, are štili taking 
place in a country which has contributed much to Ame
rica.

John F. Collins,
Mayor of Boston

JjEZS, rs
MIRĖ JONAS GUDONIS J. Gaidelis laimėjo

ninkė visiems susijaudinusi 
labai dėkojo.

M. Agurkienė išaugino 2 
sūnus ir 2 dukteris, iš kurių
oKu ciirbiic iv virino -1011c»w» ovuiuo xx tiviio viunvv jcxv<

yra sukūrę savas šeimas ir 
sukaktuvininkė jau gali pa
sidžiaugti 7 anūkais.

Ilgiausių metų Marijonai ’
Brolis K. P. Šimkonis

Nauji skautų draugovių 
vadovai

me mūsų gilią užuojautą.

Sandaros moterų 
kartu vakaras

Atgaivinti Brocktono 
skautai

į Brocktono tėvų ir skautų
----------- j vadovų pasitarime nutarta

šį šeštadienį, vasario 20 atgaivinti skautų draugovės 
d. Sandai os Moterų Klubas veikimą. Draugovei vado- 
rengia šaunų kortų vakarą vauti sutiko inž. J. Stašaitis, 
(vvhist party) Sandaros sve- Skautų susirinkimai vyks 
tainėje, 124 F St., So. Bos-'Stašaičių namuose, kur šiuo 
tone. Pradžia 7:30 vai. vak. (metu veikia ir Brocktono 

Visi maloniai kviečiami šeštadieninė mokykla.
atsilankyti. Kaip paprastai, Į --------------------------------
parengime bus dalijamos Iškilminga skautų sueiga 
vertingos dovanos ir bus i
gardūs užkandžiai. Laukia- J 
me visų.

V. Dambrauskui pasitrau
kus iš draugininko pareigų, 
draugovės vadovavimą per
ėmė inž. J. Vaičjurgis. V. 
Dambrauskas paskirtas At
lanto rajono skautų skyriaus 
vedėju.

Jaunesniųjų skautų drau
govės vadovavimą perėmė 
Alg. Vaitkus.

Dėkojame

Valdyba

Balfo valdyba pasiskirstė 
pareigomis

Skautų ir skaučių tuntai- 
Vasario 16-sos proga mošia 
iškilmingą sueigą lietuvių 
parapijos salėje So Bosto
ne vasario mėn. 20 d. 6 vai. 
30 minučių vakare. Visuo
menė kviečiama atsilankvti.!

Neseniai išrinktoji Balfo 
skyriaus valdyba šitaip pa- įraiytojų kūrinius 
siskirstė pareigomis: Pirm.1
A. Andriulionis, vicepirmi
ninkai: M. Michelsonienė,
K. Namaksienė, S. Jakutis 
ir A. Vilėniškis, sekr.—V.
Vakauzas, fin. sekr.—P.
Mučinskas Ir iždininkas A.
Bričkus.

J. Jašinskas skaitys Bostono

ALT S-gos 
E. Fourth St.

l

"RUSIJA ŠIANDIEN”
Magicolor — Sovscope

; l^rnią Kartą Boston“! Tik 4 dienos
|NEW ENGLAND MUTUAL HALLNuelatiniai seansai nuo:
iCiarendon \ Boylston gatvių kampas:, va!, vak. penktadienį vasario 19 d.

1 vai. p. p. šeštadienį, sekmadienį, ir 
pirmadienio vasario 20—22 dienas.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR J KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

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 ii- kt. prekių.

(Skelb.)(7)

No. 7, Vasario 17, 1960

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

it
| Kas perka ar parduoda

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway
South Bostone

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

o kitu laiku: AN 8-00^0

1
Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

KELEIVIO KALENDORIŲ 
GALITE GAUTI

*♦*«*« i 1 »* i
t 
*
* 
t ♦*♦
{ Turime pasirinkimą p^’džiajni. odų ir kitokių daiktų pigio- j 
{ nis kainomis. Gatome austriškų deimantinių stiklui piauti t 
iriežtukų nuo 1.65 už št įkę. Siunčiame su Inturisto leidimu.} 
{ Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių. }

: General Parcel & Travel Co., Ine i
1308 W. 4th St., So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-5040 { 

(Tik vienas Kokas nuo IIroadway, einant D gatve)

Įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. - fi P. M. 
šeštadieniais S A. M. - 1 P. M.

Vedėjas: M. Kavaliauskas

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

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 

aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 «/2 CENTŲ UŽ GALIONĄ

Norwoode Lietuvių Klube 
vakarais pas F. Ramanaus
ką.

