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54-TIEJI METAI

Paskelbė Dokumentus Apie 
Maskvos Melaninas

Rusai Nušovė 17 Amerikos Lakūnų Rugsėjo 2 D. Armė
nijoj, Bet Sakosi Niekuo Dėti; Šešius Lavonus Rusai 

Grąžino, o Kur Dar 11 Lakūnų?; Amerikos Ste
bėtojai Užrekordavo Rusų Lakūnų Patiks 1- 

bejimus, Kai Jie Atakavo Amerikos 
Beginklį Transporto Lėktuvų.

Pereitą savaitę Amerika 
paskelbė nepaprastų doku
mentų apie Sovietų Rusi
jos vadų begėdiškų melų 
pei* akis. Buvo taip:

Rugsėjo (September) 2 
d. vienas Amerikos trans
porto lėktuvas su 17 vyrų 
Įgulos lėkė palei Sovietų 
sienų prie Armėnijos, Tur
kijoj. Ar lėktuvas kiek nu
klydo nuo kelio, ar- kas kita 
atsitiko, bet lėktuvas kokiu 
tai būdu atsidūrė Sovietų 
Armėnijoj. Ten rusų kariš
ki lakūnai beginklį lėktuvų 
užpuolė ir apšaudė. Kai lė
ktuvas nukrito žemyn, ru
sai nieko apie lėktuvo liki
mų nepranešė Amerikai, tik 
pasiteiravus, ar rusai neži
no, kas galėjo atsitikti su

nuėmė atpažinimo blėkutes, 
tur būt, tyčia, kad atpažini
mų apsunkintų.

Kada Mikojanui čia buvo 
priminta, kad Amerika turi 
Įrodymų, jog jos lakūnai 
buvo rusų nušauti, Mikoja
nas nemirksėdamas melavo, 
kad Maskvos vyriausybė 
pasakė visų tiesų ir nieko 
daugiau negali pasakyti a- 
pie dingusių lakūnų likimų. 
Mikojanas užginčijo, kad 
rusai lėktuvų užpuolę ir nu- 
mušę. Toks svečias melagis 
čia važinėjosi ir viliojo A- 
hnerikos turtuolius riebiais 
užsakymais Dramonei.

Sovietų Rusijos pasie
niuose Amerika kai kurio
se valstybėse turi savo ste
bėtojus, kurie turi radari

SENAS PARLAMENTARAS IR KARYS

AreriLos - Ispanijoj kero atsargos karininku draugija 
įteikia rfrergijc- nario knyge!- senatoriui Tbeodore F. 
Green. kuris iuri 91 metus ir dėl blogos sveikatos nese
niai atsilakė iš užsienio reikalu komisijos pirmininko 
pareigu, fcel senate pasilieka. Jis dalyvavo Ispanijos - 
Amerikos Lare. Iš kairės į dešinę: Šen. Howard Ganosi, 
šen- Stram 'ihurasend, adm. Leon J. Jacobi, šen. Theo- 
dore F. Green.

Safco Sėkmingos Valdžios Taupumas Susiduria 
Su Kongeso Išlaidumu 1Šveicarijoj, Ziuricho mie- 

įste eina derybos tarp tur-
I kų ir graikų užsienių reikalų __

į sėkmingos ir turkai susita-Į
į rę su graikais, kad Kipro, 
sala gautų nepriklausomy-! 

i hę, bet sala turės garantuo
ti, kad ji niekad nebus pa- 

; naudota prieš Turkijos sau
gumą

dietų; Kongreso Dauguma Nori Skirti Daug Dau
giau Lėšų Krašto Kariškam Pasiruošimui; Vy

riausybe Kalba Apie Infliacijos Pavojų; 
Prezidentas Žada Vetuoti Išlaidas.

tranap^rto lėtotuvn. rratafc nius aparatus ir gali užre- 
siuntė “protesto notų”, kad 
vienas Amerikos lėktuvas 
“sulaužęs” Sovietų sienų ir
nukritęs Armėnijoj. _____

Kada Amerika pradėjo j būt, ir rusai. Stebėtojai su 
rusų teirautis, kas atsitiko 'jautriais aparatai^ gali ste-s i — • • — _ Lsi:____ _________ • iv

korduoti Įvairius 
dargi labai iš toli. Tokie ste
bėtojai dirba “slaptai”, bet 
apie jų buvimų -žino, tur

Kalba Apie Vienybę '
f y ir- oi ij • hower jau kelis kartus Įspė-

Derybose dalyvauja tur- i P r W Dar &kttl(lOSl jo kongresų, kad jis neper
ku ir graikų užsienių reiklių „ ----------- Įžengtų vyriausybės pasiūly-
ministerijų atstovai. Jie no- Italijos socialistų tarpe tojo biudžeto, nes kraštui 
ri susitarti, kad galėtų pa- vis dar eina rūgimas. Jie la- gresia infliacijos pavojus, 
siūlyti bendrų nusistatymų bai daug kalba apie sociali- Prezidentas net užsiminė, 
Anglijai dėl Kipro salos U- stų vienybę, bet kol kas vis kad jis vetuos didesnes iš- 
kimo sprendimo. Tie patys daugiau skaidosi. Jie suge- laidas, jei kongresas kartu 
atstovai aptaria ir būsimų ba ir vardan vienybės skilti, nepasiūlys naujų mokeščių 
'Kipro salos konstitucijų. J Vasario 8 d. Italijos soci- toms išlaidoms dėngti.

---------------------------- aldemokratų partijos kaire-Į Kongreso daugumoje bet-
rv m n • > rrv ’snysis sparnas atsiskyrė nuo gi vyrauja kitokia nuotaika
Dulles Pasisako UŽ , partijos ir pasiskelbė “auto- ir jau iki šio laiko senatas 

Kieta Politika nom^ku”. Kairesnieji soci- spėjo žymiai padidinti kai 
aldemokratai sako, kad jau kurias išlaidas susietas su

! ------- t atėjęs laikas susivienyti su krašto saugumu. Vien aero-
I šiais metais Į Izraelį gal Federalimus pajamų mo- Valstybesf’ Italijos socialistų partija va- dromams statyti senatas 
.atvyks^ 100,000 naujų _atskffltoma_ amo- F. Mte , pn^vykdamas dovaujama p Nenni, w 5
migrantų IS Doisevmų vaiuu-nanv i«>I Kas vietoje susivieniji-26.5 milionus dolerių dau-
mų kraštų. Iš Lenkijos jau uždarbius. Valstijose tokio ^jmgininkas del Berlyno, jas vyriausybė siūlo,
seniau žydai gaudavo leidi- mokesčių Ji^kojmo tvarka ItoUjos socialistai, veda- fet senatas Sp pat nubal-
mus keliauti į Izraelį, o da- dar tik jyedama. Kol kas 10 Konmjai ii sake, Kati Ame- p Nenn; lyg į. prįartėjo savo padidinti išlaidas ir 
jbar jau kuria laikas ir Eu-,valstijų šitaip renka Įiajamų li jCM sąjunpninkai ge- soeiaHenrokratų, bet namų statybaf X kai kų-
,munija leidžia žydams vyk-imokescius. letati ^rrtTiš n0° korauni8hl gautinai dar riems kitiems reikalams.
,ti laisvai j žydų valstybę. ! Nuo vasario lo d. tokia negu leisti.save išvaryti ls neatsjribavo į. dar daug Kova dėl biadžeto išlv-
ĮtūSW^ S“Tl ^riX su Vakaių >* - —i- ginimo, arba jadinam. Uu-

!panorės vykti Į Izraelį, tai ostijoj. Kadangi mokestis valstybių vadais John Fost- __ 
tas kraštas gaus daug nau-įvedamas nuo sausio 1 d., er Dulles žodžiais prieita

Į Izraelį Plaukia Is Algų Atskaitys 
Nauji Imgrasilai Valstijos Mokesčius

su lakūnais, rusai pranešė, 
kad šeši lakūnai žuvo lėktu
vui nukritus, bet kas atsiti
ko su 11 kitų lakūnų, rusai 
sakėsi nieko nežinų. Rusai

bėti rusų laidomas Į aukš
tybes raketas ir gali net už- 
rekorduoti Į plokšteles viso
kius garsus.

Rusų melų iškėlimas aikš-

jų gyventojų. Daug kas spė- tai iki balandžio 1 d. bus at- beveik visiškai vieningo nu- Vndm^a^i* • i . i - ii ___ _______  ;  ___ j • i  ___ detstvmn Vlonoi-mo r «« RrKzKO

tų pasakų kartojo ir vėlau, tčn užpylė šalto vandens 
c kada čia lankėsi Mikoja- ant ty amesikiečių, kurie 
nas, Sovietų valdžios vice- P° Mikojano lankymosi bu-

‘ ’ .................... vo pradėję kalbėti apie
“šaltojo karo atlydį”. 

BRIDGEPORT, CONN.

lioja, kodėl komunistai pra- skaitomos dvigubos sumos, įstatymo Berlyno klausime, 
deda leisti žydus važiuoti Į įiki mokesčiai nuo sausio 1 Rusams nepasiseks sųjungi- 
IzraelĮ, nors iki šiolei tiek d. iki vasario 15 d. bus iš-ninku eilių suskaldyti. 
Rumunija, tiek ir kitos ko- j ieškoti. , { Bonnos praneša, kai
munistų valdomos šalys, iš- 77" valstybes sekretorius ir vo-
skyrus Lenkiją, žydų emi-

pumo politika, vyriausybės 
stipriai remiama, bet kon- 

: greso dauguma mano, kad 
i krašto saugumo negalima

Saukia Darbininkus prie biudžeto.

pirmininkas, jis ilgi pakar
tojo tų pačių rusų pasakų ir 
apie lakūnų likimų sakėsi 
bieko nežinąs.

Pereitų savaitę Amerika 
paskelbė dokumentalius į- 
rodymus, kad Maskva są
moningai meluoja apie A- 
merikos lakūnų likimų. Pir
miausiai rusai meluoja, kai 
jie sakosi lėktuvo neužpuo- 
lę. Amerikos pasienio stebė
tojai užrekordavo Į plokšte
les rusų karo lakūnų pasi
kalbėjimus, kai jie puolė 
beginklį Amerikos lėktuvų. 
Vienas 'lakūnas sakosi pa
taikęs šūvius Į lėktuvų ir 
sako, kad jis jį pribaig
siąs . . .

Tuoj po to vienas neįvar
dytas Sovietų karo aviaci
jos generolas sveikino kelis 
sovietiškus lakūnus su sėk
mingai išpildyta užduotimi 
ir tas sveikinimas buvo pas
kelbtas rusų karo aviacijos 
laikraštyje.

Iš paskelbtų davinių aiš
ku yra, kad rusai Amerikos 
beginklį lėktuvų užpuolė, 
apšaudė ir numušė. Taip 
pat aišku yra, kad rusai ži
no, kas atsitiko su 11 Ame
rikos lakūnų, apie kuriuos 
rusai jokių žinių neduoda. 
Žuvusius šešius lakūnus ru
sai grąžino Amerikai, lavo
nai buvo sukrauti Į dėžę ir 
dviejų lavonų negalima bu
vo atpažinti, taip jie buvo 
sužaloti, o rusai nuo lavonų

Nepriklausomybės šventė
Vasario 15 d. 4 vai. po

piet parapijos salėj bus mi
nima .Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo šventės 
sukaktis. Kalbės dr. Bronius 
Nemickas iš New Yor
ko, dainuos parapijos solis
tai, kvartetas ir pora jau
nų akordeonistų

Visus kviečia
ALTO skyriaus valdyba

PAMRGDŽIOJA STALINĄ

žy«as Jagoslavijos komu
nistas Diuro Pocar sako, 
kad fhruštiovaa, kaltinda
mas Tito “revizionizmą”, 
kaip bfdiionč pamėgdžio
ja Staliną.

MIRĖ GENEROLAS
VVILLIAM J. DONOVAN sutarė nedalyti rusams jo

General^rw?’T Dono-nuol?id* f 
ion sakos tirjs žinių, jog ir vann mjrė vasario 8 d. ar- das 111831 - nesutmka

gracijų draudę.
Izraelio vadas Ben Gui

Kubos sukilėlių vadas F. Lietuvoje M ir C
,. .. . n .. S3?!?’ karą-Vladimiras Zubovaskiečių vadas Dr. Adenauer Batistos diktatūrų, šaukia 

.... __j_ - • Kubos darbininkus sušilai-

Sovietų Rusija pradėsianti ;mijos ligoninėj sulaukęs 76 STvakaro
leisti žydus emigruoti. ;metų amžiaus. Velionis pa- m W Vakarų

------ — 'garsėjo antrojo pasaulinio nu ______________
Vengrija Vėl Vargs |karo metu, kada jis ėmėsi
Žmones I Kolchozus ®'ganį"oti.. ..‘s‘*2!eginė9 Parduos Ginklu

tarnybos ofisą . arija, ge- Valdžiai
.. , ... nau pasakius, šnipinėjimeVengnjos komunistai pa- ,•i ,, . . . i j i • >r sabotažo organizacijų,skelbe nutanmų, kad lai- - . •!,- , -i -i j-*- u.* i buri velke uz pneso nuga-kas vėl pradėti varyti vals- . . . Davenrt *

tiečius Į kolchozus. Po 1956 pavergtuose
metų sukilimo veik visi kol
chozai buvo subyrėję, bet 
komunistams numalšinus su
kilimų, jie vėl valstiečius su
varė Į kolchozus, tik tolime
snis kolchozų kūrimas bu
vo sulaikytas.

Dabar vengiu diktatūra 
jaučiasi vėl sustiprėjusi ir 
rengiasi pradėti naujų pro- 
pagaudos ir smurto karų 
prieš valstiečius, kad juos 
suvarytų Į kolchozus. Ta 
proga vengrų komunistai 
praneša, kad paitijos cen
tro komitete pasireiškęs nuo
monių skirtumas dėl valstie
čių varymo Į kolchozus.

VIRGINIJOS MOKYKLOS 
JAU INTEGRUOJAMOS

JIS ATGAILAUJA

Michail Pervockin, bavąs 
(entro komiteto narys, vi- 
sos Sovietijos ekonominio 
planavimo viršininkas, ap
kaitintas priklausęs prie 
• priešpartinės grupės,” ko
munistę oartijos suvažiavi
me prisipažino ir apgailes
tavo dėl spvo tokio žygio. 
Dabar jis yra ambasade- 

rium Rytu Vokietijoje

Piezidentas D. D. Eisen- 
hower davė sutikimų par
duoti nemažai ginklų Indo
nezijos armijai. Indonezijos 
vyriausybė prašė parduoti 
jai ginklų 20-čiai batalionų 
apginkluoti ir ginklai greit 
jau bus siunčiami Į Indone
ziją.

Pirmon galvon Amerika 
parūpins ginklų Indonezijos 
armijai lengvųjų ginklų 
pėstininkams apginkluoti, 
nors dalis ginklų gal bus 
naudojama ir kitų ginklų 
rūšių kariams apginklubti.

PRANCŪZŲ VADAS 
LANKOSI ALŽYRE

Vilniaus radijokyti nuo streikų ii* neleisti . .
kraštui susmukti ekonomiš-
kai. Castro sako, kad nuo

praneši-

Vladimiras Zubovas apie 70 
metų amžiaus. Jis buvo gra-darbininkų kantrybės ir S«-MTbuio &

demnkratrio™!1'^ n^r’ siškai sulietuvėjęs. Neprik
iš demokratijos jgyvendi- )ausomoj jis ;cik.
nimas krašte 

Tuoj po pavarymo Batis
tas, Kubos darbininkai atsi

liai dalyvavo Įvairiose orga
nizacijose. daug yra veikęs

Skrj£rri8us
S ouE&i» mokslus v°kiet**daku-

nės ėmėsi “gerinti darbinin
kų būvĮ” streikais. Castro 
sako, kad toks skubėjimas 
gali tik pakenkti naujai Ku
bos santvarkai.

Virginijos valstijoj kelios 
mokyklos jau yra integruo
tos ir žmonėse tas nesukėlė 
jokio judėjimo. Keliose 
mokyklose buvo priimti ir 
negrų vaikai ir mokslas vi
sose tose mokyklose vyksta; 
sklandžiai: nei vaikai, nei 
tėvai neprotestuoja.

Prancūzijos ministerių 
pirmininkas MicheI Debrė 
vasario 8 d. nuvyko Į Alžy
rą, kur ji pasitiko europie
čių nedrauginga minia. 
Maždaug 2,000 europiečių 
jaunuolių šūkavo: “Jis par
davė Alžyrą” ir panašius 
šūkius.

Debrė ta proga pareiškė, 
kad Prancūzija neatsisakys 
nuo Alžiro ir ta sritis liks 
Prancūzijos suverenitete.

IR JIS GAILISI

Maksim Sabarov. buvęs 
Centro komiteto narys, n- 
kinią santykiu sa užsie
niais vicepirmininkas, taip
gi mušėsi į krutinę komu
nistų partijos suvažiavime 
ir gailėjosi

‘‘prteėpartine’'

ro laipsniu, buvo sumanus 
ūkininkas, nemaža rašė že
mės ūkio klausimais.

V. Zubovas buvo nuošir
dus demokratas. Lietuvą 
komunistams užėmus jis 
profesoriavo veterinarijos 
institute, kurį laikų buvo 
kolūkio vedėju, paskuti- 
niuo laiku buvo išėjęs Į pen
sijų, gyveno Kaune. Liko 
žmona, dvi dukterys ir sū
nus, visi Lietuvoje.

NEW YORK. N. Y.'

Vasario 16 šventė
Ji bus minima vasario 15 

d. 3 vai. popiet Webster 
Hali (119 E II St). Kalbės 
šen. Kenneth B. Keating ir 
Vaclovas Čižiūnas. Meninę 
dalį atliks Chicagos operos 
solistė Roma Vilčinskaitė- 
Mastienė, operetės choras, 
Matulaitienės vadovauja
mas moksleivių tautinių šo
kių sambūris

Visi prašomi dalyvauti.
Minėjimų rengia Alto 

skyrius, kurio pirm. šiuo 
metu yra dr. Noakas.



Puslapis Antras No. 6, Vasario 11, 1959

Broliai ir Seserys Lietuvoje, '
SIBIRO TREMTYJE IR VISO PASAULIO IŠEIVIJOJE

Besitęsianti Lietuvos okupacija ir rusiškai bolševi-' 
k'ška priespauda visiems mums uždeda sunkų jungą. 
Vargstame ir skurstame "tėvynėje. Kremliaus apiplėšti, 
prievaitaujami ir išnaudojami, kad savo prakaitu ir darbo 
vaisiais tukintume mūsų krašto okupantą Sonetų Sąjun-i 
gą: nekalta' kenčiame Sibiro tremtyje ar vergų stovyklo- ( 
se tolimoje šiaurėje, šalčio ir alkio žudomi, nesulaukdami Į 
išlaisvinimo valandos; o ir išblaškytieji po svet'mas ša-j 
lis. radę prieglaudą laisvajame pasaulyje, taip jau nėra j 
apdrausti nuo vargo ir rūpesčių, o svariausia nuo ilgesio, 
kuris šaukia i gimtąjį kraštą,; kur bėga Šešupė, kui- Nemu-' 
nas teka. kui- mūsų graži Lietuva.

Visi kaip vienas žinome^ kad kol Lietuva svetimųjų 
okupuota, kol mes patys: liesame savo šalies šeimininkai.' 
visiems mūsų vargams ir nelaimėms nebus galo. Tik lai-! 
sva lietuvių tauta savo nepriklausomoje valstybėje Lietu- i 
voje gali užtikrinti visiems savo sūnums ir dukterims ti
kra laisvę, teisingumą, socialinę lygybę, kultūrinį aug'mą 
ir gerbūvį. Lietuvių tauta nenori vergauti maskviniam • 
komunizmui ir nenori būti .svetimųjų priklausoma. Ji; 
nori laisvos, nepriklausomos ir lietuv'škos Lietuvos. Ji: 
nuo seniausių amžių buvo laisva ir 1918 metais vasario 16 * 
dieną dar kaitą patvirt'no sav
ir niekad to savo apsisprendimo 
įvykdytoji Lietuvos okupacija «• ^priverstoms 
girnas prie Sovietu Sąjungos, buvo nuoga Maskv 
sija, padanta susitarus Stalinui su Hitleriu.

Tarptautinė teisė, tarptautinės deklaracijos, sutartys

KFLETVTS, SO. BOSTON 
DAUGIAI’ SPORTO. MAŽIAU IŠTVIRKAVIMO

kubiečiu vadas Fide! Castro kalba Havanos sporto rū
siuose apie sparto reikšmę. Jis sako: Daugiau sportuo
kime, tada mažiau liks laiko ištvirkaaii.

AFRIKA PABUDO

, deruotos valstybės.
Kol kas tylu buvo Belgi 

jos, kolonijoj Kongo. Bet šių Į j 
metų pradžioje ir ten spro-Ji 
go bomba Leopoldville •
mieste. Belgai skaitė, kad ‘ -

■ Afrikos žmonėms reikia Girdviinio klau,im», 
Įduoti darnų, mokėti neblo
gus uždarbius, leisti jiems

Kas savaite
lis republikonų partijos va
dų dabar gailisi, kad buvo 

Taigi, Girdvainio klausi- priimta^ konstitucijos patai- 
i išsimokyti amatų ir, bend- mas išsisprendė visus paten- sa leidžianti tik du kalius 
i rai, jie siekė savo kolonijoj įkinamu būdu. Lietuviai ko- iš eilės būti šalies preziden- 
; išugdyti nėgių viduriniąja; munistai turėjo progos pa- tu tam pačiam asmeniui— 
klase.-Kadangi Kongo ko-:sidžiaugti popiežiaus Jono šiuo atveju Eisenhowenui.

; lonija yra turtinga, tai ūkio “išmintinga akcija”. Kata- Bet kiti tos partijos v ad ai 
i gyvenimas joje kilo visą likai, savo vadų sudrausti, (konservatorai) noiėtų, kad 
į laiką ir šiandieną Kongo (nutilo. Jie dabar “žino”, Ike jau dabar užleistų savo 
į yra viena turtingiausiu-kad Girdvainis dar pasilie- vietą viceprezidentui Nixon. 
* kolonijų Afikoje. Bet Kon- ka “prie Vatikano”—kad ir Jie mano, kad Nixon mokė- 
jgo gyventojai visvien nesi-;it- be pasiuntinio ir diplomą- tų geriau ištepti įepubliko- 
tenkira, palyginus, gerugy-|tų seniūno titulo. .nų partijos masiną,
veniniu ir ima reikalauti; Mat, “dipiomatios šefas” j Po to, kaip jis pasitarna
vau laisvės ir belgai su jų i Lozoraitis neturėjo ir neturi vo republikonams Kalifor- 
reikalavimu turės sutikti., ko sakyti. Jis sėdėjo Romo- nijoj, tenka rimtai paabejo- 
Sausio 13 d. Belgijos vy- je ir stropiai saugojo, kas ti Nixono gabumais. Be to, 
riausybė. paskelbė, kad ji ir kaip klostėsi Amerikoje, Nixon jau turi nemenką 
sieks padaryti iš Kongo bet pražiopsojo lenkų kar- konkurentą — New Yorko 
“demokratiją, kuri būtų pa- dinolo Vyšinskio tiesiamas gubernatorių Rockefellrerį. 
jėgi nuspręsti savo nepri- kilpas Lietuvai. O Stasys Kurį kandidatą pasirinks 
priklausomybę ...” Dar Girdvainis, kad ir degra- demokratai, dar nėra žino- 

duotas-pažemintas, netuie- ma. Daug kalbama apie 
jo drąsos pareikšti savo pro- Massachusetts senatorių J.

tylu portugalų ir ispanų 
kolonijose, bet" ir ten lai

— | Krascio Kolonija aigavu vumujij ** . negi ų vaistyoes ar tų vais- sviaviinas.
jos prijun-i nepriklausomybę iš anglų ir; plotą, kaip Texas ir Naujo-j tybių federacija, portugalui 

skvos agre- dabar yra žinoma, kaip j ji Meksika kartu paimtos, j jr ispanų kolonijos pasis-'Višinskio
t natorius Stevenson, bet kol 

“prezentaa” ;j<as tai yra tik spėliojimai.
Ghana valstybė. Tai buvo! Bet tai tik pradžia. Visos,kelbs su savo reikalavimais. K ♦ , . v ,. Tiems spėliojimams pada-
pirmoji negrų valstybė, iš! ar veik visos prancūzų kolo-;O gal ir jos to nelauks. , , p . trys galą tik abiejų partijųir ~Se£įkoloX fL nepriklau-j nijos, kurios penai rudeni! Afrika didžiulis ir »”>*> k°— 2L£S«~

vos valstybės suverenumo pripažinimas yra mūsų pusėje, j 5'°^ Ghanos6 valstybės Af- nOVS 1F V° ^aS1 " ko^ kas uk*skai mažiausiai
Maskvos agiesija ir Lietuvos okupacija yi-a prieš mus. |rikoje nepriklausomų neglų
pnes visą lietuvių tautą. Siekdami Lietuvos išlaisvinimo j vaistybįų tebuvo tik dvi __
didžiai vertiname ūsas pastangas: diplomotines, politi- ? Liberija ir Abisinija, viena 
nes, religines, ideoligines, visuomenines, kultūrines, eko- i Amerikos negrų sukurta 19 
nomines ir kitas. Visų tų pastangų apjungimas ir nukrei- i -tame amžiuje, o kita jau 
pimas į vieną tikslą yra pirmoji sąlyga mūsų kovos už ; nuo neatmenamų amžių ne- 
Lietuvos išlaisvnimo sėkmingumą. 1 priklausoma ir tik laikinai

Gyvenamoji valanda stato mums daug reikalavimų ‘ Pykusi nepriklausomybės 
kaip tautai Jįovoj ančiai dėl savo valstybės nepriklauso- ; 88121710 818 Jimo
mybės atstatymo ir joje visų jos atnografinių žemių ap-į^Ghana nėra didejė vah^ 
jungimo^ „Mums ne vistiek, kaip bus išspręstas taikos irįty^? jį turi tik 5 milionus 
Europos saugumo klausimas ir kaip bus pakreiptas Lie- į gyventoju, bet Afrikoje ji 
tuvos likimas. Kas bus mūsų kaimynai, ypač Lietuvos i vaidina didelį vaidmenį ir 
kaimynas Vakaiuose. Kam bus priskirta lietuviškoji Prū-• ateityje vaidins dar dides- 
sų dalis. Ar susitarimas taip Vakarų ir Rytų dėl pašau-' nį. Apie ją jau bando spies- 
lio ir Europos saugumo sistemos atneš Lietuvai laisvę ar tis kiti negrų kaimyniniai 
bent daugiau galimumų laisvėjimo kryptim, ai- Lietuva Į kraštai ir jau kalbama apie 
pataps tarptautinių mainų objektas, pažeidžiant visus tei- .17^1^ 'alstybni federacijos
sėtumo ir moralės principus ir nusileidžiant bi-utaliai jė-' uzyomaz^ n °Je- 
gai ir interesu spekuliacijai. ! Nuo Ghanos nepnklauso-

Lietuvos laisvinimo klausimas įgauna vis didėjančią 
pasaulinę reikšmę. Jis yra dalis visuotinės kovos tarp 
laisvės ir tironijos. Tiesioginiai ar netiesioginiai jis yra 
paliečiamas vsur, kur Vakarai su Rytais susitinka—Jun-

mybės nepraėjo nė dviejų 
metų, o Afrikoje nepriklau
somų valstybių skaičius jau 
padidėjo, šalia Ghana per
nai rudenį nepriklausomybę

“Prancūzų Bendruomenės’ . ištirtas ir mažai teišnaudo- 
ribose, . jau pareiškė noro ; jamas kontinentas. Šiaurės 
tvarkytis savarankiškai ir Afrikoje po antro pasauli- 
tik lieka susijungusios su nį0 karo susikūrė eilė nepri- 
Prancūzija užsienių politi- klausomų arabų valstybių1 
kos, karo ir valiutos ryšiais. — Egiptas, Sudanas, Libija, 
Tai reiškia, -kad milžiniški Tunisas. Maroko ir dar 
Afrikos plotai su keliomis vystykluose kabo Alžerija.

konvencijos.

Išniekino Kaminską
tams. Savo planus jisai ban
dė įpiršti buvusiam popie
žiui Pijui. Bet tada jam ne
pavyko, vokiečių pasiunti- Vienas Chieagos komuni- 
nybė Vyšinskio planus suse- stų “Vilnies” rašeiva (ma- 
kė ir pastojo kelią. į tyti pats Pruseika) panoro

Mūsų pasiuntinybė nąie-: išniekinti mūsų tautai daug 
gojo; miegojo ir “diplomą-nusipelniusį vyrą, prof. Ste- 
tijos šefas”. Pasėkoje—savo'poną Kairį-Kaminską.

dešimtimis milionų gyven-; get į pįetus nu0 Saharos‘J>osa7J1 Varšuvoje kardino-; Esą Kairys šioks ir dar 
tojų pradės gyventi sava- dj)įumos tautų atbudimas v-ins 1S rro1 ° i...... ««—1~~ «.—»
rankiška) ir tvarkytis vidų- vyksta dabar. Visoj “Juo-
je, kaip jie nori ir sugeba. dojoj Afrikoj” vyrauja ne- 
Panašu kelią pasirinko ir grai gyventojai ir tik kai
didžioji Afrikos sala Mada- kur yra didesnės ar mažės- ,x.. ... . , . . . ......
gaskai-as su 5 milionų gy- nės kolonijos baltųjų gyven-itlklsl dau^au pelnyti ls Go- tanai socialistiniai
ventojų nenegi*ų. Dėl toli- tojų. Taip yra Kenijoj, iš negu galėtų pelnyti čiai .
mesnio tvarkymosi dar eina dalies Rhodezi joj, bet visur 18 lenkų ekzilinės vynausy-! šitai 
aiškinimasis ir deiybos į kitur juodieji gyventojai 
Rhodezijos Federacijoj, ne- neginčijamai vvrauja. Pa

las Vyšįnskis parvežė gerą kitoks, kurį “jokiu būdu 
prezentą . Jis atidarė du- buvo atskirti nuo

ris Vatikano ir Maskvos bei smetonlaižių”. Jis ne nuo 
jos satelitų deryboms. !šiandien suvaikėjęs; jo ide- 

Popiežius Jonas, matyti, ologijoj išnykę “net elemen- 
poju-

vynausy-j šitaip kalbėti gali tik 
bes Londone. Ergo: lenkų .“kūnu ir dūšia” Maskvaj 
tremtis nebeturi savo amba- J pareidavęs žmogus, kuris

priklausomybę atgavo Su- vyzdžiui, Belgijos Kongo ;^<>8 Vatikane. O Lietuva? savo gyvenime nieko dau-
danas — pusiau negrų pu- kolonijoj iš 13 milionų gy-! .ū , taVtos va^ViM Smeto- giau nesuranda, tik bolševi- 

u., __ . i-i . .z,z, i nai pkzilinps viTiaiisvhčc « V,, j: j:-; i_siau arabų kraštas, kuriame; ventojų tik apie 100.000 yra !nai ekz^^n®s vyriausybės ji 
betgi arabai vyrauja. baltųjų iš Belgijos ir kitų menko^ kalibro

Didžiausias kolonijas Af- kraštu. Prancūzų kolonijose . .J1.oma.^. ne~ 
rikoje turi — ar gal teisin- baltųjų gyventojų skaičius ,ieikla nei (jlr^vainl°- 
giau būtų pasakyti — turėjo! irgi \Ta visai nežymus. An- ! . Kada Maskvai bus nau- 
anglai ir prancūzai. Dabar iglų kolonijose taip pat. I- dingą, Paleckis gaus įsaky-

ki! diktatūros didįjį melą. 
Maskvos pakalikų zauni-

jimą apie socialistinę Lietu
vą yra melas. Lie
tuva yra pavergta, ten vieš
patauja okupantų sauvalė

gtiniu Tautų organizacijoj, pasaulio didžiųjų konferen- i savo prancūzų kolonija jų tos kolonijos likviduoja-! šimtis, kaip minėjau, yra id81^ konkontetą su!įr bolševikų vergija. 
*■ __ .. _ . 1 _ . . - _ . -r,___ --__ _____ ___________________ .i ■ j_ir__i __ i_ j Vatikanu Tnat‘« ali rz__________ tz .cijose, Washingtone, Londone, Paryžiuje, Bonnoje, Vati- Gvinėja. Prancūzijos vy 

kane, Vduriniuose ar Tolimuosiuose Rytuose, visur, kur • riausybė jau pasiūlė Jung- 
siaučia šaltojo karo vėjai, sprogsta karštojo karo bombos, *jnm autu 01 firanlzacnai 
ar vyksta dirbtinė koegzistencija.

urnų Tautų organizacijai 
suteikti nepriklausomybę 
iki šiolei prancūzų globo

mos, jos gauna plačią savi-; Kenija ir dalinai Rhodezi- atitonu. That‘s ali. 
valdą, o kurios nori, tai ir; jos dalyje. Todėl jokių tau-, 
visišką nepriklausomybę, tinių kliūčių kolonijoms at- Patentuoti melagiai 
Nebeilgo laiko klausimas, i gauti nepriklausomybę nė-! Brooklyno komunistu 
kada visa prancūziškoji ir,ra. Klausimas tik yra, kiek “Laisvė” vasario 3 d. laido-Visos mūsų tautos, kiekvieno josnario pareiga ir at-,tiems Afrikos kraštoms To- angliškoji Afrika įsijungs j jos kultūriniai yra'pajėgios l.rSelbė Tokianau ten? 

sakomybė budėti visur ir nuolat Budėti ir vieningai su- lr Ramcmnui. Ncnri- i nasaulio tautu šeima, kain pačios save tvarkvti ir kain J pvieningai
derintai veikti, kad Lietuvos gyvybiniai interesai visur ir 
visuomet būtų apginti, kad abejose gele:inės uždangos
pusėse kiekvieno lietuvio tautinis sąmoningumas būtų iš- ;nter\enuoti kur reikia, kilus j 
laikytas ir nuteiktas išsaugoti viltį, didinti pastangas ir 
būti pasii-uošusiam aukotis Lietuvai laisvę atgauti ir at
statyti nepriklausomą valSKbę.

Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo keturiasde
šimt pirmųjų metinių proga visiems tautiečiams siunčia
me sveikininmus.

go ir Kamerunui. Nepri- į pasaulio tautų šeimą, kaip pačios save tvarkyti ir kaip 
klausomybę jau atgauna di- nepriklausomos, o gal ir fe- jos gali sugebėti ūkišką gy-

Komunistams Kairys nu
sikalto ne tuo, kad jis būtų 
“smetonlaižis”. Ne, jie tūž
ta ir meluoja todėl, kad jis 
kovoja už nepriklausomą 

. Lietuvą!

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto

A P z v a I g a

Toliau autorius mano, Į
^artinų l>ei abejonių. kad n Girdvainis turėtu“Oficialiai turėjome prie šv..*80 P* ^»avainis lurcul
Sosto įgaliotą ministerį. o fak- jpainformuoti visuomenę a-

Suomiją spaudžia karą
venimą tvarkvti, kai baltie- P*»ekmės. — Suomija dar 
ji biurokratai ir ūkio vado- vis neatsigauna po dviejų 
vai pasitrauks. karų *1939-1940 ir 1941-

Įdomus bus ir kultūrinio "1944 m. m.) Per du kartus
a. _• _____ t szazs nnLImioA

Girgždanti ašis?

“Newsweek” sako, kad Ma
skvos -Pekino ašis prade
danti girgždėti. Satelitinių

tiškai p. st. Girdvainis Vatika-!pie savo žygius Vatikane 
no sekretoriate buvo labai retas * "

atsiskyrimo” procesas. Ne-J08 valdžia paklausė Vaka- kraštų komunistų vadai esą
_rai Afrikoje kalba apie ir Puolė Tarybų Sąjungą, g»vę slaptą Maskvos aplin-

Vi tn blankti Tia man/!500 Įvairių kalbų, kilusių išiDabar Tarybų Sąjunga gel- kraštj. Jame įsakoma ma-
kl tO SlllaUkti. Jis mano, , __. J. . ._ iKSin Simmiio anf Vnin ofcL ŽIAURIAIsvečias ir Vatikano diplomatu 

tarpe jis buvo labai mažai pa
žįstamas . . . Todėl, kai diplo
matinė veikla Vatikane nebuvo 

{išvystyta (p- Girdvainis nepa
rodė ten intereso Lietuvos rei
kalu, beveik ter. nesilankyda
mas). tai panaikinti dipl. pos
tui pakako pasiremti tik forma
lumais.”

Toliau autorius sako, kad 
šv. Sostas pamiršo, jog be 
neveiklaus įgalioto ministe- 
rio dai- yra lietuvių visuome

kad dSs įrbingai Suomija ant kojų atsi- kalbėti apie Kinų
pasielgtų, jei iš savo parei- ^tarinis pakilimas stoti .... komunistų vadą Mao Tse-
gų atsisakytų.