Lawrence pas M. Stonie, 
57 Sunsett Avė.

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

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

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

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

ir nuo 7 iki 8

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road

Arti l’nhym’c (iirner

Dorehester, Mass.
J

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

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

j 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.

V. Vadeiša

Vasario 7 d. seniausia lie
tuvių radijo programa N. A. 
minėjo savo 26 m. sukaktu
ves Talentų popiečiu ir Gra
žuolės balių.

Minėjimui praėjus reiš- j J 
kiame mūsų širdingą pade- J 
ką visiems, kurie vienu ar J

1

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER

Xakti. Sekmadieniais ir šven- »-=> ti Z9/)/ftadieniais ŠAUKIT ** O-1Z04
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. ,---------—------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

ODA SIUNTINIAMS ►
^arauodu pirmos rūšies oaų, au- ► 
elius, gatavus batus tinkamus Į 
iuntimui, padus, vitpadžius siun- y 
iniams nupiginta kaina. £

Atlieku visus batsiuvio darbu* y 
freit. sąžiningai ir duodu patari- ► 
tus apie odas. Adresas: £

[173 Eighth St., So. Boston £ 
iuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-1

r s trečiadienius ir sekmadienius. ,
Telefonas: A N 8-0055 tX A a.S g K WwwWWW«lrw g wirg>

J TELEFONAS AN 8-2805

j Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
| VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais of.sas uždarytas

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

♦
i

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisauj 

; viską, ką pataisyti reikia. *
Naudoju tik geriausią ■»

medžiagą.
JONAS STARINSKAS į 

220 Savin HilI Avė. 
Dorehester, Mass.

Tek CO 5-5854

f Dažau ir TaisauH The Apothecary
Lietuviška T i kr a Vaistinė

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime virus gatavus vaistus.

'iurn.ie vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

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

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

visiems, kurie vienu ar 
kitu būdu prisidėjo prie mi
nėjimo parengimo gero pa
sisekimo.

Prie progos pranešame, 
kad viršminėtų radijo pra- 
gramų metinis piknikas šie

nautuose, 484 Tnet įvyks i-ugpiūčio (Au
So. Bostone, gusi) 7 dieną Romuvos par-

I
A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

rengiamame vasario 20 d. 
"Subatvakary” Jurgis Ja

ke,
tų

Brocktone. Prašome ki- i
iiiiinmnim rznmy

Įšinskas skaitys Bostono lie- nieko nerengti. Ačiū. 
.tuvių rašytojų kūrinius. Pra- i Steponas ir Valentina 
džia 7 vai. vak. ' Minkai

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTURISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus 
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
643-647 ALBANY AVENUE 
HARTFORD 12. CONN. 
Telef. CH 7-5164

397 A M EST BROADWAY
SO. BOSTON 27, MASS.
Telef. AN 8-2718

yra gerai užsirekomendavusi ir plačiai žinoma savo ilga 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 jmpor*uotų ir vietinės gamy
ba- medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms, kurios parduodamos pasakiškai žemomis kaino
mis. Be to. čia pamatysite dar daug ir įvairių, ret ai užtinkamų importuotų prekių.

Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. 1007/ vilnonės 
a ko- medžiagos 5-kiems ko-tiumam—$05.00, t ;ip pat grynos vi.nos medžiagos 5-kiems kostiu- 
i - z s55.ini, akordeonai nuo $75.00 iki $9S0.im). 20 svarų cukraus už $10.00 ir dar dauk ki’ų. Rei- 
k. iau1 i’. MŪSU KATALOCV- I čia paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti
mą-. apdrauda ir viskas kita. _ _

Jū-.i patogumui. įvairūs vaistai čia pat parūpinami ir iš-iunčiami. Tad reikalui esant, aplankykite 
mūsų firmą, kur visuomet sutiksite malonų ir sąžiningą patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KALBA.

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 8:3* ryto iki «:.M» va’ąndų vakaro:
Aeštadirniais nuo 0 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Vedėjas MYKOLAS GUKKCKAS

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, vaistu ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MUSŲ KATALOGŲ!

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

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

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

ISTMGA UFTI’VIškit. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

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

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

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
r lie jaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei- 
įsmos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų 

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon. Dorshester, Masa 

Uš

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

397 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kaa sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAZ 
N Y CIO J E įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JURfi 
NAS.

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

Flood Sąare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys pluml»eriams 
Visokie geležies daiktai