J. Augustaitis mano, kad tautų įtakoje. Tų tautų kai- Sovi;t ^jung!ų ’Set
bos šiandien yra kultunngų- •• —-------
jų negrų kalbos. Bet ku- u * • lė-u olu tariamai^ Reika,8s toks- Mao-Tse- 
nantis negi-ų valstybėms, Jpaganfa s^mijli yra taip- tun^s.Chruščiovo 
anglų, prancūzų, ispanų ar S-su Molotovu’

nėra reikalo perdaug sielo
tis dėl mūsų pasiuntinybės 
likimo prie Vatikano, nes

tungą. Jisai esąs “labiausiai 
reakcingas kom unistas” 
nenorįs supi*asti “laiko dva
sios” ir 1.1.

kirsti kelias. Kai kard. Wyszyn-|nė su visa eile visuomeninių
i<k‘s.,.1P° Popiežiaus konkliavos or£ranjzacjiu Tos nnraniza- ' pasiliko Romoje dar 6 savai- °\KanizaęiJU- Oiganiza

-------- - tems. tai mūsų diplomaaai tu- cijos, lšgirdusios apie refor-
Naujienos Nr 27 išspaus- 1° P,*"us'mas Vatikane, užgulė jį sa-

dino ilgą Jono AuguMaiČlOjtlkano valstybės sekretorių' ° ,88tals-
straipsni “Lietuvos l-eikalai^“*^- Tardini) apie tokiu planui “P- Girdvainis prieš keletą
Vatikane”, kuriame be ko1 !»««’. katalikų Bai-i metų “Lietuvių DĮcnoms” J A

. ,nyciai ir Lietuvai. j \ alstybėse padare pareiškimą,
UU rašoma: • j b j kurj persispausdino "Santar-

z-' Nesakykime, kad p. Girdvai-j Yį” nuvertindama VLIKO ir 
“Oficialiai Romoje reziduoja; nis negalėjo žinoti kard. Wy-,Įtįtu lietuvišku organizacijų “^^.pnausi C RędJ diplo-'szynskio planų nes tuo pačiu ^ta^ į^ų

pasakotume, kad jis arba net 1- raidoje gerb. p. St. Girdvainis 
ko savo pareigoms, arba jų del-nepagalvotų pakeisti savo nuo-

NE ST. GIRDVAINIS 
TURI MUMS RŪPĖTI

h—m- •r?' lu» P»«w reikšmę. Ar pastarųjų fe p, st. G^nu
Girdvainis ir jo sekretorius p.
St. Lizoraitis jun.- Jų. o ne kie
no kito. pirmoje eilėje buvo pa
reigos sekti kard. \Y'yszynafcio 
žygius Romoje ir jo veiklai ųi-

Diplomatas turi suprasti politi- atšaukti anuos pareiškimus, 
nę situaciją, žinoti, ko siekia jo;žerninančius VLIKo reikšmę ir 
priešininkas. Tam sužinoti jis j trukdant jam veikti? . . 
turi metodų —pasiteirauti in

“Laikui bėgant, tas atsitiks 
ir kitur, kai mūsų įgalioti mi
nisteriai vienu ar kitu būdu pa
liks savo postus- Jų veiklą sa
vaime užims lietuvių visuome. 
nė su savo organizacijomis. Pa
grindinis tad reikalas yra ypač 
susirūpinti visuomeninių orga
nizacijų stiprinimu . . . turėtų 
daugiau rūpėti mums surasti 
bendrą kalbą visų politinių 
grupių Lietuvos laisvinimo rei
kale ir daug daugiau susirūpin
ti dėlei bendro darbo — Lietu
vos laisvinimo, nei dėlei pasku
tinių Vatikane įvykių. Taip pat; 
reikėtų suprasti, kad “šefystės“ 
sukurtoji institucija su viso-

atsieiC ją reviduoti ir fi’įp ‘dau’Jd^kartų’paaišė
jusi. tuščias reikalas ir stab-
dis Lietuvos išlaisvinimo dar
buose.”

galų kaibos vaVvy; P^-’
±.i"; "S »• tuo padidino nedarbu Su-£a„P"±?

portugalų 
raus
bandys sukultūrinti savasias; giau erdvės kinams Sovie

tų Rusijos sąskaiton. Kitais 
žodžiais, kinai norį atsiimti

Va kac; i~fiu- v • 9 r ^įomijoj. Šitaip Maskva darė . 8S,Jie ^e jų. Jau da-;ker£Vdama suomiams, ypač
bar girdisi vaidų del kalbų socialdemokratams kad , - ___
sienų, o ateityje tų vaidui il id valstybės*^kontrolluojamų Oruti-
atsiras dar daugiau, šiuo ij^k^u^ -*?01’*’8*
IX. X1,? P' aC,T-ų i Melas bimbininkams pa
kalbės vyrauja negrų kultu- ridart ,<d P8
rimuose sluoksrtiuose, bet
taip visada vargu bus.

Visai atskirą vietą negrų
didžiulėj išsivadavimo ko-

dienų”.

Prezidento rinkimai

mūsų visų
Jei tiesa, ką sako “News- 

week”, būsime gyvi liudi
ninkai naujo “kačių koncer
to” komunistų eilėse.

voje užima Pietų Afrikos 
Unija, kurioje 2 su puse mi

1960 metais mūsų krašto 
piliečiai rinks naują prezi-

lionų baltųjų turi visą val-įdentą. Einant nustatyta 
džią, o 10 milionų negrų {tvarka, prez. Eisenhoweris 
neturi veik jokių teisių. jau negali kandidatuoti. Da- JI

yra

t
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA

✓

KELEIVIS, SO. BOSTON —Puslapis Trečias

Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. KAM

TAS NOS NEPRAŠO

•tv r

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE BROCKTON, MASS.

Naujienų sukaktis
Vasario 19 d. sukaks 45 

metai, kai pradėjo eiti sa- 
vaitraštis “Naujienos”, o 
rugpiūčio 1 d.. kai jos virto 
dienraščiu.

Ta sukaktis bus paminėta 
kovo 15 d. dideliu banketu. 
Sukaktuviniame numery 
žadama duoti Įdomios me
džiagos iš laiki-aščio istori
jos.

Naujienos yra pirmasis 
Amerikos lietuvių dienraš
tis. Jį nuo pat pradžios su 
kelių mėnesių jiertrąuka re
daguoja dr. Pijus Grigaitis.

J. Švaistas gavo premiją
Rašytojas Juozas švais

tas - Balčiūnas laimėjo 
“Draugo” romano konkursų 
savo romanu “Jo sužadėti
nė”. Jame . vaizduojamas 
dr. Vincas Kudirka ir jo su
žadėtinė.

Premiją ($1,000) iškil
mingai Įteikta vasario 1 d.

Mirė L. Kasakaitienė
Leokadija Kasakaitienė 

mirė sausio 27 d. sulaukusi 
gilaus amžiaus. Velionė bu
vo ilgamečio Lietuvos švie
timo Ministerijos darbuoto- 
jo-pedagogo Antano Kasa- 
Vaipin 7mnnfl Paliko vvras.— ^w*»**v - — —— ■ y
du sūnūs — Kazys ir Jurgis, 
abu Lietuvos teisininkai, 
dvi dukros — Marija ir Ona, 
abi Lietuvos mokytojos ir 
žentas Antanas Nakas, Lie
tuvos advokatas.

Čia vieši lietuvaitė, kuri 
džiunglėse gydo strėlių 
žaizdas

Erika Juškaitytė sugrį
žo pas savo motiną, gyven- 
nančią 2422 W Marųuette 
Rd., iš Kolumbijos džiun- 
lių, kur ji paskutiniuosius 2 
metus dirbo slaugės darbą 
žibalo bendrovės stovyklo
je prie Rio de Oro upės. 
Stovykloje buvo apie 1,000 
asmenų.

Erika pasakoja, kad ne
toli stovyklos gyvena visai 
laukiniai žmonės, ir nelei
džia, kad kas nors prie jų 
arti prieitų. Jie strėlėmis 
šaudo, pamatę stovyklos 
gyventojus meškeriojant u- 
l>ėje ar kur kitur. Tokių at
sitikimų esą daug, bet ji per 
2 metus nemačiusi, kad nuo 
strėlės perdūrimo kas būtų 
miręs. Tačiau ištraukti strė
lę nėra paprasta, reikalinga 
chirurgo pagalbos. Jai tek
davo žaizdas gydyti.

Erika skundžiasi, kad ten 
labai šilta — per ištisus 
metus 90-100 laipsnių ir

kad labai daug visokių 
vabzdžių, net 4 colių dy
džio.

Erikos sutartis pasibaigė 
ir ji dar neapsisprendė, ar 
sutiks pasirašyti naują su
tartį dar 2 metams. Gal bū
ti, sako ji, nes aš mėgstu 
džiunglių grožį ir ten dir
bančius žmones.

Erika yra baigusi slaugių 
mokyklą 1943 metais, dir
busi ne tik Čikagos mokyk
lose, bet ir Aleskoje, Ara
bijoje, Vebecueloje ir kt.

ROCKFORD, ILL.

Vyrų choro pobūvi*
Choro vyrai per vasarą 

pailsėję, rudeniop vėl stojo 
pilni energijos Į darbą. Be- 

j dirbdami sugalvojo, kad 
reikia vieną vakarą su drau
gais bei rėmėjais pabend
rauti — pasilinksminti. Nu
tarta ir padaryta. Ir štai lie
tuvių klubo mažojoje salė
je gražiausiai stalai išpuoš
ei, o nuo valgių Įvairumo 
! stalai lūžta. Susirinko - su
gužėjo choristai ir kviestie
ji. Visi buvo gardžiai pavai- 
sinti.

i Buvo pasakyta gražių 
įkalbų ir palinkėta chorui 
įtoliaus sėkmingai su daina 
.žengti vis pirmyn ir pirmyn, 
i Choro valdybos pirminin
kas B. Kovaitis nupasakojo 
■choro tikslus dabarty ir a- 
Jeity. Iš jo sužinojome, kad 
pavasarį bus choro koncer
tas. Lauksime jo.

Aš noriu choro valdybai, 
•vadovui ir visiems choris- 
’tams palinkėti kuo geriau
sios sėkmės. Nesusipratimus 
bei asmens reikalus palikite 
.nuošaliau, o dainos meną 
.visur ir visuomet statykime 
pirmoje vietoje.
Rengiame* Vasario 16-jai

Tuo rūpinasi Alto sky
rius. šiemet kalbės dr. J. A- 
domavičius, kuris plačiai ži
nomas savo Įdomiais straip
sniais spaudoj, o be to yra 
geras kalbėtojas. Meninė 
programa ruošiama iš vieti
nių jėgų. Minėjimas bus 
vasario mėn. 22 d. Liet 
kult. klubo didžiojoje salė
je.

| ALTo skyriaus valdyba 
vienbalsiai palikta ta pati: 
Pirm. J. Bacevičius, vicepir
mininkas A. Pocius, sekr. P. 
Deltuva ir kasin. P. šernas.I
Ką nuveikė Balfa*

Iš valdybos pranešimo 
paskutiniajame susirinkime 
paaiškėjo, kad skyrius vei
kė neblogai. Rūbų surinkta

PAGERBIA PIETĮ; AMERIKCš IŠLAISVINTOJĄ

Argentinos prezidentas Artūro Erondizi, neseniai lanky
damasi Jungtinėse Amerikos V'alstybėse. uždėjo vainiką 
ant Pietą Amerikos išlaisvintojo Jose de San Martin 
paminklo New Yorke.

LIETUVIAI KITUR

i AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon: Vaizdai nuo Atlanto ’ki Pacifiko;
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kariame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis:
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemiu urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug. daug kitų įdomybių! Su gražiai paveiksbis. 

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

“KELEIVIS”
Broadvray So. Bostoa 27, Mato. J

šventę 
Kropsime vi»i kartu URUGVAJUS VOKIETIJA

Lietuvos neprik.ausomy- K^jį^ 
bės 41 metų sukaktį mirė- . . ,
sime vasario 15 d. 2:30 vai.1 Daugumas Urugvajaus L. Karpavičius gyve an- 
’iopiet šv. Kazimiero para- Sėtuvių Kalėdas ir Naujus^;V^et senehų pn^Uu- 
, pijęs salėj. Malonu praneš- Metus praleido savo nąmuo- doj Vai ei i. Oldenburg,
U, kad šiemet v .si veikia se savųjų tarpe. Tiesa, bu- 
\švien ir minėjimą rengia vo Pora organizacinių pa- 
t endiai. Todėl nėra abejo- rengimų Kultūros Draugi
nės, kad jis bus Įspūdingas. J°s» katalikų ir komunis- 

i Visi prašomi atsilankyti, organizacijų patalpo- 
kus įdomių kalbu, dainų ir se- Dėt didelio jiasisekimo 
kt. Nebūkime šykštūs — au- nė vieni, nė kitr neturėjo, I 

jkckime kiek kas išgalime. nes daugumas jaunimo jau 
i Sandaros klubas Lietuvos čia. gi męs ir turi savo pap- 
'laisvinimo reikalams jau pa- ročius ir mažai lanko lie- 
skyrė $100 auką. • tuvių parengimus, o seni-
. . .x imas, jau pavalgęs ir pase-

A. Tautkus — kapitoną* 'nęs> daugiausia namus sau-
Brocktone turime nemažą goja.

Prato pagelbėti

Alteišheim Bl. 10 — 65 E, 
Germany), rašo nuo rugsė
jo mėnesio susirgęs pasikar
tojančiu ' sąnarių reumatu, 
sunegalavusi širdis ir skil
vis, jau,3 mėnesiai, kai ne
galįs.-išeiti iš kambario. Jam 
reikalinga geresnio maisto, 
bet neturįs lėšų jo nusipirk
ti. Prašo pagalbos.

PRANCŪZIJA

Mirė dr. J. Mikulskis
f „

kiek mažiaus negu pereitais reikėjo mums vienybės, 
metais, bet už tai pinigų kaip šiandien. Vienybę pa- 
daugiaus uždirbta ir pasiųs- demonstruokime dalyvau
ta centrui. Revizijos komi- darni Vasario 16-sios minė- valdyba 
sija, patikrinus knygas, ra- jime. Ši nepaprastai gili ir
do viską tvarkoje. Skyrius šalta žiema, atrodo, nebus 
ruošiasi parengimui, kuris i pasibaigusi ir vasario 15 d. 
bus Atvelyky, t. y. balan- Tačiau tenebūna tai dauge- 
džio m. 5 d. Bus vaidinimas lio nedalyvavimo priežasti- 
ir margučių paroda. Valdy- . mi, nes Sibiro mūsų broliai 
tta susirinkimo vienbalsiai vargsta keleriopame šal- 
ir plojimu palikta ta patirtyje daugelį metų. Tikime,

ADi __ X U XIX. Drw>i,u, vriztrinii-m i Vari miiai nastunims Monri- X TIVUĮJUJII. ; JTA.CJSV*
P. Savickienė, sekr. P. Del-klausomybės šventės minė- 
tuva, kasin. B. Kovaitis. jimą rengiant bus supras- 

Linkiu visiems kuo ge- tos ir visų sąmoningų geros
riausios sėkmės kilniame 
šalpos darbe.

Perkūne

DETROIT, MICH.

valios tautiečių atsilanky
mu įvertintos. r-

Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro 

Valdyba

Per 1958 m. mirę 
klubiečiai

Per praeitus metus mirė 
šie Deroito Lietuvių Klubo 
nariai: Mike Mitchell, Mi- 
chael Mettish, J. A. Bago- 
ras, Joseph Dragoon, Jo
seph Galinskas, Frank Ba
kaitis, Dominikas Grina, 
Stanley Puidokas, Stanley 
Sturon, John Povilaitis, 
Juozas Markūnas, Peter Va
linčius, Joseph Paul - Pau
lauskas, John Šavelis, Ag
nės Bernotas, John Zem- 
rickas, Peter Boben. Viso 
labo 17 nariu.

Paminėkime Vasario 
šešioliktąją!

Šio vasario mėnesio 16-ją 
dieną sueina 41-ri metai, 
kai Vilniuje Lietuvių Ta
ryba, atstovaujanti visus 
Lietuvos gyventojų sluoks
nius, pasirašė Nepriklauso
mybės Aktą.' Vėliau, keletą 
metų linkusioje žūtbūtinėje 
kovoje su trimis priešais 
menkai ginkluoti, menkai 
aprengti ir alkani savano
riai - kūrėjai paskelbtą lai
svę ir nepriklausomyybę ap
gynė. Per dvidešimt dvejus 
laisvo gyvenimo metus tau
ta parodė pasauliui, kad tik ' Nariui miros, Klubas nu. 
laisvėje gyvenant kuriamos i>erka gėlių už $10 ir duoda 
vertybės ir daroma pažan-1laidotuvių išlaidoms: išbu- 
ga visose gyvenimo srityse. Ivusiam nariu 3 metus $25,

šviesuolių, kurie eina aukš
tas pareigas vietos adminis
tracijoje. Vienas tokių yra 
Antanas Tautkus. Jis iš po
licijos leitenantų pakeltas Į;vos atvyko Cerniauskas.su 
kapitonus. Sveikiname ka-[šeima, kuris yra paskirtas

Atvyko sekretorius
Praietų metų pabaigoje į 

Urugvajų iš Tarybų- Lietu-

pitoną Antaną Tautkų!
Nauja Sandaros Klubo

sekretorium lietuvių reika-: 
lams prie Sovietų Rusijos 
atstovybės Urugvajuje. Mat 

■yra nemažai lietuvių, kurie

Pietų Prancūzijoje sausio 
8 d. po ilgos sunkios ligos 
mirė ilgametis Telšių apskr. 
gydytojas, žinomas visuo
menės veikėjas dr. Jonas 
Mikulskis, Velionis buvo gi
męs 1885 m. balandžio 3 d. 

TORONTO, ONT.

Šiemet į klubo vaidybą nemoka rusų kalbos, o kas- 
išrinkti šie asmenys: Pirm. težanų (ispanų) irgi gerai 
P. Gagel, vicepirm. J. Mi- neišmoko, todėl nuvykę į 
liauskas, sekr. K. Venclaus- atstovybę su “reikalais” ne-

Mirė K. Kupčiūnas
Vasario 2 d. mirė Kazys

_____  Kupčiūnas, buvęs Lietuvos
galėdavo tinkamai susikal- Steigiamojo Seimo narys, il

gametis mokytojas, valstie
čių liaudininkų veikėjau

Velionis buvo gimęsl890

«’C

kas, fin. sekr. K. Jurgeliū- 
nas, ižd. J. Mickevičius, di- bėti. 
rektoriai: C. Zeromskis, J. .... .Balutis, ir A. Stripinis, ’p,ud*

Iš metinio valdybos pra- ! Amerikos doleriui pa- m.
nešimo paaiškėjo, kad klu- brangus, paskutiniu laikui ---- ——-------------- -—
bas yra daug aukojęs įvai- i Pietų Amerikos lietuviams j SCOTTVILLE, MICH.
riems visuomeniniams rei-[yra tikras vargas su lietuvių! ---------- ..
kalams. Per 1958 metus jis [pažangiąja spauda, kuri i-[Sis to* li’ lietuvių ūkininkų 
aukojo Amerikos Lietuvių išimtinai gaunama iš Suvie- į centro

[Tarybai $200, Balfui $100, nytu Amerikos Valstijų, nes Scottvillė yra Michigano 
valstybės lietuvių ūkininkų 
centras. Čia yra 3 lietuvių 
draugijos, 3 salės pobū
viams.
. Ūkininkai gerai gyvena.
Jų ūkiai gerai tvarkomi, vis
ką dirbama mašinomis, va
žinėjasi gerais automobi
liais, beveik kiekvienas tu
ri telefoną, greitai susižino 
su kuo reikia, žodžiu, gy
vena visai kitaip negu kai 
čia prasidėjo kurtis šio \
šimtmečio pradžioje. •?

Paug čia yra ir Keleivio ,
skaitytojų.

Turime ir 4 kunigus, ne
mažą verslininkų: Mocke
vičius' prekiauja ūkio maši
nomis, Kūkalis turi garažą 
ir parduoda Fordo automo
bilius, Jurkas taipgi turi ga
ražą ir automobilių atsto
vybę. Žaliai tarpininkauja 
turtą : perkant ar parduo- 
dantirkL.

Labiausia mūsų apylinkę 
išgarsino Andriulis ir Pauk
ščiai savo sūrių gamyba. Jų 
sūriai žinomi ir tolimose 
lietuvių kolonijose. ,

Paukščiai yra čia gimę, 
bet gerai kalba lietuviškai.
Vienas jų gydytojas, žmo
nėse turi didelį pasisekimą.

Į mūsų pobūvius suva- 
žauoja Jr iš tolimesnių vietų, —
turime gražių ir turtingų 
našliukių, tai ir apie jaa 
besisukančių senbernių ne- ■ 
trūksta. «f

Pilyp*

Į Lietuviškajai mokyklai $25, pietų Amerikoje iš pažan- 
Lituanus žurnalui $20, 'giujų ir demokratinių laik- 
dviem asmenims, lankan- j raščių išeina tik savaitraštis 
“ „ i„.i. “Argentinos Lietuvių Bab

sas” Argentinoje ir žurna
las “Gintaras” Brazilijoje. 
Visa kita pažangioji lietu
viškoji spauda gaunama iš 
Suvienytų Amerikos Valsti
jų, kurios prenumeratų ap
simokėjimas paskutiniu lai
ku ypač darbo žmogui sur 
daro sunkią problemą. Tie
sa, ryšium su tuo sunkumu 
yra ir pasiturinčių, kurie 
jau ix) du metu ir daugiau 
laikraščio prenumeratos ne
apsimoka, laukdami dolerio 
atpigimo. Pastarieji jau tą 
daro ne dėl ko kito, kaip dėl 
apsileidimo, gudravojimo ir 
šykštumo.
“Ji* niekšas ir Tėvynė* 
pardavikas”

tiems aukštesniąją mokyk 
Ją, stipendiją po $100, ir 
dar kitų mažesnių aukų per 
šimtą dolerių.

Savo nariams, kurie ser
ga 6 savaites, mokama $25. 
Šiemet nutarta mokėti $100 
pašalpos nariui mirus.

Taigi, Sandalos Klubas 
turi kuo pasididžiuoti.

Brocktonietis

BALTIMORE, MD.

Antrojo gi pasaulinio ka
ro išdavose, kartu su visa 
Rytų ir Vidurio Europa, 
laisvės netekusi tauta tebe- 
kraujuoja iki šiandien.

Kaip kiekvienais metaią 
taip ir šįmet, iškilmingą 
Nepriklausomybės šventės 
paminėjimą rengia Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cen
tras. Minėjimas bus sekma
dienį, vasario 15 d., visiems 
žinomoje Western High 
School salėje, Scotten gat
vėje, priešais Clark parką. 
Pradžia — 3 vai. po pietų. 
Iškilmingojo akto metu kal
bės Jungtinių Valstybių se
natorius Philip Hart ir prof. 
dr. Kazys Pakštas. Po ofici
aliosios dalies bus meninė 
programa.

Seserys ir broliai — De
troito lietuviai! Leiskite 
priminti, kad Vatikano įvy
kiai ir aukštųjų sovietų pa
reigūnų vizitai į Jungtines 
Amerikos Valstybes mums 
šaukte šaukia: BUDĖKI
ME! Dar niekada taip ne

išbuvusiam 5 metus — $50. 
Pernai Klubas minėtų išlai
dų turėjo $927.

Vincent Žabui,
direktorius

MIAMI, FLA

Kalbė* M. Vaidyla ir 
Don Kuraiti*

Serga A. Masirkienė
Sausio 29 d. Agota Ma

sirkienė išvežta į ligoninę, 
kur jai padarayta operaci
ja. Draugai linki ligonei ko 
greičiau pasveikti ir grįžti į 
savo šeimos lizdelį. Rašau 
lizdelį, o jis iš tikiųjų yra 
didelis lizdas, nes šeimoje 
7 asmenys. O kas geriau už 
motiną išmano lizdelį jau
kiai tvarkyti, todėl jos Jr 
i'aukia ten labiausia.

J. M.

STALINAS DANGUJE

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventės su
kaktį minėsime vasario 15 
d. 4 vai. popiet Lietuvių Pi
liečių Klubo salėj.

Kalbės adv. A. Paukšta, 
Sandaros redaktorius M. 
Vaidyla ir Don Kuraitis. 
Dainuos Baltic trejetukas: 
Anita Navickaitė - Karas, 
Meeta Sepp ir Amalia Pe
tersone.

Po minėjimo bus vakarie
nė ir šokiai.

Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos sky-, 
rius. Jis kviečia visus lietu
vius į minėjimą atsilankyti.

Taip mano bolševikuo- 
jantis Canterbury (Angli
joje) dekanas. Anglų laik
rašty “Sunday Express” iš
spausdintas jo’ pareiškimas, 
kuriame jis sako:

“Stalinui likimas lėmė 
nešvarų darbą. Bet visaži
nantis Dievas viską žino — 
gera ir bloga, ką žmogus 
gyvendamas padaro. Viską 
žinoti ir viską suprasti reiš
kia viską atleisti. Aš ma
nau, kad dieviško mielašir- 
dingumo požiūriu, Stalinui 
paskirta vieta danguje.”

O įdomu, kur, pagal tą 
“raudonąjį vyskupą”, nuėjo 
tie milionai Stalino nužudy
tų aukų.

Viename iš “Tėvynės 
Balso” nr. kapitonas Molis, 
sugrįžęs į Lietuvą, daro at
gailą ir spaviedojasi oku
pantams, kaip jis, kaipo ka
riškis, sulaužęs priesaiką ir 
savo laiku nuėjęs pirmiems 
okupantams (hitlerinin
kams) tarnauti. Ir del to sa
ve vadina niekšu ir Tėvynės 
pardaviku, visai nepagalvo
damas, kad nė kiek ne ge
resnis niekšas ir Tėvynės 
pardavikas jis yra tarnau
damas kitiems okupantams, 
t. y. raudoniesiems, savo 
žiauromu nė kiek ne geres
niems už pirmuosius oku
pantus ir Lietuvos žmonių 
skriaudėjus.

Vargšas tas Molis. Jau ir 
pati pavardė rodo, kad ji 
tikrai jam tinka. Nes jis 
(Molis), kad ir buvęs kari
ninkas, yra ne kas kitas 
kaip tikras molio Motiejus.

M.

KODĖL NĖRA 
VIENYBES?

Sveikatą brangina, kada ją 
pradangina.

Jei nori žinoti, kodėl mū
sų politinės grupės negali 
susitarti; įkaityk “Vliko 
grupių .komisijos praneši
mą”, kurį išleido Clevelan
do Demokratinių Grupių 
Prezidiumas. Kaina tik $1. 
Knyga gaunama Keleivio 
administracijoje.

Cerniauskas.su
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Komunistų Ura vo* 
pusantro procento

<E) Lietuvos Komunistų 
Partijos VI-jo suvažiavimo 
proga buvo galima patirti 
komunistu — partijos nanų 
skaičių ir sudėtį. Jo manda
tų komisijos pirmininko■
Bieliausko pranešimu, į su
važiavimą buvo renkamas 
vienas delegatas su sprend- 
žiamuoju balsu nuo 80 na
rių irrių ir vienas delegatas 
i u patariamuoju balsu nuo 
tokio pat narių kandidatų 
skaičiaus. I suvažiavimą bu
vo išrinkti 596 delegatai su 
sprendžiamuoju balsu (fak- 
tinai dalyvavo 590) ir 129 
delegatai su patariamuoju 
balsu (dalyvavo 125).

Į šį suvažiavimą buvo iš
rinkta 45 delegatai daugiau
negu į pereitąjį; vadinasi, S£fci kair3s . d^in,. j. Vileišis. dr. J. šaulvs. kun. j. Stnugsitte. st. Narutavičiui dr. J. Bes ma vičiūs. A . Smetona. kun. K. faulvs. St. Kairys, J. Smilgevi- 
per tą laiką narių padidėjo ėics. ftovi: Bizauskas. J. Vailokaitis. D. Malinauskas, kun. V. Mironas, M. Biržiška, A- Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskas, J. šernas ir Pr. Dovy- 
4,293. šiuo metu komunistų rfaįYk. lš ju dar gvvi 5: M. Biržiška, P. Klimas, S. Ka rys, A- Stulginskis ir prel. K. šaulys.
partijoje yra 41,574 nariai ________ * '________ ____________________________—___________________________________________-———--------------------------------7-7-

KELEIVIS, 10. BOITON

LIETUVOS TARYBA. 1918 M. VAS ARIO 16 D. PASKELBUSI LIE TUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

c,

,Č-
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ir 7,540 kandidatų. Per tą 
laikotarpį įsteigta 240 nau
jų partinių kuopelių, iš jų 
158 kolchozuose. .
risiu‘Šia voTapie UE « UVCS NEPRIKLAUSOMYBĖS 41-JŲ IR VUKO

procento visų gyventojų, bet ------------------
ji \aldo visa krašta. Žiro- (E) Vasario šešioliktoji Panevėžyje dar savo name.

D Vi SUKAKTYS
DEKLARACIJOS 15-JŲ METŲ

sluoksnių interesais ir ben- 
'dromis pokario sąlygomis.”

Kuris savo tautos išlikimo 
ir laisvės trokštąs lietuvis 
nepasirašytų ir šių baigia

Saugokimės apgaviku!
Ai- jūs kada nors nusipir- perkant brangius dalykus,

mubT^VLIKo1 deklaraciios kot televizij°s apaktą, kurį visuomet reikalaukit para- 
J po kelių dienų reikėjo tai- šytos garantijos ir užsitik-

DARB1N1NKAI PRIEŠ
KOMUNISTUS

Chruščiovo pirmasis pa
dėjėjas Mikojanas, grįžęs į 
Maskvą, raportavo, kad A- 
merikoje jam geriau sekėsi 
susikalbėti su kapitalistais, 
negu darbininkų atstovais. 
Ar jis aiškino savo bosui, 

! kodėl taip buvo, nežinia, 
bet jam tą klausimą labai 
gražiai išaiškino automobi
lių pramonės darbininkų u- 

1 nijos prezidentas Walter 
i P. Reuther.
• Reuther į Mikojano klau
simą, kodėl darbininkų uni
jų vadai yra labiau priešin- 
įgi Sovietų Sąjungai, negu 
į kapitalistai, kuriuos jam te
kę sutikti, aiškiai atsakė:

• ‘‘Tamsta turėtum žinoti 
į tą priežastį. Taip yra dėl to, 
i kad Amerikos darbo unijų 
įvadai geriau pažįsta komu
nistus, negu Amerikos ka
pitalistai”.

O kodėl geriau pažįsta, 
mes sužinome* net iš vice
prezidento Nixon patarimo 
biznieriams pasimokyti iš 
darbininkų unijų atstovų, 
kaip reikia elgtis su tokiais 
“svečiais”, kaip Mikojanas.

Nixon sakė, kad unijų 
vadai turėjo vesti karštą

Ž°^U:. • • t-. v sytifAi- automobili,'' kuris rinkit/kad "tos garantijos^. komunistais, norė-
J. —....................-...-----------------, . Vyriausiasis Lietuvos Is-, nepajudėjo iš vietos? Ar yra išrašytos pardavėjų, ki- dami juos išstumti is unijų,

nugai os nebūtų ginkluotos ties reikšme2 41 metai nuo nors toji saujelė sudaro tik laisvinimo Komitetas, skel- bjogos kokybės drabužius? taip fabrikų savininkai gali :11* zmo, kaip su jais
raudonosios aimijcs. ' paskelbimo Lietuvos nepri- visai menką visų gyventojų bdamas lietuvių autai šią Tokie dalykai ne tik tvirtinti, kad ju garantijos reikia elgtis. ‘Jie žino, kad 

J ' f. , - • .....___t „s savo deklaraciia. kviečia T . i . • J____  _____ - - ___J__ fili mis o1(n antis švAlniai ir

ma, ji nevaldytų, jei už jos šiemet turi dvigubos suka*:- bėti lietuvių tautos vardu,

np Linija ** rvv. : . . . . į- w

chozininkų būta tik 112, bet Laisvės netekusiai, išlais- tik laisvajame pasaulyje lr vienybes avasia
jų tarpe buvo kolchozų pir-vinimo trokštančiai lietuviu kas noro prasitaria, kad nelygstamoje kovoje dėl 
mininkai. t.uti aEi tos sukaktys yra Lietuvai ir kitoms Pabaltijo

Tautybėmis jie šitaip brangios. tautoms reiktų grąžinti lai-
skirstėsi: Lietuviu 460, rusu Skaudžiausia mums pri- svę, Maskva piestu šoka,
96, ukrainiečių 14, gudų 1<\ siminti, kad Lietuva, prieš laikydama savo grobi pne 
lenkųl9,dritų tautybių 10. 41 metus pasiskelbusi vėl .Baltijos juros kietai apgle-

Lietuvos komunistų p^. laisva ir nepriklausoma vai-! busi. 
tija rėra savaranki organi- stybė, grobuoniškos valios Pastaraisiais metais vil- 
zacija. Ji yra visos Sovieti- kaimynų užpulta ir paverg- tingų prošvaisčių Lietuvos 
jos Komunistų partijos pada- u- neteko savo nepriklau- laisvės reikalu išvydome tik 
Hnvs. somo gyvenimo netik au- mažai, o smūgių pakėlėme

Todėl reikia saugotis, j namus, kurių jūs nepirkot,
■ j * i iJLT kad daugiau taip neatsitik-! niekad ju renaudokit, betUetuvc. v.rd.n lo, Lietu- išvengti pa.'tuojau Jpranefkit api; tai

PRAŠO PAGALBOS

. .. . = John Koken (3969 Bran-
čių ar panašių klaidų, nau- pardavėjui. Jei pardavėjas son Drive, San Mateo,

. , , . . mTe:U’ dodami savo bendrą patirtį jūsų nepatenkina ir jūs Calif.) rašo rašinį apie lin-
musu darbas ir kova uz Lie- ir- cnlzrlomi coVonAidė faisvlr- ..C—l..—i » Y — — - ?   __ • x  X  “ •___

_1_= a._2L_
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dringais karo metais, bet ir i ne vieną, kartais dargi iš to- 
Sum&ž no rajonų skaičių šiandien dar tebėra pajung- kios pusės, iš kurios to ma- 

Sovietinė Lietuva admi- ta svetimai valiai. Lietuvių žiausiai tikėjomės, 
nistracijos reikalams buvo tautos kamienas liko gero-. jr Vį# dėlto
padalinta į 83 rajonus, bet kai apdraskytas. Žmonėms švįesesne Lietuvos ateitimi 
šių metu sausio 24 d. nutari- atimta gimtoji žemė, dauge- jiKime Lietuvos laisve! Tai

yoc tezyai;
Šiandien, po 15

A . ova V2 Lie’-ir sekdami sekančias taisyk- pirkot prekes su kokios nors kėjimus geriant, užgėrimus
turas laisvę įgauna dar gi- ,es; įfinansinės kompanijos pa- (toasts). Jis nori juos pa-
(Tdač’klkta metu "to ka- L Saugokitės pardavėjo,1 gelba, praneškit apie tai lyginti su kitų kalbų užgė- 
yr aar aeietą me ų pu m k įstato languose gerai kompanijai ne vėliau kaip rimais, todėl prašo skaity- ro) daugelis is musų gae,o gnomų firmlJ p^kes jž. pcr 10 dienų tojų p’ranešti kas kJ_
pasiduo į i įuzųoms, j j krautuvę, mėgina įsiū- 9- Niekad nežadėkit mokė- kių užgėrimu (toasts) žino
±^TšmPn"d?en neteTe '^ Pirkti brangesnes pra- jimų, jeigu jų negalit daryti, lietuvį kalba. Rašykite 

iliuzijų, dar labiau privalo- — — T* .*• . . ,į.. 1. 1 * l.t. . !,■
me likti ištikimi savo tautai žinomos. Jis greičiausiai mokėjimo planą ir negalit 

meluoja, sakydamas, kad mokėti, organizacija, kuriai BAISUS GINKI.A$
ir jos laisvės siekiams. Mes pritrūko’ žinomos firmos jūs skolingas, paprastai ga 

Si €STe pnvarginta, ar kad ži-; li pasiimti prekes ir jas par-
apaiaskyta tauta, net nei a nomog prekės yra geresnės duoti už bet kokią įmanomą
jėgos pasaulyje, kuri galėtų RoR Rai
mus priversti atsisakyti nuo * ^

■ šaulio lietuviai, tai yra pa ,pne KokisKiė uxSa,uas uei k uv-sudarž prieš 15įverg^jo krašt0 gjjj vilti palyginkit jų kainas ir.ko-
jono; Simno, kurio dalis tuvis savoteyvneje kui nors metu, 1944 m vasarį0 16 d.Įnor« įr kažin kain okuDanto kyb^ su Panasiom prekėm, 
priskirta prie Marijampolės aiškiau prasitaria tautinių paskeibti i tautą Vyriausio-1 sloiIįnama Net Sib;ro lietu- išparduodamom kitose 
ir dalis prie Lazdijų rajo- tradicijų, tautos kultūros, jo Lietuvos Išlaisvinimo Ko- J tuo tikėjimu tebe-yve- krautuvėse.
nų: Tytuvėnų, kurio viena tautos gjvybės reikalais, mįteto deklaraciją. Šito is-’n* 3 3.Jeinetikitpardavėjoge-
dalis priskirta prie Raseinių, jam gresia būti apšauktam arinio dokumento įžangoje' ’ ra valia, pasitikrinkit apie
antra prie Radviliškio ir “buržuaziniu nacionalistu’’‘ j ' j Tad šios dvigubos sukak- jį jūsų gyvenamos vietos ge-
trečia su Tytuvėnų miestu >r panašai. Maža saujelė „j siekda- ^cs proga kiekvienas giliai resnio biznio įstaigoj (Be-
prie Kelmės rajonų.
Surcšymo duomenys 
j aa'škčs tik metu gale 

Sausio mėnesį buvo

komunistinių partiečių, Ma
skvos tiesioginiai 
nų, savinasi sau

Londone 1 e i d ž i a m as 
‘New Chranicle” praneša,

darbo ir ko- os už Lietuvos ’ Saugokitės neįtikėtinai ’<>. Ilgo laiko išmokėjimų kad Anglijos mokslininkai 
aaioo ir ko.os uz Lietuvos išDardavimo kainu atvejais visuomet gaukit vi-išrado tokius baisius nuo-
vZrtikT^rikhlaisvo^o na Jei ^iu Prekh* kokybė SaS smulkmenas’ surašytas dus — botulinum toxin, ku- 
S»liokLtuviai vra Jums bellt kiek abejotina, kontrakte. Kontraktą pers- nų vieno svaro pakaktų ne

kaitykit atsargiai, neaplei- tik visai žmonijai, bet ir vi- 
džiant ir mažomis raidėmis sai gyvijai išnaikinti. Nuo- 
surašjlų vietų. Būkit tikri, dai gali būti įdėti į maistą 
kad kontraktą supratot ir ar vandenį. Jie esą labai 
išreikalaukite vieną kopiją lengvai pagaminami ir pi- 
sau. Common Council gus.

‘Lietuvių Tauto, _____
ma išlaisvinti Lietuvą iš o- Išklekime į šird

a įtaigoja- kupacijo* ir atstatyti Lietu- V1M tauta 
u e1^ a ’: vos valstybės suvereninių Lietuvi

... . organu svetimos jėgos laiki- j a i s v a t
vi- zoaynu autorius Antane Rai sutnlkd>^ veikimų, yra . —

suotinis visos Sovietijos, tai- Lalis tebesąs gyvas ^a.». reitaJipg> vieningos politi 
gur Lietuvos, gyventojų su-jis turi Panevėžy tarnybėlę vadovybės. Tam tikslui 
rašymas. Jo visa medžiaga ir taip gyvena , laso Ealci- nni:t:npQ

Lietu- tter Business Bureau), vie
tos Komercijos Rūmuose 
(Cbamber of Commerce) 
ar kitose organizacijose, 
kurių tikslas yra apsaugoti 
pirkėjus ir geros valios par
davėjus ir biznierius.
4. Pirkit pamažu ir atsar-

iš Lik s ! 
ir vėl bus darbas

I S v OM EN es MOKSLU. MENO 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

mieji gyventojų surašymo tarnybėlę , nes be jos badu bendram darbui ir su. kiekvienas puslapis papuoš- vienintelė proga gerą daik-
medžiagos apdorojimo re-numirtų. Vvriaugi Lietuvos^ paveikslu, labai geras tą pigiai gauti,
zultatai bus gauti 19o9 Nežuvęs n jo žodyno nau- Iėlaigvinimo Komitetą — Popierius, išleido Lietuviš- 5. Niekad neleiskit keliau- 
metų gale”. jas ran kraitis. Jis norėjęs v r t k ‘ a ” kos Knvgos Klubas, kaina jantiems po namus parda-A. Snieėku. prie vUų ^'pradėdamas sa- . vėjams pa^kti savoms

prisitaiko Balčikonis, kaip'kalbinin-į v? .'la^j Paskel I»K™-
Antanas .Sniečkus, komu-kas, rašo, kad Lalio payar-j , . - . w. „

nistų partijos pirmasis se-dė turėtų būti lietuviškai ra-i Lietuvių toutos lmsv ir:mėgstantiems tėvams ir vai- ne. Jie gali iš viso neateiti 
kretorius, iki šiol sugebėjo šoma Lelis. Lietuvos ^vatotybes ^aepn- Rams jau žinoma savo ir jūs galit gauti sąskaitą
jn-ie Visu Maskvos ponų p.-i- M Chrol>vieieni i kuri yra' už jų paliktas gėiybes.
įtaikinti. .Jis aklai tarnavo «wncijo»_ir jos visvkutio- 1?]elsta net ispanų kalba. ;6. .Jeigu ramų apyvokos
Stalinui, vėliau Malenkovui, Panevėžyje mirė prieš geroves būtinoji sąly- ........................
o dabar keikia visus buvu- metus dantų gydytoja Chro- ga’

Knygelė yra svaras indė- su pažadu, kad už kelių die- 
lis į mūsų taip skurdžią vai- nų ateis pasižiūrėti, ar tos 
kų raštiją. J. Narūne knygą gėrybės jums parinkti, ar

sius ponus 
Chruščiovą.

ir garbina lavičienė. Jos vyras gimna- VLIKo 1944 metų riekia- 167 pusi., išleido J. Kapo-

ATIDARI LANGAI, Sto-' daiktas, televizijos aparatas
šio Santvara rinktinė lyrika, ar radijas iš jūsų namų pai- •tc'7 __ i t v__ _______ J? _ .

! r it iškni stebi mūsų išei"ijo5, Lietuvos ir 
vi o pasaulio gyvenimą. Prieš konservatyvia, 
provinciališką tradiciją DARBAS stato hu
manistines vertybes ir kūrybiškai šviežią 
žodi.

iliustruotas, trimėnesinis kultūros žumaias DARBAS me-* 
tins kainuoja $3, studentams $2; atskiras numeris $1. 
Administratoriaus adresas: DARBAS, c/o V. Gervickas, 
86-C3 76 St., Woodhaven 21, N. Y.

zijos mokytojas, kilimo iš racija sudarė netik laišvini- 
senų Lietuvos ateivių rusų, jmo darbo metmens, bet me- 

Antanas Labs dar gyvas Chi ola vičiūs, užėjus rusams tė žvilgsnį ir į būsimą, iš-
Jš prof. J. Balčikonio bolševikams, iš Lietuvos a-paisvintą Lietuvą:

cius Bostone, kaina $3,00.
Knyga išleista giažiai, 

viršelis ir skyrių pavadini
mai piešti dail. Telesforo

laiško dr. A. Margel iui su- kiračio buvęs dingęs ir tik “Demokratine Lietuvos i Valiaus . Poezijos mėgėjai 
žinome, kad didžiojo anglų į amžiaus galą atsiradęs, su- valstybė* santvarka bus su- ras čia pakankamai dvasi- 
- lietuvių ir lietuvių - anglų niaukė pensijos ii- gy ven» derinta su plačiųjų tautos inio peno.

mamas taisymui, visuomet 
gaukit parašytą apytikriai 
apskaičiuotą pataisymo sąs
kaitą ir parašytą patvirtini
mą, kad be jūsų leidimo ne
bus daromos ekstra sąskai
tos.
7. Kur tik yra galimybė,

KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metams
“Keleivio’’ kalendorius 1959 metams jau atspausdin

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

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mas*.
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Nežinome kas mums priklauso
Socialinio Draudimo Įs- dai' reikalauja mažiausiai 

taigos Bostono apygardos penkerių metų darbo, bet 
vedėjos panelės Angele anksčiau minėtas darbo lai- 
0‘Brien pranešimu, daugiau kotarpis per trejus metus 
kaip 400,000 žmonių galėtų prieš nustenant sveikatos 
pasinaudoti socialiniu drau- dabar jau nebereikalauja- 
dimu, jei jie žinotų 1958 mas. (Apie 35.000 sveikatos 
metais socialinio draudimo nustojusių darbininkų, 50 
įstatymo pakeitimus. Sočia- ai* daugiau metų amžiaus, 
linio draudimo administra-pagal dabartinį įstatymo pe- 
cija mėgina pasiekti tuos keitimą gali' gauti pensijas 
šimtus tūkstančių žmonių ir ir apie 15.000 darbininkų, 
juos painformuoti apie jų mažiau kaip. 50 metų am- 
teisę. žiaus, gali iapsaugoti savo

Daugelis iš šių žmonių gal teises savo uždarbio doku- 
net nežino apie savo teises mentus “užsaldydami”, 
į senatvės našlių ar sveika- Išėjus į pensiją sveikatos 
tos nustojimo draudimą nustojusių ar mirusių darbi- 
(disability). O gal jie nesu- ninku sveikatos nustoję 
pranta, kad reikia gauti vaikai dabar gali gauti pen- 
prasymų formas iš vietinių sijas ir jiems' nereikia įro- 
socialinio draudimo įstaigų, dyti, kad jie pusę savo iš- 
jas užpildyti ir įteikti, kad laikymo gavo iš savo tėvų. 
galėtų kas mėnesį gauti pa-šie vaikai dabar yra 18 ar 
skirtas pensijas. daugiau metų amžiaus, bet

Apie 180.000 iš šių žmo-sveikatos nustojo prieš pa- 
nių yra išlaikomi asmenų, siekiant 18 metų. 
kurie dabar gauna sveika

PABĖGO IS KOMUNISTINIO “ROJAUS”

i ravda laikraščio reporteris Korėjoje Lee Don Joon 
(kairėj) su kitu komunistu laikrašaininku. Kai ši nuo
trauka buvo padaryta, jis spruko i Jungtinių Tautų 
karių būstinę ir paprašė leisti jam pasilikti. Jis nuvež
tas j Pietų Korėjos sostinę ir ten klausinėjamas.

J. Paleckį menkai pagerbi
J. VLKS

Pavergtos Lie tu v os dėjimu? Negi sakysi, kad 
spauda ir radijas priminė jis buvo uoliu dalyviu Lie-

____ ______ ____ Sveikatos n u stojusiems įskaitytojams ir klausyto-tuvoj liaudininkų sąjūdyje?
tos nustojimo^pensiją. Spa- darbininkams, kurių sveika-1 jams, kad Lietuvos aukš- O liaudininkų sąjunga, ko-

čiausib sovieto prezidijumo munistų įsitikinimu ir jų į- 
pirmininkas Justas Paleckis'rodymais, buvo kontrrevo- 
šių metų sausio 22 d. susi

'pasisako, kad 1926 m. gruo- 
‘ - IdŽio 17 d. perversmas buvo 

fašistinis ir jam talkininka
vo liaudininkai ir socialde
mokratai i . . Tai yra tos 
dvi sriovi, kurios tais metais 
sudarė Lietuvos koalicinę 
vyriausybę, amnestavo ko
munistus, panaikino spau
dos cenzūrą ir tos pačios 
vyriausybės Justas Paleckis 
buvo pakirtas atsakingoms 
ir paukštoms pareigoms, kaip 
spaudos informacijos — El
tos direktorium. Tai yra tos 

.../[įstaigos, kurion įvairiausios
.žinios plaukė iš užsienio ir
/ JUętuvos ir toje įstaigoje jos 
buvo redaguojamos ir skel
biamos Lietuvos spaudoje, 
ips kaip kurios ir užsienio 
spaudoje. Justo Paleckio 

.‘pareigos buvo lygios minis
tro-

.Kokia nesąmonė skelbia
ma; dabar Justo Paleckio! 
Liaudininkai ir socialdemo
kratai ruošę sąmokslą prieš 
savo sudarytą vyriausybę ir 
kartu prieš Justą Paleckį . .. 
Tik girtoje galvoje gali tilp
ti .tokios klaikios mintys . . .

‘ Negi Lietuvos komunistai 
gali džiaugtis ir didžiuotis, 
kad šių dienų Justas Palec
kis spiaudo Lietuvos nepri-

lio mėn. pradžioje kiekvie- tos nustojimo pensijos buvo 
nas, kas tik gavo sveikatos sumažintos ar visai nemo- 

• nustojimo pensiją, kartu su karnos, nes jie gavo nelai- 
Į čekiu gavo ir kortelę, kurio- mingų atsitikimų kompen- 

—Eik šen, Maiki! Man skrečys, vienu žodžiu —je buvo pranešta apie įsta- saciją ar kokią nors kitą fe- 
nelaimė atsitiko. amžinas štofas. Nu, tai aš tymo pakeitimą, pagal kurį deralinės sveikatos nustoji- _ __

—Ir vėl nelaimė? pamislinau, kad čia bus ge-jie galCgauti daugiau pini-mo pensiją, dabar socialinio .taip kaip ir Lietuvos prezi- [daktorium m i e šėtoniškos tikra *radinyi7bet*tos~išti-
—Jes, Maik, koman, bė-ras surpraiz mano gaspadi-gų savo šeimai, šioje korte-draudimo pensijos nebus [dentas, tai, rodos, buvo gali-krypties savaitraščio “Nau- kimos tarnybos komunis- 

kim greitai! nei, kai ji nueis į tą pleisą Įėję buvo nurodyta, kad jei sumažintos. Tie, kurie dar.ma laukti, kad jo 60 metų i jas Žodis”? Negi įrašysi į tams tėra 20 metų.
—Kur? ir pamatys nais nupentytą sveikatos nustojęs 'invali-nepadavė prašymų dėl to, sukaktuvės bus triukšmui-1 Justo Paleckio praeities O ar Justas Paleckis turė-
—Į mano auzą . . . sytą. Kad tik gražiau išeitų das) darbininkas turi jau- kad jiems anksčiau buvo'gai, iškilmingai paminėtos, nuopelnus, kad kaip kada jo kada nors savo veidą ir

;darbas. nusiDirkau ir nauia nesni kain 18 m. amžiaus pasakyta. iosr iie nesali Deia. ios Draėio labai san-!fa<eai savaitraštis nevengė dabar jis savo veidu žvel-

laukė 60 metu.
Okupuotoje Lietuvoje Ju

stas Paleckis savo padėtimi

liucine, reakcine, kaimo klauso b& metų Justą 
buožių organizacija. Paleckį?

Negi skelbsi, kad Justas Maskviniams komunis- 
Paleckis buvo leidėju ir re- tams Justas Paleckis buvo

—O kas tenai?
tūriai. Maža kas apie jas bu-j naudotis N e priklausomos gįa j Lietuvos gyvenimo rai
vo rašyta spaudoje ir darįLietuvos valstybės iždo pa- da kas atsnės’ jGal tolimes- mažiau pranešta per radi ją. šalpomis? Ar’gi gali dabar „|je“£ vfea tai r>a™t 

Kodėl? i komunistai p a s į d Ž įaugti,
Sovietų pavergtose šalyse jog Justo Paleckio būta La-

__Mano gaspadinė prili- -bnišį, kad boba turėtų kuo vaiką ar net vyresnį kaip 18 gauti šių pensijų, dabar turi
po prie sėdynės . . . Ko- pasidžiaugti. Taigi, kai ji m. vaiką, nustojusį sveika-paduoti prašymus ir reika- 
manj ... iš ryto išėjo į štorą valgyt tos prieš jam pasiekiant 18 Jauti pensijos^

’niisinirkti. tai aš iai neži-metu amžių iis dabar crali Kai sveikatos mistoies
__Nugi sakau, kad gaspa- 'naRt tą sytą apipentinau ir gauti pensiją, arba ją gali darbininkas paduoda pra

dinė prilipo prie syto. raidavei išėjau iš auzos. Nu, gauti jo motina, jei ji rūpi- šymą pensijai gauti, dabar ejna "pagaf iš anksto tvijos buržuazijos leidžia- ... ok-
—Prie kokio “syto?” [Lai dabar gali suprast, kas naši tuo vaiku. Jeigu nėra jis gali gauti pensiją už 12 nUstetytą tvarką. Niekas mo dienraščio koresponden-KAS PRAVDALJ
__Nu. žinai kur visi eina i atsitiko. vaikų, gaunančių šią pensi- praėjusių ieimil----- ». -------t. u,;™ mcdatimva----------------------------------------------------------------- ,

atsisėsti....
—Ant sofos?
—Ne!
—Ant kėdes?
—Ne!
—Na, tai kur gi?
—Neklausinėk taip daug,

menesių, jeigu^ negali suruošti bet kurių iš- to- bendardarbio? Ir. kaipo JgEFATINKA/moiJ
tą laiką atitinka gilmių, suvažiavimu, pasi-toks, Lietuvoje bendradar- . „

laimio draudimo tarimų ir kitko be Maskvos biavo su kitais kapitalisti-
žinios Maskvos gi despotai nių valstybių užsienio spau- ankesi Sovretų Sąjtm- 
duoda atitinkamus nurody- dos korespondentais, kurie pį*!’
mus, kaip viename ar kita- buvo Lietuvoje? Ar komu-

—Taip, tėve, ąuprantu. ją, ji gali.būti mokama svei- jis ir per
Tavo šeimininkė prilipo katos nustojusio darbininko visus socialinio draudimo tarimų ir kitko be Maskvos biavo su kitais kapitalisti-
prie sėdynės. [žmonai, kai ji sulauks 62 m. reikalavmuis. Tie kurie jau ----- — J-----nr<

—Ir kaip dar prilipo, [amžiaus. Visuose atvejuose padavė prašymus sveikatos
Maiki. Kai parėjau po pietų'prašymai turi būti patiekti nustojimo pensijoms gauti

ba nėra laiko. Bėkim, tai i Tujina pasikelti, sukasi 
pamatysi šiaip ir taip, ale tas moks-

—Ne, 'tėve, pirma pasa-į^’.P^^P^88^ 
kyk man, kas atsitiko.

namo, tai išgirdau, kad ji [Socialinio Draudimo Įstai- (apie 
toilete rėkia ir trankosi..'gorns, nes neprašant

asm e nų),40.000
tos jiems nebereikia naujo pra- 

pensijos nemokamos. šymo paduoti.
Socialinio Draudimo Ad- Seni invalidai gali pasi-

—Atsitiko nelaimi. Gas
padinė užsimanė pakelti 
man rendą už burdą. Ji ro- 
kuoja, kad viskas pabran
go; seniau už toną anglių ji 
mokėdavo $5, o dabar jau

me atsitikime tenka elgtis, nistai gali pasidžiaugti, kad 5 V“ P®
Toje savotiškai tvarkomoje Justas Paleckis buvo Lietu- d,nt! J° sttaipsn), bet iki šiol 
šalyje niekas kitas negali ,vos laikraštininkų s^ung^ dėHS
nustelbti visasąjunginės ko-valdybos narys, atseit ben- į ™
munistų partijos pirmojo dradarbiavo su burzuazmes įua?P 3^ senatorius De
__ 1_—— 4.9 Tv KO Ritei t*HSG •

“Aš tikiu, J<ad Sovietų

ministracija praneša, kad naudoti nauju įstatymu, ku _____ r________________ _
yto jos neapleidžia. Šau-jy^ daug kitų asmenų, kurie ris galioja nuo 1958 m. bir- sekretoriaus (dabar Chruš- spaudos atstovais? Ir kartu 

kiasi ratunko. Pribėgęs aš dabar pirmą kartą gali gau- želio.niėn. 30 d., ligi 1961!ęjOvo) žvaigždės; niekas su tos spaudos korespon- ~ .
ti socialinio draudimo pen- birželio mėn. 30 d. Per negali išdrįsti prasikišti pro dentais važinėjo po Vokie- , suPran. ’
siją, bet jie nežino, kad tos si laikotarpį jie gali paduoti žvaigždę ir. gyventojų tiją tada, kada tą šalį tvarkė s, Z11?® .,
pensijos reikia paprašyti. prašymus savo socialinio tarpe tapti plačiau žinomu, nacionalsocialistų vadas A- T , . • . , r .’ Lvoc nmroi; vUSu?'dolfas Hitleris. .Tn valdžios nenKs- Tr>s ketvirtadaliai

trajinau ją nutraukti. Žinai, 
aš sylos turiu, ale nei iš vie
tos. Taigi eikim greičiau.

— O kam manęs reikia? 
—Nu, pamačysi man. Gal

Pavyzdžiui, administraci
jos žiniomis, yra apie

draudimo d o k u m e ntams 
“užšaldyti” nuo to laiko,

60.000 seno amžiaus vyru ir f“0 ,k“1'io Pa«al W

Taipgi niekas negali viešai dolfas Hitleris. Jo valdžios -• i..--,.. f,„_-
“ - ■' sutikimu ir pakvietimu Ue- mu?« .selm\ »vus na-pareikšti savo atskiros nuo

monės vienu ar kitu klausi$30, taksai už namą irgi pa- • dviese galėsim ją nuo to sy- 
kilo; seniau ji mokėdavusi ;10 atlupu. ..
$17 nuo tūkstančio vertės, o -r «al V1S ^ar ^e^era 
dabar jau netoli $100. Po-
litikieriai plėšia kaip pašė- VrU\’ . 2;af P1'1“"
lę, kelia sau algas ir balia- Pus> ?/ata?’ .ls^as Pen-
voja, o ji turi už vską mo- tas* ^ep^eidsua ir dac. oi. 
kėt. Sako, jai tikra zguba, ir ?TTeve’ lesko^ kltui^ Pa‘ 
ji jau Aegali taip pigiai ma- ^a^os_;.As neSahu Pne t0 
ne ant burdo laikyt. Ve, sa- Pnsiį®th
ko, reikėtų kičiną išpentyt, ?’ tal kas. ma?. dabar
toileto sytas irgi jau nusi- daryti. Gal pasaukti fajer- 
lupęs, o penterį pasamdyti nionus, ai ką. Juk čia tikra 
ji neturinti iš ko. nelaime, vaike. Moteris gali

—Bet tai juk paprasti tok*°J vietoj be pa-
dalykai, tėve; tai nėra jo- skutimo Patepimo, 
kia nelaimė. —Ugniagesiai, tėve, “pa-

—Jes, Maiki, atsitiko ne- skutinio patepimo” niekam 
laimė. Kai gaspadinė išro- neduoda, todėl nėra reikalo
kavo man savo bėdas, tai aš JV ?an ti. _
nutariau išpentyt jos auzą, -{ai tu rokuoji, kad rei-
kad nereikėtų penterio sam- KetV Jį11”1?? • 
dyt Sakau, gal tada ji su- “Ne. teve, as sakyčiau, 
alpias ir daugiau rendos P"?** hgo™«>f. Jei?? 
už burdą nereikalaus. 18 f!*™. J™’ ™oter!s

—Tai geras sumanymas, ?al' Ja« susižeidus ir 
jai gali būt reikalinga me-

Aš ir.fi tain mislinau dicino8 Pagava. jDraudimo Administracijos: pensijoms gauu—As ilgi taip nusnnau. __okei Maik denkin n?' gali būti paduoti bet kunoi ,. . . ...Taigi nuėjau į štorą ir pap- <”“?• Malk’ denkm “i Sveikatos nustoję (dis- Socialinio Draudimo Admi- , GaloP- ° ki» K>.Lietuvos p.o estavo Imies jo rastų 
rašiau pento. šteminkaą ’ ** abled), kurie mokėjo sočia- nistracijos įstaigoj. ikomunistų spauda ir radijas naikinimą? Pnes komunis-

linio draudimo įstaigai pen------------------------ -------
kerius ar daugiau metų, bet Mokslininkai ištyrė, kad Ra

tuvos spaudos atstovai bu- mus ir automobilius, ku-
vo paklėsti paviešėti na- 5*? kar5(S ^naikintu. De-moterų, kurie, kol vaikai mvalidumas prasidėjo. Šis mu? kuri nesiderintu, nesu- — Wnios deSimtvs nonki nro-

buvo gyvi, buvo jų išlaiko- PenJ°das gaji būti prade-įtaptų ar prieštarautų visa-'cionalistų globojami Vokie- ^Su ž^mės ūkiu turi
mi, bet ligi šiol jie negalėjo net nuo 1941 m. spaliosąjunginės komunistų parti-.tijoje? : ^elektra turime beveik 70
po jų mirties gauti sociali- m.e”’ (Apie ^0'00.° darbl‘[jos pirmojo sekretoriaus, Tiesa, Justas Paleckis telefonu K
nio draudimo pensijos, nes ninklb 50 ar. daugiau metų; viešiems pareiškimams ar įkartu su kitais Lietuvos iki? • ų’ 
jų sūnus ar duktė paliko ?.mziaus’Juoj?u gauti j0 daromiems pranešimams.;buržuazinės spaudos atsto-, pranfonės darbininko už- 
žmoną, vyrą ar vaiką. Kai Slas Pensijas ir apie 15.000 Net aukščiausiuose sovietų 'vais porą kartų lankėsi ir darbio vidurkis oer 40 va- 
kurie iš šių asmenų gal ir Jąu?esnul kalP 50 metU dar- suvažiavimuose ir visasą-Sovietų Rusijos imperijoje.^»du savaite vrsT 75 dole- 
padavė tuo laiku prašymus birJinkll ?ah savo uždarbio junginės komunistų partijos Vieną tą savo kelionių ap- rfai ?7-() bį \ 
savo socialinio draudimo į- dokumentus užsaldyti). narių atstovų šuvažiavimuo-' rašė knygutėje “SSSR mūsų Vi t Sovieti ios žmonės
staigos skyriui, bet jų pra-, Xra apie 5. W0 žmonių, se visi kompartijos pirmojo [akimis žiūrint”. Deja, kaip ne£ino nes jienJ visa laika 
šymai buvo tada atmest?. ku”uos. h.^ia l^y”10 P»- sekretoriaus pranešimai pri- tik Sovietų raudonoji armS- kalama i iralva kad^Lmer? 
Pagal naują įstatymo po- Stirnai išlaikomų asmenų imami vienbalsiai. [ja Įžengė į Lietuvą ir jos Amen
tvarkį jie ir tier kurie anks-.našlių pašalpai gauti. Tokiai tvarkai esant, su-dėka Justas Paleckis tapo
čiau nepadavė prašymų, ga- . .un.e pakitimų prantama, pavergtos Lietu-Lietuvos ministrų taiybos
li dabar gauti pensijas, pra- eiclz>1ą ir toliau naudotis vos neva prezidento Justo pirmininku ir kartu laikinai 
dedant nuo 1958 m. rugsėjo Pen5,1Jomis, jei. išlaikomi a- p^eckio 60 sukaktuvės ne-'einančiu prezidentu, toji
mėn., jeigu jie iš naujo ar smenJ's ar nasllal ***naslės " ‘ ------- ‘
pirmą kartą paduos prašy
mą.

Čia paduodamas sąrašas
kai kurių kitų grupių žmo-

60,000 ŠNIPŲ

ar parodyti, kad Justas Pa-.i onies,
tau, Jvo ^lyj-c^plačia'u'kitafa’raair .. ............ SS*® '^ai JVa'.bi?s ?a‘

a‘ yra žinomas negu Chruščio-i Negi dabar Lietuvos ko-’p Ltoinbjouskio žo-
ir kurių apytikris skaičius #P ’ yo vai ą mažiau kaip į,. j0 <Įarbu apimtis muništai gali pasidžiaugti,i'ftrib Yel laD
yra apskaičiuotas Socialinio > Gintis yra prJUnė kad Jute Paleckis,
----- -  Prašymai pensijoms gauti už chllkšėioTO išmintį. Lietuvos prezidentas, neuž-i<W,s Jų <,ahal bus ,sa,sk,n-jų

ta ir suimta.

klausia, ką aš pentysiu. Kai
pasakiau, kad ’kicSno šie- “Nepražus mūsų darbas, tik- 
nas ir toileto sytą, tai jis pa- tai Padėję, ištūrėkime! Kadj-j i- i i lengviau būt ištūrėt ir greičiau 
rodė man nedidelį kenuką laimėt, nesiblaškykime j visas 
ir sako, kad tai esąs vėliau-
sis moksliškas išradimas.
Sako, klumpanija garantuo
ja, kad tas pentas niekad 
nenusilups, niekad nesusi-

puses, stokime visi drauge? 
stenkimės laikvtis išvien, in- 
dant mūsų darbu ir aukų būtų 
vienoks siekis — ta pati Lietu- 
va .

VIENOS KOJOS BATAS

kune pagal seną jstatvmą dugne vienas
negalėjo gauti sveikatos nu- *
stojimo pensijos, nes jie per 
paskutinių trijų metų laiko

mineraių, kurių vertė siekia

galėjo daug papasakoti iš tinęs cenzūros įvedimą net 
Justo Paleckio netolimos [seniau atspausdintiems lei- 
praeities? įdiniams?

Negi rašysi, kad Justas Deja, jei ir labai norėtų mi vienodi, kad jie tiktu a Paleckis komunistu negi-,Paleckio praeitį pazalatyti, bigni kojom ir kad tik 1822 mė? Negi visiems priminsi,!nėra kuo ją zalatyti! ‘metais Amerikoje pradėta

Ar mes žinome, kad se
niau abu batai buvo siuva-

tarpį nedirbo pusantių me- nJrinJjk7itodra*Kteivte’’,k*|^. kad 1>a,eckis iki 1939 Ar smagu net patiems ko-’siQfį batai, atskirai pritai-
tų prieš sveikatos nustoji- , gink iksirašvli.

Dr. V. Kudirka mą. Naujas įstatymas vis tik $4. Kaina m. pabaigos nieko bendro munistams dabai 
neturėjo ui komunintų ju kaip Justas Palei

klausyti, kinti kairiajai ir dešiniajai 
( kis viešai kt/jai? M
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KUPRELIS
Stasio 15 d. §vc ’’?o.’e. rr.irė rašytojas Igąąs šeinius.

Į Etiuvią raštiją Įnešęs gana stambų. indelį. Jo vienas 
geriausiu kūriniu laikomas Kuprelis. Jame vaizduoja
mas nekūmingo ėlesia. dėl ja kupros \adinaaio Kup.e-! 
Iii;, gyvenimas.

Oiesis dar vaikas netekęs tavu. augo prie bobutės, į 
Kartą nukritęs nuo rugiu prėslo, ir dėl susitrenkimo 
pradėjusi augti kupra. Tarnavęs pas vieną malūnininką! 
vokieti vandens malūne. Ten pramokęs vokiškai, pra
silavinęs. tačiau dėl šeimininko piktumo turėjęs iš ten 
pasitraukti. Paskui pramoksta 'Argonininkystčs ir 
mažame bažnytkaimyje gauna vargoninir.ko vietą. Lie
tuviško sąjūdžio nstgaū&s, organizuoja lietuvišką baž
nytini chorą, susidrdhgau.m sa turtinga, šaiir. bažnyt
kaimio gyvenančia, ūkininkaite, gi ąžuole 'Gunde ir ją

bėga ne su Kupr
vą. Nelaimingą meilę -Kuprelis laiv.i stipriai išgyvena, 
jis meta vargvniniokoZ>'ietą. išeina i mišką, toli nuo 
žmonių^ gamtoje ieško nusiraminimo. Dar tįsi ste »uk- 
lu ir vyksta į Jeruzalę pasimelsti prie Kristaus karsto., 
Tačiau stebuklas neįvyksta. ir Kuprelis lieka vienišas 
su savo skausmu. \ elniu .tis įsikuria malūne ir ter- 
vienas gyvena.

Malūnas eina palengva. Pridusęs, užkimęs burba. 
Manau, didelės skubos nėra. Sustoju, stebiu ji.

Malūno sparnas, iškilęs aukštai, stapterėja kiek, J 
pažiūri į apatini sparną ir krenta ant jo, lyg privyti no
rėdamas, bet tas pabėga, o ant jo, iš viršaus, žiūri ir 
taiko jau kitas.

Bildesys, ratų teleskavintas vis didėja. Girdėtis jau 
ir pikliaus sunkus dūsavimas, lyg iš jw) malūno jis ver
žias.

Įėjęs vidun, tuojau pamačiau malūnininką Kuprelį. Į
Tokiu vardu jį visi žmonės vadina. Jo tikros pavar- i 

dės niekuomet nesu girdėjęs. Ta pravardė — tai davinys 
žmonių sugebėjimo viską pastebėti. 0 Kuprelis turi net 
dvi kupras: vieną krūtinėje, kitą nugaroje. Bet jis dėl 
to pravardžiavimo nei kek nepyksta. Nors šiaip žinomas, 
kad supykti gali. Kai kas nori prisigerinti malimo ar 
kitais reikalais,-vadina jį-Olesiu, net ir ponu Olesiu. 
Jam vis tiek. ji ,;

Kuprelis manęs įeinant nepastebėjo. Dirbo. Pasisto
jęs suolelio, taiso Įplyšusią, du ratus jungiančią juostą. 
Jo ilgos, laibos, tiesios kojos nuo malūno kratymo virpėjo 
taktu. Visas kūnas virpa. Atrodo, jis tik malūno daiktas, 
su juo surištas, su juo suaugęs. Su juo vienu taktu ir 
ritmu gyvena.

Sudžiūvusiais, smailiais piritais knaibo ir siuva jis 
įplyšusią vietą. Liesas, baltas, dar nosis tik pabrėžia tą 
liesą baltumą. Vikrios, gyvos, kaip žarijos, akys tik bėgio
ja šniūreliu kuriuo jis siuva.

Matau, Kuprelis toks pat, koks buvo ii- pernai. Ir vi
suomet buvo toks pat, kiek jį pamenu. Nesikeičia, nesens
ta. Kiek jam metu, niekas nežino. Gal penkiasdešimtys, 
gal daugiau, bet senas jis neatrodo. Jis visuomet toks pat 
judrus, tik jo nuotaika labai dažnai keičiasi. Jam nepap
rastai lengva smarkiausiai supykti, bet jis greitas ir gera 
ūpu nelauktai nušvisti

Laukiu, nenoriu Kupreliui trukdyti. Žiūriu, kaip

GRAŽI MfSV LIETUVA

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka. 

Ten mūsų tėvynė, graži Lietuva!

kitas mažiau. Yra tokių, ku-j MOTERYS, KURIOS 
rių būdo blogybės labai rys-j ŽAVI
kios: savimeilis, užsispyrė-, ---------
lis, tinginys, pikčiurna, gir- Gallup Poli (visuomenės 
tuoklis ... ir gyvenk tu su nuomonės tyrinėjimo įstai- 
tokiu. ga) surinko atsakymus į

Geras dalykas, kad gali- klausimą: “Kokia moteris, 
ma skirtis. Tai išlaisvina gyvenanti betkur, apie ku- 
moteris iš kančių. rią esi girdėjęs ar skaitęs,

kyklų vadovybė praneša, 
kad praeitą rudenį patalpų 
trūko 1,843,000 mokiniams. 
Jie mokosi, bet jų klasės 
yra perdaug sukimštos. Tam 
perviršiui sutalpinti būtų 
reikalinga 65,300 naujų kla
sių ir 75,200 klasių, į ku
rias galėtų būti perkelti ne- 

Tik gaila, kad tuo naudo- labiausia žavi”. Pirmoje i betinkamų naudoti klasių
jasi lengvabūdžiai dėl men- vietoje yra Eleonor Roose- 
kų niekų, kaip pavyzdžiui velt, antroje Anglijos kara- 
Amerikoje. Kanadoje taip Kenė Elzbieta, trečioj buvu- 
nėra. Šeimą suardyti nėra si Amerikos ambasadorė 
juokai, bet iš antros pusės Romoje Clare Boothe Luce,

mokinius.
Praeitą rudeni visose vie

šosiose mokyklose mokėsi 
33,936,000 mokinių, tai yra 
1,148,000 daugiau negu

ii- verkti visą amžių taipgi ketvirtoj Mamie Eisenho-! 1957 metais. Mokytojų bu
nėra prasmės. ,\ver, toliau seka įrašyto ja,

Jauni žmonės tuokdamie- aklųjų ir kurčių globėja
si nepagalvoja, ar jų būdai (pati akla) Heilen Keller,! 
rutiks ar galės sugyventi. Chian-Kai-sheko žmona,
Bile tik saldžiai pabučiavo, Monako princesė Grace, 
daugiau nieko ir nereikia. Anglijos princesė Marga- 
Todėl nėra naujiena, kad re, televizijos dainininkė 
draugavę kelerius metus, Dinah Shore ir tt.
susituokę negali nė kelių1 -----------------------------
mėnesių pagyventi. Atrodo,
kad daugiau reikšmės būtų MOKYKLOMS TRŪKSTA j «iTOinimai 
kartu pagyventi nuo pirma-, PATALPŲ
dieniu iki šeštadienio, negu ----------

vo. 1,300,000, 
daugiau.

t. y. 3.8G
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LIETUVININKAI MES ESAM GIMĘ

Lietuvininkai mes esame gimę, 
Lietuvininkai mes turim būt.
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt.

Kad ir kelintas apsiėmė 
Nieku paversti mus visus, 
Lietuvininkų vaisinga žemė 
Tik vis gimdys lietuvininkus.

Kad debesys ir susitraukia 
Ir vėtros grumzdž mus išardyt,
Kad ir kelintas pykdams šaukia 
Ir kalbą mūs nor išvaryt:

Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio, 
Lietuvininks nieko tikt natboą, 
Kaip eglė ten prie šešupėlio,
Ir vėtroj, ir žiemoj žaliuos.

Drūtai laikyk, drūtai stovėki, 
Lietuviškoji giminė, * ' '
Drąsiai lietuviškai kalbėki,
Tegul supyksta nežinė!

Tegul supyksta, kas nežino,
Kalba senoji kaip miela,
Kurioj mus “Tėve mūs’ mokino 
Tėtužis miels ir motina! 

Lietuvininkai mes esam gimę. 
Lietuvininkai mes norim būt:
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir nenorim leist pražūt.

Jurgis Sauerveinas

"i >* -■

Gerą knygą dovanoti nie- 
' kada nėra vėlu. Tokia kny
ga yra Stepono Kairio at- 

‘Lietuva budo”,
kuri, anot “Naujienų”, vi-

draugauti metus, susitin- ’ Keista, kad turtingoje A- »iems reikalinga. Jos kaina 
kant tik sekmadieniais pa- menkoje viešosioms moky- $5.50. Gaunama ir Kelei- 
romansuoti. . jkloins trūksta patalpų. Bet

Gyvenimas yra ir taip taip yra. Aukščiausioji mo- 
trumpas, o nesutikimai šei- 1 
mose jį dar labiau trumpi
na. Šeimyniniai nesutikimai 
yira daugelio ligų priežastis.
Galų gale jie atima ir norą 
gyventi. O juk senstant rei
kia ko daugiau ramybės. uetuva budo

II MK)S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitam Dovanoti
Stepono Kairio GINTARĖLĖ, J. Narūnės graži pa-

l&bai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais, iliustruta. 416 puslapių, di 
delio formato. Kaina ........... $5.50

Nėra didesnio turto, kaip 
laimingas šeimyninis gyve
nimas. Jo siekiant reikalin
ga abiejų pusių nuolaidų. 
iTaČiaU, jei jos nėra abipu- oiEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos 

sės, tai, kaip ir drabuži, reik 
.lopyti kol galima, o kai la
ibai suplyšta, belieka mesti 
jį šalį ir ieškoti pirkti kitą.

Montrealietė

MOTERYS LIPS į 
HIMALAJUS

ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo 
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
5j4 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

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

NEMUNO SCNCs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ $4.00

įlipti į Cho Oyu viršūnę Hi
malajų kalnuose, kuri yra 
26,750 pėdų aukščio. Tai 
ekspedicijai vadovaus pran
cūzė Claude Kogan, kuri y- 
ra laimėjusi lipimo į kalnu: 
moterų pasaulio čempionė:, 

į vardą. Joje dalyvaus ir Hi- 
llary, kuris pirmasis įlipo į 
Everesto viršūnę, duktė, da. 
tik paauguolė.

Atenantį rudenį 11 mote
rų iš Anglijos, Belgijos,
Prancūzijos, Šveicarijos ir
Indijos pirmą kartą mėgins kltopjų šešėly, v. Putino-My-

kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi 
sos trys dalys įrištos į vieną kny
gą. kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na ............................................ $6.00

.IETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe pavaikslų, gerame

Aipieriuie. Kaina .................... $8.50
.ALGIU GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drąsuticnč. O. Radaitienė, E. 
Starkienė ir A. Sličienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ $7.50

\NGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ žO- 
)YNAS, apie 20,000 žodžių, 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dyną*, kieti viriai. Kaina .. $4.00

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

ENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis nes

ėdantiems

MOTERIS — 

VADĖ
PARTIJOS

dideli, miltais nubaltinti voratinkliai kampuose ritmin- PS. J. Sauerveinas gimė 1831 m., mirė 1904 m. Jis buvo h Indiją valdančios parti- 
vokietis, bet parašė daug lietuviškų patriotinių eilėraš- J°s pienininke išrinkta 41
čiu, daug straipsniu ir knygeliu lietuviu atgijimo Mažojoj Indira 9an^*
Lietuvoj reikalu. ‘ ‘ dabartm.o..Indijos tomiste-

gai supas. Vorai šokdami juose gyvena ir šokių nuotaiko
je miltais įdulkintas užklydusias muses gaudo.

Pro mažus langelius ir plyšius įsiveržę nubaltinti 
spinduliai voratinkliuose balkšvomis virpančiomis spek
tro varsomis žvilga. Ir tamsiuose kampuose tamsa atrodo 
balta, miltuota. .

Kuprelis vis dirba, manęs -nemato.
Pagaliau sveikinu ji nuoširdžiai, draugingai.
—Laba dieni ponas Olesi.
Nesiskubindamas pakėlė galvą. Žiūri į mane, tary

tum ir nepažįsta. Nieko neatsako.
—Kodėl? Gal nepakankamai greitai atėjau? 
Pabaigęs darbą, nulipė nuo suolelio. Priėjo ir duoda

kiek šaltą, mažai draugingą ranką. Spaudžiu ją, sten
giuos gerumu sušildyti. Jaukiai klausiu:

—Ar Tamsta, ponas Olesi, dabar mūsų mali?
—Taigi, — pratarė tampriai, kietai.
Paskum tuo pat balsu:
—Ar tėvas jau ir neateis?
—Tur būt, kad ne. Aš jo vieton, — aiškinu, atopaka* 

Jin kiek atsitraukęs.
—Kodėl neateis? — žybterėjo Kuprelio akys.
—Mugėn išvažiavo. Labai dideliu reikalu.
—Ar nebūtų galęjęs kitą ketvirtadienį?
—Kas reikalas neatidėtinas.
—Tai kaip dabai* bus? — balsas jau kiek švelnesnis. 
—Aš pasistengsiu tėvą pavaduoti.
__ Kažin. Kažin ar galėsi ką? — tiria mane Kupre

lis, ypatingai mano rūbus. Jo veidas prašvito, pragie
drėjo kiek. n. i

(Bus daugiau)

Ir taip būna šeimose

i*io pirmininko Jawaharla 
iNehru duktė.

Man labai patiko A. Ge- Dažnai vyrai užtrunka 
mtienės straipsniai apie po darbo saliūnuose. Mūsų 
mūsų šeimų santykius. Gei- aplinkoje susilaukti iš vyro 
stina, kad ji ir daugiau pa- pagalbos labai Tetas reiski- 
rašytų. nys. Daugelis užmiršta net

A. Gerutienės patarimai vardu pavadinti. “Mano bo- 
yra švelnūs ir pamokinanti, ba” įprastas vardas.
Bet jie tetinka mažumai. Ji, į Iš tikrųjų nedaug tėra šei- 
matyti, yra “aukštesnės kia- mų, kurios gražiai gyventų, 
sės”, nes ji rašo. kas atsiti- kur nebūtų dūmų. Daugelis 
ko teatre, ji laukia namuo- kartu gyvena ne iš malonu- 
se iš darbo grįžtančio vyro. mo, bet* iš reikalo. Tuos ne-

Aš noriu pakalbėti apie gerumus jie slepia nuo kitų 
kitos aplinkos šeimų santy- akių, ir todėl iš tolo žiūrint 

Įkius. Ten mes atbėgame iš atrodo, kad viskas gražu ir 
darbo vėliau už vyrus, nes malonu. O jei kiti ką suži- 
grįžtant tenka maisto nusi- no, vieni kaltina tą, antri 
pirkti. Parbėgusios skuba- kitą. Tačiau tikrąjį kaiti
me greičiau vakarienę pa-ninką nelengva surasti. La- 
luošti. Romansuoti nėra bai sunku žmogaus būdą 
kada. Vyrai skaitydami lai- pažinti. Kitas su svetimais 
kraštį, paklausia, ar vaka-dabai mielas malonus, visų 
rienė jau greitai bus pamos- (pagirtas, o šeimoj nepaken- 
ta, o mes skubėdamos at- čiamas įkyrus. Nėra žmo- 
šauname, kad “kai parao- gaus, kuris neturėtų ydų, 
šim, tai ir paduosim”. tik vienas jų turi daugiau,

Ateis laikai, tiesos žodis ka
ralius nuo sostu nuvers, jų ka
rūnas sumins po kojų. Lietuva, 
žydės! Nebus šitaip, kaip da-' 
bar. nebus tokios nelygybės.

Vincas Kudirka

žodis brangesnis už auksą.

MONAKO ĮPĖDINIS

Monako kunigaikštis Rai. 
nier, koris neseniai išvaikė 
savo parkuaentą. so sosto 
įpėdiniu.

IILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

73 pusi„ didelis formatas, gota 
opkjra. Kaina ............................$2A0

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

K menkom lietuviams. 144 puslapių. 
<aina .............................................. $1.00
JER KLAUSUČIŲ DLYTELĘ, pa- 

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
įpysaka, 176 psl. Kaina .... $2JO.

tEMAIČTŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
parašytas istorinis romanas iš Ze- 

naitijos krikšto laikų. Su kietais 
tpdarais. Kaina ........................$3.50

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

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

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobe)io 
premiją. Kaina .......................$S£5

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 ps]. Kaina .... $4.50

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū. 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ............................... 56 eentų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

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

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. 
chelsonienės parašyta; 250 įvairių

receptų. 132 pusi. Kaina ....$lj|
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. Vaiadkos parašyta knyga, Ū6 
ousl. Kame ........................ $HM
t KISS IN THE PARK. J. Jazm<. 

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai
150 pusi. Raina kietais viršeliais 
minkštais viršeliais ...................$1.6
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro.

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusta, 
piai, kaina ........................................|*
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RU3tJA, arba komunistų rtiktatt- 
ra faktų šviesoje. Trumpa holševie- 
rriO istorija ir valdymo uraktika. l4> 
bai daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina .................................................. M*«
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolų 

svarbiausias veikalas, išvertė ŠA
Miškinis. 290 pusL Kaina... $SJ6
SOCIALDEMOKRATIJA ir bol. 

BBVIZMA& Pagal K. Kantsk
naujausiomis žiniomis papildyta tiK 
klausimu knygutė. Kaina ...........25e
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 

rašė E. Vandervelde, vertė VsrdO- 
nas. Kaina ......................................Uų
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

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

TAVO KELIAS ] SOCIALIZMĄ.
Parašė Ikonas Blumas. Traumų 

socializmo aiškinimas. Kaina zSa

KODRL 
Pilna 

įdomūs.

AA NETIKIU | 
argumentų, kurie
Kaina .....................

DIEVĄ-

įPIE LAIKA IR ŽMONES.
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį, IUO7.AS STALINAS, arba 

liAkinj. Tujna. Savickį, (.iras ir kt Kaukazo razbaininkas buvo
ręs Rusijos diktatorių. Kaina* ..25c’49 pus!. Kaina.............................$2.50

BENAS KAREIVIS MATuTUTIS, 
parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- 

nas apie nepaprastą žemaitį, kurie 
iaug nuostabių dalykų padarė, tik 
eepadarė vieno, kurį tikrai turėjo 
nadaryti. 237 psl. Kaina ........... $&.•
PABUČIAVIMAS, parašė J. GrO- 
Ias, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
Raina ........................................ $1AO.

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

' soomenės santvarka ir kodėl ji

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol- 

ševiku okupacijos ir teroro Lietuva- 
ie. Kaina .......................................Me
aR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? P». 
rašė kun. M. Valadka. Švarko 

kiekvienam perskaityti. Kaina $LM
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

PRADAI. Populiari ir _
knyga šių dienų klauaimama 
ti. Raina .........................
VISUOTINAS TVANAS. Ar 

toks tvaaas būti tr kų

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti žrao adresu: 
KELEIVIS 

iT •> Sa
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VIETINĖS ŽINIOS
ligą talentą popietė 1819 dolerių Vasario 16

Valentina ir Steponas *imnB2iiai 
Minkai

&IRMS
Duok man, mano sūnau, savo širdj. 
Ir, ^rpsjnivfl^Ut tavo akis mano ke- 
Diri^ui įsako? S., P <S£ 23;2&

“Komsomolskaja Pravda” į Onvell, 'be abejonės turėjo TELEVIZIJA PO 10 METŲ
rasė, kad Amerikoj policija 'galvoje Ameriką, kada ra- --------

Keleivio Nr 4 R. M. rašo baisiai terorizuoja žmones.-šė savo romaną”. I P° 10 metu mes savo te-
apie “Milionų džiaugsmą”. Federalinės policijos! Šitaip šviečia jaunąją kar- Revizijos aparatu galėsime 
Deja, kada visoje šalyje per (FBI) agentai slaptai klau-.tą Sovietijos spauda. Mes, Raudot18 vlso pasaulio pro-

‘ paskutiniuosius k e 1 e r ius gąsis visų valdininkų ir pri-'gyvenantieji Amerikoje, ži- grama. Aparatas bus 105 
___«... • t__ ___ poliu rivdžio. het toks nlo-

JOKS DŽIAUGSMAS

jau seniai ruošia lftKO D „ , . . . .
jaunu talentų popietes. Šie- . ?952 ra- Bostono tel®m": 
met, minėdami savo radijo į?* .^S^zavo bareli 
25 metu sukaktį, jie vasa- Vasano 16 gimnazijos mo- 
rio 8 d. surengė tikrai ilg, klnlu.‘ Per. »<«»
popiety, nes jos pragranja “T1“? m?tus >?. ”?'ių .su- 
tęrfsi net 4 vi. ir valandą Į™** *r gimnazija, pamųs- 
. eSjo laukti jos pradžios t“1?19 do .Praei5fels 

Popietę pradėjo J. Vai- meta,‘® ‘lksIu> 1™-°^° 
ėaitis kaili, kurioj pabrė- P? 12 d^en^:. B!’ Ba\e‘- 
žė Minki; atliktą Vaidmenį.c,us/. S „,G'?zdle1ne’.J- 
lietuviškųįų radijo translia- ?“*»•&• Jurgelevičius, A. 
Piin eritviP Ivas» Kauneckaite, M.
. dalyvavo 25!“^,
įvairaus amžiaus ir įssilavi- „ „ , ’ , ’. _ ‘Z. Petrauskiene, P. Pilka,

metus pragyvenimo išlaidos vačių žmonių telefoninius Inome, ko vertos yra tokios colių dydžio, bet toks plo- 
pakilo 38% ir kasdien kyla, pasikalbėjimus. “Amerika įblevizgos. Netiki joms ir di- nas lengvas, kad galės 
kaip ir dirbančiųjų algos, tapo akiplėšiškos policinės dėlė didžiuma Sovietijos kaboti ant sienos, 
tai socialinio draudimo pen-sauvalės kraštu ir dabar žmonių. Tą liudija iš ten; T.V. Guide direktorius 

is nariu su- pakėlimas 17c yra tik- primena totalitarinę valsty- gaunammi laiškai ir tie, ku-O’Niel sako, kad po 10 me- 
4 ” ras pasityčiojimas. Tai ne- bę, kurią aprašė Britanijos 'ne turėjo progos ten lanky- tų “amerikietis savo namuo-

hojimas menkųjų žmonių, rašytojas George Onvell sa- tis. sė galės matyti Kabuki šo

A. A.

»

'DI

ninio mergaitės ii- berniu
kai. Jie parodė savo sugebė
jimus skambinti, griežti 
smuiku, groti akordeonu, 
šokti, dainuoti, deklamuoti. 

Teisėjai <adv. Z. Šalnie-

J. Sinkienė, Dr. Stepulio- 
nienė, V. Stelmokas, J. Son
da, Pr. Šveikauskas, O. Ule
vičienė, St. Vaitkevičius, J. 
Vembrė, I. Žukauskienė; po 
9 dol.: K. Nenortas ir Ane, J. A. Gustaitienė, J. \ j1Vaičaitis, adv. J. Grigalius j Andriulionis; 5 doh V. Ma- 

i_ n įciuhene ir po 3 dol. M. Gru-
binskienė ir P. Rimkus.

Iš steigėjų teisininkų bū

tai tik raminimas, tai lyg vo romane 
šuniui numetamas plikas “jame 
kaulas. Todėl neteko girdė- duotas režimą**, kuris vai 
ti, kad kas būtų džiaugęsis jupja vinis savo piliečių vei- 
tuo 7% pakėlimu, nes jis ksmus ir mintis, seka kiek- 
pensininkų padėties liepa- vieną jų žingsnį, begėdiškai 
gerins. Juk jei pensijos bū-,kaštuoja neginčijamus is- 
tų net 40% pakeltos, ir tada torinius faktus”, 
jokio pagerinimo nebūtų,; “Tokia valstybė yra Jun- 
tik padėtis būtų paliktą ne-įgtinės Amerikos valstybės, 
pakitėjusi.

Neblogesnę už dabarti
nius valdovus širdį turėjo a- 
nuomet prezidentas Hoove- 
ris, kada bankai užsidarė,

1984 metai”. ! Onvell pavaizduotoji vai- kėjus ir Sumo švilpautojus 
romane pavaiz-į81^ ..t*!crai y1"3 įkūnyta Japonijoje, girdėti Europos

So vietijoj.

Jieškoįimai

ir B. Povilavičius) nutarė 
premijuoti: Giedrę Karosai- 
tę už deklamavimą, Gintarą 
Karosą už smuikavimą, Ge- 
orgianną Tamulytę už dai- _ . . ..
navimą, Rūtelę Maksvytytę »er°nautikQ*
už skambinimą pianu, Ed- *n,t’tutą 
vardą Prakapą ir Alfonsą — . .
Baiką už grojimą akordeo- „ Rimvydas Utems baigė 
nu (po pusę premijos) ir Kalifornijos aeronautikos 
Neringos draugovės skau- institutą ir gavo lėktuvų mė
tės, D. Venckutės vadovau- cbaniko diplomą ir teisę 
jamas , už montažą “Bran- vairuoti vienmotorinį lėktu- 
gi Lietuva”. įv3- ,v .

Be to, programoj dar da-! ,.^1S sugnzo I Bostoną, 
lyvavo svečiai: 6 mergaitės;dirba mechaniku ir ruošiasi

rely beliko tik 3 asmens.

lakūno specialybei.pašoko klumpakojį, 3 mer
gaitės padainavo, Rimas 
Buareika pagriežė smuiku
ir Benediktas Povilavičius Valdinės statistikos duo- 
padainavo. Buvo ir 2 menki menimis šių metų sausio 
magikai.

Už tango premiją gavo 
A. Žibinskaitė ir V. Bruzge- 
levičius, už valsą 0. Kudir- 
kaitė ir T. Marshall, už pol
ką D. Plevokatė ir G. Ska- 
beikis.

Ž-is

'mėnesį Naujosios Anglijos 
4 rajonuose (Hartford

namus ir darbus turintieji 
juos prarado, liko be darbo 
ir turto, o jis “didvyriškai” 
ramino sakydamas, kad. ge
ri laikai jau už kampo. Va
dinasi, pakęskite, viskas 
bus gerai.

Tik T. F. D. Rooseveltas 
atsižvelgė į vargstančius ir 
jų padėtį pagerino. Dabar
tinis prezidentas tuo požiū
riu nieko nedaro, nesugeba 
net kainų kilimo sulaikyti.

Tiesa, nei aš nei R. M. 
nepamokysime krašto poli
tikos vadovų, bet ir tylėti 
netinka. Mūsų turtingame 
krašte galėtų visi būti tin
kamai aprūpinti, tik reikia, 
kad krašto Ūkio Vairuotojai 
to norėtų. Jei jie vadovausis 
dėsniu: “Man gerai, o jie 
teskursta, tebądaųja”, kaip 
yra Kinijoje ar Maskolijo-

I Paieškau Petro ir Motiejaus Skau- 
Idaitj, paeina iš Prienų .parapijos, 
Kalvelių kaimo, išvyko Amerikon 
prieš pirmųji karų. Taip pat paieš
kau Antano Marčilior.io, Povilo sū- 
nauų, iš Pakuonio parapijos, Pašun- 
tojų kaimo. Po pirmojo karo buvo 
parvažiavęs su žmona j Lietuva ir vėl 
grįžo Amerikon. Prašau juos ar kas 
apie juos žino parašyti man šiuo 
adresu:

K. Gelčys i
2550 Centre St.,
Montreal, P. Q., Canada (7)

Stamford-Norwalk, Boston, ;Je» nieko gero nebus,

F. Kiria grįžo
Poetas Faustas Kirša po

rą savaičių pasisvečiavęs 
New Yorke, praeitą savaitę 
grįžo į Bostoną. Jis dabar

Manchester) bedarbių tebu
vo nuo 3 iki 6% ; 7 rajonuo
se <New Haven, Portland, 
Brockton, Fall River, Lo- 
well, Springfield - Holyo- 
ke, Worcester) jų buvo nuo 
6 iki 9%; 6 rajonuose <Bri- 
dgeport, New Britain, Wa- 
terbury, Lawrence, New 
Bedford, Providence) nuo 
9 iki 12%. Vienur kitur pa-

Pensininikai turėtų savo 
prašymais - pratęstais už
gulti senatorius, atstovų rū
mų narius, o kiti neturėtų 
girti to, kas peiktina, ge
riausiu atveju turėtų tylėti.

A. R.

JIE ŠITAIP RAScT 
APIE AMERIKĄ

gassa^sgsaaas^
KIMBARAS ŽOLE

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

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo.

mu? valite gauti visokių žo
lių >$•;šaknų, kurios tik randasi 
Kur pasaulyje. Turime ir me
daus —Kubos medaus, liepos 
žiedu medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne
su nčiame.

Alex. Mizara 
414AV. Broadway 

Se< Boston 27, Mass. 
Užeikite į Alexander’s vietą. 

mium

orkestrus ir operas, Rusijos 
armijos chorą, matyti Ara-

PakalhinJchne draugus ir!bij°s raitelius, Thailando 
boksininkus, Australijos te- 
'nisininkus ir Hawajų plau
kikus”.

kaimynu* užsisakyti “Kelei 
Kaina mėtomą $4.♦»»VI

Vedybos
Paieškau gyvenimo drauge vedybų' 

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

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

Norėčiau susipažinti su tautiečiu, 
kuris esti vienas, nuo 30 iki 46 metų 
amžiaus. Atsakysiu į laiškus. Su fo
tografija gautus laiškus, fotografiją, 
pareikalavus, grąžinsiu. Rašyt šiuo 
adresu:

Miss. C. J.
1760 N. W. 32 St.
Miami 42, Fla. (6)

NEW ERA SHAMPOO
To remove dandruff artificial- 
ly is dangerous to scalp: it 
will cause loosing and frray 
hair. NEVV ĘRA wiU prevent 
all hair trouldes, it will make 
your hair new shiny as yoų jj
r.ever had before. «

Mail $2.00 for 8 oz. bottle S 
Frank Bitautas g

527 E. E\position 8
Denver, Colorado *

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14
Pinigus siųsti kartu su 

užsakymu
Dr. D. PILKA 

546 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass,

rF

Apvalyk savo odą
StefcėtjBas k’BM Daru

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

Abi knygos sykiu, ..................................... $2.00
T. J. Kučinskas, 740 W. 34th SL, Chicago 16, III.

VAISTUS I LIETUVĄ
«r į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS. į
Męs siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski-i 
te mums laiškus ir receptus iŠ senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS. j

46 metai aprūpname Worcesterf'’ir ’ apylinkę" vaistais |

XauU? Gyiyi 
Stebuklus 

Džiaukis' švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokiu nefrražių ir nepatogiu 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau- 
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis -simptomų, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimoSi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ką -jūs bandėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų—10 Dienų Bandymas 

Kad jsitikintumet, kaip nepaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymą be rizikos.
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var
dą ir adresą. Kai Tropicana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui $2 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
?fvo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50,‘tarokėti 
iš kalno. ii •

TROPICANA Dept. Š
P. O. BOX 305 

CLINTON. INDIANA
—--- —...i.-,........ - S
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yra pensininkas, tai gali ir dėtis pablogėjusi, bet ben-Į Neseniai Sovietijos jauni-j 
atostogauti kada nori. drai imant ji gerėjanti. mui skiriamas laikraštis,

KADA SIUNČIATE

DOVANŲ SIUNTINIUS į SSSR
Pasitikrinkite, ar Jūs turite reikalus su autorizuota firma ir ar Jūs 

mokaU tiktai tiksliai reiksdaujamas sumas.

Turėkite reikalus tik su firmomis, kurios yra

VIENINTELES FIRMOS OFICIALIAI PRIPAŽINTOS 
siuntiniams siųsti.

ĮKAINAVIMAS IR PATARNAVIMAS TIE PATYS.I
Prašome kreiptis į bet kurią iš šių fiimų smulkesniai informacijai

gausite skyrių sąrašą ir kitų informaiijų

Moaoooooooooaąi

KNYGA, SVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano tryk

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

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

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesu
laiko skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jau
čia, ir mato ką? Jis pats ras skaitydamas. <49 pis. Kaina $2.

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

Visos 4 knygos sykio tik už $5.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

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

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

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

Dr. Alg. Margeris. 3525 So. Halsted SU Chicago 8, BI.

DIDELE KAINŲ NUOLAIDA DEL NAUJŲ x 1
MUITŲ PATVARKYMŲ • " 5ii

" *
Nauji pasiūti rūbai aukštos rūšies: f

( Vyrų stori, grynos viln. apsiaustai tam. pilki ar juodi-.$49.00 j 
Ž Vyrų 2 gabalų vilnos kostiumai pilki ar mėlyni .... $42.70 j 
) Nepermerkiami kailiniai žaketai šaltam klimatui .... $38.70 j 
j Terileno worsted kelnes, mazgojamos, nereik prosyt . .$19.40 s
: Curdorov kelnės, rudos, pilkos, mėlynos .....................$11.80 (
i Poplino marškiniai, nereik prosyti, pilki,, gelsvi, mėlvni ar Į 
I balti .... $7.00 /
/ Moterų vilnos jersey suknelės, pilkos, mėlynos...........$27.70 j
i Pastoviai kvalduoti terileno worsted sijonai, mazgojami, ne- j 

' į reik prosyti, vidutinio pilkumo ...... $18-90 •
• Medvilnės bliuskelės “Duke” mėlynos, baltos, juodos?, smė

lio spalvos, raudonos ir geltonos........... $2.40

Ai

£ Moterų vilnoniai nertinukai juodi, mėlyni, rudi, pilki, žali 
( ir vyno spalvos (dideli $9), vidutiniai .. $7.90
j Storos vilnonės kaldros, 54” x 54” naudojamos gričioj ir
i po atviru dangumi ........... $14.70į Puklios “Mohair” stulos (stoles) visų spalvų 18” x 72” $8.60 
: Populiarios kašmiro vilnos skaros su gėlėm 32” x 32” $4.60

• • Moterų lietsargiai .. - -..................... .. j.................... $5.75
( Moterų ir vyrų vilnos veliur chalatai vyno ar mėlyni $21-50 

, į Vaikų apsiaustėliai mėlyni, pilki ar smėlio $17.50 ar $16.10 
/ Lovų uždangalai žali. mėl-, ružavi ar kremo 80”x94” $11.50
į Perkelio paklodės 70” x 96” pora .......................... $9.90
• Turkiški rankšluosčiai, dideli, Įvairiu spalvų ............... $2.00
: Laikrodis budintojas anglų firmos “Westclox”...........$6.35
I Rankinis laikrodis “Wega”, 17 akmenų........................ $29.50
į ------ TAIP PAT DIDELIS PASIRINKIMAS BATŲ. ODŲ,
( MEDŽIAGŲ. NERTINIU. APATINIŲ, VYRIŠKŲ ir MOTE- Į RIšKV KOJINIŲ ir PIRŠTINIŲ------
1 | aukščiau paduotas kainas įeina muitas- Tik pridėkia *6.50 i už siuntinį iki 22 svarų sunkumo.

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

Mes siūlome mūsų daktaro ir vaistininko patarimą.

Tazab of London '
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mase. Tel: KI 7-9706

(Offisas atdaras visą Taiką)
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CENTRAL PARCEL SERVICE 
220 S. StaU SL, Chicago 4, III. 

Tel. WAba*h 2-9354

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
1991 Broadsray, N«w York 23, N. Y. 

Tel. LYceum 5-0900

GENERAL PARCEL and TRAVEL Co. Ine. 

135 W. 14th SL, New York 11, N. Y. 
Tel. CHelsea 3-2583

PARCEL EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, Ine.

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y. 
Tel. INgersol 7-7272

UNION TOURS, INC
1 E. 36th SL, New York 16, N. Y. 

Tel. MUrray Hill 6-1155

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMV 
•prfvranAfl duoda pašalpos iki $826 | mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGŲ NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima bftti nuo gimimo dienos ild 
gilios senatvis.

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

DR- M. J. VINIKAS
397 Wesi 30«i Straat Not Ynsfc 1, N. Y.

MHMMMOMOTMMUOOMNMMMI

MES ATUEKAM...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

I ■
Jei tamstoms reikia—

<► BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ ;*

"Keleivio” spaostovC padarja tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 

kita spaustuve. Prafome kreiptis Muo adresu: 

•‘KELEIVIS"

r, South Boston 27, Mote
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Vietinės Žinios
SEKMADIENI ŠVENČIAME MOŠŲ 

DIDŽIAUSIĄ ŠVENTĘ

SEKMADIENj, VASARIO 15 D. 2 VAL. POPIET
Se. BOSTONO AUKŠT. MOKYKLOS SALĖJ fonu Ptrk

MINIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO 
SUKAKTI V ĮSI * DALYVAUKIME!

woode galima gauti ii Ra

viu Piliečių
ii Stalrionio,

Avė.
OOO8 HADAI

Stori, geriausioa rūšies, tikri vy
riški grynos odos padai čia vartoti ar sitJSį užjūriuZAUiųsk batuko 
dydį ir 91 (Amerikoj apmokant pašto 
išlaidas) šiuo adresu:

JESBMIAH BBRMAN OO.
997 Coagrsas SL.

o
57

Sekmadienį, vasario 15 d. 
2 vai. popiet So. Bostono į 
Aukšt. Mokyklos salėj 
(Thomas Park) minėsime

lietuvių

vadovybė
MOTERŲ KORTŲ 
VAKARAS

Nėra mažiausios abejo* 
Lietuvos nepriklausomybės nės, kad So. Bostono Lietu* 
paskeblimo 41-ją sukaktį. J vių Piliečių Draugija yra 
minėjimų pažadėjo atvykti stambiausia Bostono lietu- 
gubernatorius Foster Fureo- vių visuomeninė organiza- 
lo ir tarti žodį. Jame daly- cija. Į ją yra susispietę apie 
vaus ir kitų tautų atstovai. 1,5000 narių. Jos viso turto 

Kalbės garbės konsulas vertė šių metų sausio 1 die- 
adv. Anthony Shalną. ną buvo $293,342.98.

Pagrindinis kalbė tojas Iš tos sumos grynais pini- 
bus adv. Julius Smetona iš gaiš (kasoje ir bankuose)
Clevelando. ......... buvo $89,965.76, nekilnoja-

Meninė dalis; Dainuos mojo turto $176.371.43, vi- 
buvęs Vilniaus operos so- šokio inventoriaus ir įren- 
listas Stasys Liepas, kuriam girnų $26,787.79. 
akompanuos komp. Juliuj Pernai draugija turėjo 
Gaidelis. Vaičaičiai skam- pajamų $128,077.72, o gry- 
bins kanklėmis. Onos įvai- no pelno $17,747.22. 
kienės tautinių šokių- sam- štai kai kurios pajamos 
būi-is pirmą kartą atliks mu- atskirai: Baro $113,862.16,

LSS 60 kuopos šeštadie
nio susirinkime buvo išrink-

Lietuvių siuvėjų unijos 
A. C. W. of A. 149 sky- 

šios sudėties valdyba: griaus metinis Jkusirinkimas 
Pirm. N. Jonuška, sekr. J. bus ketvirtadienį, vasario 
Sonda, ižd. P. Brazaitis ir i (February) 12 d., 5:30 vai. 
fin. sekr. V. Anesta. į vak. Unijos patalpose, 85

Alto skyriuje palikti tie Essex SL, Boston, Mass.

Dorchesterio Moterų Klu
bas šį šeštadienį, vasario 
14 d. 7:30 vai. vak. Ashm- 
ont Hali (166 Ashmont St 
Dorchestere) rengia Whist 
party ir Blitz vakarą. Bus
gražių d°vanų ir arbatėlė.

Rengėjos maloniai kvie
čia atsilankyti.

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

kreipkitės j •
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broad w*y, So. Boston 
TeL AN - 8 - 6030

VB

patys atstovai (S. Michel
sonas, P. Brazaitis, N. Jo
nuška ir J. Sonda.) 

Amerikos Lietuvių Tary-

Šitame susirinkime bus 
renkama valdyba sekan
čiam terminui ir tariamasi 
mūsų skyriaus tolimesnės

bai Vasario 16-sios proga veiklos reikalais, 
paskirta $20. ; Šiais metais sukanka 50

P. Brazaičiui, A. Anestai, Įmetu, kai šis lietuvių sky- 
M. Strazdienei ir J. Sondai Irius buvo įsteigtas, todėl vi- 
pa vesta rūpintis banketu J si nariai kviečiami šiame 
kuris bus Piliečių Dr-jos sa-'susirinkime dalyvauti, nes 
lėj balandžio 26 d.

Tartasi žurnalo
tarsimės, kaip tinkamiau šį 

Darbo įvykį būtų galima atžymėti
zikos, dainų, deklamacijų, salės nuoma $5,028.85, dra-'reikalu ir nutarta būti jo Yra 
šokių ir gyvųjų paveikslų bužinės $2,872.30, narių g?1***8 P/“™ “ Įm°- i Y.1*51 w tie: klF?e nebedirba) 
nvne — “Lietuva vergijos mokeščių $2,913.80, biliar-k*to J25’’ minti-šiame susirinkime dalyvau-... » . -ri--votįui , u a mic T Qiemzos jdo- tų ir kartu mintimis pasida-pančiuose . o $1,950.75 ir tt.

Pertraukos metu bus rin- Išlaidų didžiausią spmą, 
kliava Lietuvos laisvinimo aišku, sudaro algos tamsu- n1
reikalams. Ji bus vykdoma toiams. būtent viso labo , a,uJlenas

mis drg. J. 
miame laiške iškeltais klau- lintų.

vykdoma tojams, būtent viso labo 
vokais, kaip ir pernai. Au- $29,502.70, mokesčiai $7, 
kotojas įeidamas gaus voke- 915.83, orkestras $6,014,00, 
lį, į kuri jis įdės savo auką aukos $2,973.94 ir tt.
ir vėliau, įrašęs voke savo -----------------------
pavardę ir aukojamą sumą,

Prašoma būti dosniems, “ų DM" 
nes tam reikalui aukos ren
kamos tik vieną kartą per 
metus. O kam
pavergtasis kraštas, tas ne-

So. Bostono Lietuvių Pilie-

\7a.gQr»iz\ 10 z) C v -ounv u v. van.

kaukių balius
pirmasis

Praeitą šešštadienį buvo 
Bendruomenės rengtas kau
kių balius. Bostono lietuviai 
tokio baliaus nėra turėję, 
todėl šis balius buvo sėk
mingas: buvo daug svečių, 
per 20 kaukių ir visų buvo 
gera nuotaika.

kakties proga.

nutarta pasveikinti Po susirinkimo turėsime 
jų 45 metų su- vaišes.

Jurgis Dragašius, Pirm. 
Frank Romskas, Sekr.

Stipri L. Darbininku 
Į Draugija Gubernatoriaus deklaracija

Gubernatorius Foster 
Furcolo vasario 12. 1 vai.

UU3

Sekmadienį buvo Lietu
vių Darbininkų Draugijos - . . . , ..
21-os kaooos MUSUS metinis P°P,et pasirasys deklaracijų 
susirinkimas. ° Iš valdybos H”™ su Uetuvos nep^ 
pranešim« sužinojome, kad kilnybes paskelbimo 41 
kuopa turi per 1U0 tvarkin- ’?e,tų sukaktimi. Pasirašant 
gai mokančių narių ir dar ^^^no^- 

nariai.

J08 metinis susirinkimas,
P t kuriame bus duota draugi-

tas ne- • veiklos apyskaita. Be to, tun gailėtis ir aukos jo lais- t vu,
vinimo darbui. bus svarstomas avarinis di- būrys kuris bemvkš- Vių Tarybos Bo

AtidžKime Į šalį visus ki- u mokesčių dar nesumo- 'iaus Podiumo
11 ??flklme me, kad pilnateisiais nariais keJ’°- Pernai 10 naujų

sų krašto nepnklausomybes bQį narfo nelietu\iš- nanil’ 5 mirė- šiame suariu- p°kyll» J-
paskelbimo sukakties mine- kos kilmės žmona,Jdme pagerbta atsistojimuminė

Lėkio garbei

tai yra kad jie galėtų bal- P° paskutiniojo susirinkimo Stepono Dariaus postas
-------------suoti, bet negalėtų būti ren- mirusi narė Marijona Čigie- vasario 22 d. savo patalpo-

Lietuva vergijos pančiuose kami | vaWyįą. Dabar mi-nė- „ . rengia pokyl* buvusį°
Tokio pavadinimo muzi- nėti asmenys gali draugijai ?er 1?^8™- buvo 7 vi^io- posto vado Juozo Lėkio 

kos, dainų, deklamacijų šo- priklausyti, bet negali bal- J™ susirinkimai. Amerikos garbei. Pradžia 5 vai. vak. 
kių pynę matysime ir girdė-suoti. Lietuvių Kongrese kuopa

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

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

PAMALDOS URTUVIAMS 
BVANGBUKAM8

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

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir 
či 8v. Raštą į lietuvių kalbą.

Dr. S. Matulionu

us,

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS
pirmos rūšies odą, au-b 

padus, vitpadžius siunti- *
j liams j užjūrius nupiginta kaina. 5 
d Atlieka visus batsiuvio darbas* 
J greit, sąžiningai ir duodu patari- , 
. mus anie odas. Adresas: 

Už kaukes pirmąją dova-į«i73 Eighth Sti, So. Bostea
ną gavo Olga Daukantienė 
iš Cambridge. Ji buvo tikrai 
įdomi gorila. Jos duktė Inge 
gavo antrąją dovaną, ji vai
zdavo indėnę. Trečiąją do
vaną gavo Rita Ausiejūtė, 
tą vakarą tapusi havajiete.

Dauguma kaukių buvo 
moterų, matyti, vyrai mėgs
ta rodyti savo tikrąjį veidą.

Ž-i»i

Atvyks Metropolitan opera

Balandžio 13-19 dienomis 
Bostone bus New Yorko 
Metropolitan operos spekta
kliai.

Biletai užsakomi paštu 
pradedant vasario 9 d. Bos
ton Opera Association, 420 
Boylston St.

Laikas siųsti 
velykinius siiuntinius

sime Lietuvos nepriklauso- Ar lietvviams nariams toks 4 at^.0^ aukojo Šachmatininkai įveikė __ _
mybės paskelbimo šventės pakeitimas priimtinas, kiek- Pat Lietuvių B komanda įvei- Adomonis primena, kad jau
minėjime šį sekmadienį, va- vienas turi gerai pagalvoti. zurn.°. paramai, Al- k- Harvardo klubą 4::1, o'pats laikas siųsti velykinius
sario 15 d. 2 vai. popiet. --------------------------- U1. ’nenunint kitų maze- komanda su Bostono mei- siuntinius, jei norima, kad

Ilgiau ne pusvalandi be į ka™, smų aukų, «• vis dėlto kaso-■ -
H - u Rame įaunimaa je dar tunma geroka suma.

į šių metų valdybą išrink-
pus\ alandį be q kame iatmimaa 

sustojimo girdėsite į mag-
nitonę Įrašytą lietuvišką mu-' G tolokai nuo Bos- tiPiAn. R zfroKA^epTr- 
mk ' dSS IrT I"™’ bet scku' ten TOi- raininkas J- Taurinsi &
kiais. Visa tai atliks SO jat Sniu Stl?zdienė-
nimo kuris vTa suburti i o i - U ^U? l?Pb'sekr- V- Anesta> org. M. 
mmo, kui is yi a suourcas j Perskaičiau jame ir dr. Vin- Yalmokienė I kontrolės 
Bostono Tautinių Šokių co Kudirkos 100 metu su- komisiją: Vaidelis J Au- 
Sambun, energingos Onos kakties minėjimo komiteto dicki ir P. BiStis,

padėką. Krito į akis vienas Altui nutarta aukotf $20, 
faktas: Juodą užkulisinį gegužine rūpintis pavesta 
darbą dirbti padėjo inži- Vadeliui, J. Vinciūnui ir K 

. - •-O!Jt menai ir kiti suaugę vyrai. Marciulioniui.
\asano lo d., tuoj po Nuo savęs pridėčiau, kai! Nariais šiame susirinki- 

mmejimo 6 \al. \ak. Lietu- kūne jau ir žilstelėję (man me įstojo: Antenas ir Mil- 
vių Piliečių Dr-jos salėj A- jle pažįstami). ida Aleknos, Bronius ir jo
men os Lie uvių Taiybos q kame mūsų studentai,'žmona Treiviai, Liucija 
skyrius rengia pobūvi , kun aukštesniųju m(;kvklų mo^ Marcilionienė, Milda Anės- 
kviečia ko gausiau atsilan- kiniai skauUi ir kitu jauni- taitė, Marijona žiruolienė, 
kyti. įėjimas tik $1. Bu^ ge- mo organizacijų nar|aį? Ar K. Zabitis.

uzkan' į juos nebuvo kreiptasi ar Susirinkimui vadovavo 
jie nepanorėjo padėti? Pr. Ramanauskas.

Atsimenu savo jaunas v P° susirinkimo buvo pa- 
dienas. Kap mielai padeda- žmonys — visi buvo pavai- 
vome ir juodžiausią darbą ainti gardžiu sūriu, 
dirbti, jei tik būdavome pa- PyraKU, kava ir tt. 
kviesti. 2-ti*

Mūsų organizacijų veikė- ——-------------------- •
Ashmenskas, Petras; Bartu1^. .jauuuo-LSA 3S» luopo.
Jis, Mary Chigas, Ona Gu- f“ «*»>'''P™ " kt- .uMrinkinm 

Anunis Kazlau- t?kl° Pateko darbo Jau-

Ivaškienės vadovaujamą.

Lietuvių Tarybos pobūvis

džių ir gėrimų.

L. Piliečių Dr-jos 
mirę nariai dešra,

šiePer 1958 metus mirė 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos nariai: 'Anthony

zeviciene.
. kas. Paul Katkus, di^ Jo- "inĮ? or£anizacijų vadovai Kuopos susirinkimas bus 
-e»h Pafflkami< fcrloies turet^ patys ieškoti kur jų šešštadienį, vasario 14 d. X' PetkuT-Ju^’ S“ "™8i ’avo.jaunuo. 7:30 vai. vak. A. Anestos
U alter Ravvot Xellie’Shi- !sk.’ ene^J^paud.ngai is- bute (8 Mayheu- St Dor- 

lieti. Reikia žinoti, kad į- chester). 
pratimas yra antras prigi- Visi nariai kviečiami bū- 
mimas. Kas iš jauno įpras tinai dalyvauti, nes bus ren- 

darbą dirbti, karna valdvba ir svarstomi

linski, Albin Šmaižės, Char
les A. Strugalski, Petras 
švedas. Joseph E. Vaičiū
nas. Jonas A. Jankauskas. 
Viso 16. 1957 metais miiė 
13, «> 1956 mėtis 20 narių.

visuomenini
7 tas ir suaugęs jo nemes.

R. S.
.kiti svarbūs reikalai.

Valdyba

uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
trečiadienius ir sekmadienius.

Telefonas: AN 8-0055
^Kaąąaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ma

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

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

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt V;~" Dsfsh^tsr SSs

m

DR. D. PILKA
it ase 1 M d 
Iraus V *i t

BROADVVAY 
80. BO8TON, MASS. 
Telefonas AN 8-1820

TsL A V

Dr. John Repshis
UFTVyiS GYDYTOJAS

2-4 lr 9-9
NedUiomJs ir _ 

pagal susitarimą

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN,1250 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do-

Road 
Arti Upk^r's Caram 

DOkCBBTBL MASS. J

ranų krautuvę, 502 East 
Globė Parcel Service Bo-! Broadway, So. Bostone.

stono įstaigos vedėjas p. J.

steriu Cambridge Y koman- jie nueitų iki Velykų. Jo įs- 
da sužaidė 2-2 ir viena par- taigos adresas: 390 Br°ad- 
tija nebaigta. way, So. Boston 27, Mass.

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

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

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

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

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

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

Tel. AN 8-0489. 
įamas ir

Ten gau-
“Keleivis.”

Minkua.

i

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 liet 7 ▼. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

jLiuumm
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
ADRESAS)

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lauko 
ir vidaus: apkalame iinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom

kreiptis:
John Petrus

14 Gartland Street 
Jamaica Plaiu,

TeL: JA 4-4574

390 West Broad
Persiunči

y, So. Boston 27, Mass. Tek AN 8-8764
Jūsų sudarytus siuntinius | LIETUVĄ ir VISAS 

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

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tą sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas. x

Atsiunti pa&tu siuntiniai paruoMami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 4-1 svarų -?»aketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.
_ (STAIGA LIETCVISKA, KREIPKITfiS LIETUVIU AI

siuntėjai įsitikino, kad misų įstaiga greičiausia/ patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 

Siunčiame sa Inturi-to įgaliojimais.
siautiniai priimami Kasdien uuu 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais 

• »ki J *at rak- ir tratiadieniais nua ą ryta ik* 2 pa pietą.

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
af tka

598 B.
8e. Boston 27,

TsL AN 8-1741 ir AN 4-2483

TeL AN 8-2712 irba B14-901Č

Dr. J. C. Seymour
(LAND8IUS)

X-RAY 
Pritaiko A'

VALANDOS: nuo 9-4, ano 7-« 
994 BROADWAT

SOUTH BOSTON.

Tet AN8-2806

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

OPTOMETRISTAI
/'VALANDO8:

Nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

447 BROADWAY 
4OUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
k IN8URANCM

▼▼ • j
SOUTH BOSTON, MASO. 

Oftica TaL AN 8-0948
Boa. 97 OMOLB 8TKER

TcL FA 94519

KETVIRTIS «

, papuošalus 
279 W. BR0ADWAY

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4448

FLOOD SQUARE 
HARDWARE Ca

I9 9


