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54-TIEJI METAI

Viršūnių Laikas Dar Nėra 
Galutinai Sutartas

Chruščiovas Patenkintas Pakvietimu j Viršūnių Konfe
rencijų, Tik Prašė Pakeisti Laikų; Siūlys Svarstyti 

Savo Nusiginklavimo Planų; Konferencija Vyks

Republikonų Kandidatas Bus 
Viceprezidentas Nixonas

New Yorko Gubernatorius N. Rockefeller Pasitraukė iš
Varžytynių; Lieka Vienas Kandidatas R. M. Nixon; 

Demokratai Patenkinti, Pažngesni Republikonai 
Jaučiasi Esą Be Vado.

Vakarų valstybės, po Pa
ryžiaus pasitarimų tuoj pat 
pasiuntė pakvietimą Sovie
tų Sąjungos diktatoriui N. 
Chruščiovui ir greit susilau
kė iš jo atsakymo. Vakarų 
valstybės kvietė Chruščiovą 
j viršūnių konferenciją Pa
ryžiuje balandžio mėnesio 
gale* Chruščiovas sutiko su 
pasimatymu ir net su visa 
eile “viršūnių konferencijų” 
tik dėl laiko prašė pakeisti 
balandžio galą į kokią nors 
kitą datą, nes gegužės 1 d. 
jis turi būti Maskvoje. Va
karų valsybės dabar aiški
nasi, kokį kitą laiką pasiū
lyti ir atrodo, kad viršūnių 
pirmasis iš eilės pasimaty
mas įvyks gegužės mėnesį, 
maždaug apie vidurį to mė
nesio.

Sovietų diktatorius apie 
viršūnių konferencijos dar
bų tvarką nekalbėjo, bet jo 
spauda jau kelia reikalavi
mą, kad aukščiausieji did
žiųjų valstybių vadai aptar
tų Chruščiovo pasiūlytą nu
siginklavimo planą (visiš
kai nusiginkluoti per 4 me
tus!) Nusiginklavimo klau 
simas yra numatytas ir Va- 
karų valstybių pasiūlyme, 
todėl didelių ginčų darbų 
tvarka nesukels.

Kol kas Vakarų valstybės 
vis dar aiškinasi skirtumus 
tarp jų ir nežinia, kada tie 
skirtumai pažiūrose bus iš
siaiškinti ir pašalinti. Iki 
derybų su Chruščiovu tas 
tun būti padaryta, nes ki
taip pasitarimai su Sovieti
jos vadu negalės būti sėk
mingi. Daugelis stebėtojų iš 
viso mano, kad susitarimas 
su Chruščiovu greičiausiai 
bus negalimas, bet bandyti 
reikia.

Kruppas Mokės
Savo Buv. Vergams
Vokiečių pramonininkas 

Kruppas, turtingiausias vo
kietis, ix) ilgų derybų su žy
dų organizacijų atstovais, 
sutiko sumokėti savo buvu
siems vergams už jų darbą 
karo metu Kruppo dirbtu
vėse. Kiekvienas žydas, ku
ris dirbo Kruppo dirbtuvėse 
karo metu, gaus iš vokiško 
nacio po $1,190. Tokių ver
gų Kruppo dirbtuvėse dirbo 
daug, todėl Kruppas išmo
kės pas jį dirbusiems žydų 
tautybės žmonėms 10 mili
onų vokiškų markių.

Kruppas, kaip ir kiti na
cių pramonininkai, karo me
tu naudojosi prievartos dar
bininkais, kuriems už darbą 
arba visai nieko nemokėjo, 
arba davė tik grašius. Ver
gų padėtyje dirbo ne tiktai 
žydai, bet ir kitų tautybių 
žmonės*

Klerikalizmo Šmėkla 
Piudo Prancūzas

Prancūzijos parlamentas 
didele balsų dauguma prieš 
71 balsą nutarė mokėti iš 
valstybės iždo pašalpas ka
talikų prapijinėms mokyk
loms. Tokių pašalpų pirmais 
metais bus išmokėta apie 
60 milionų dolerių. Opozi
cija parlamente, reikalavo, 
kad valstybė, jei jau būtinai 
nori mokėti pašalpas para
pijinėms mokykloms, pasi
laikytų sau teisę kontroliuo
ti parapijinių mokyklų mok
slo kursą, bet vyriausybė 
nuo to atsisakė.

I)ėl to švietimo ministeris
M. Boulloche pasitraukė iš 
savo vietos, o visame krašte 
vėl kilo jau senai užmirštas 
ginčas tarp klerikalų ir an- 
tiklerikahį. Parlamente de
šinieji turi daugumą, bet 
krašte antiklerikalai yra 
daugumoje ir su pašalpomis 
parapijinėms mokykloms ir 
nemano sutikti.

Chruščiovas Giria 
Riebų Kapitalistą

Sovietų diktatorius at
siuntė širdingus sveikinimus 
žymiam Amerikos kapitali
stui Eatonui, kuris dabar mi
nėjo savo 76 metų gimtadie
nį. Chruščiovas mano, kad 
Eatono iniciatyva sukvies
tas mokslininkų pasitarimas 
dėl nusiginklavimo žymiai 
prisidės prie taikos išlaiky
mo ir nusiginklavimo.

Eaton, Kanadoje gimęs 
Clevelando milionierius, ga
li būti vertas apie 100 milio
nų dolerių, bet Chruščiovui 
tas kapitalistinis išnaudoto
jas labai patinka, nes jis 
dedasi tikįs Chruščiovo tai
kingumu. Dėl to ir sveikini
mai su visokiais linkėjimais.

LENKŲ DIPLOMATO
ŽMONA PABĖGO

Lenkų diplomato žmona, 
kuri skundėsi policijai Wa- 
shingtonė, kad ją trys vyrai 
užpuolė ir mušė, vis teirau
damiesi apie pabėgusį į Va
karus lenkų šnipų viršininką 
Monat, dabar išvažiavo į 
Lenkiją ir Amerikos polici
ja abejoja, ar jai pavyks su
sekti tuos užpuolikus, nes 
diplomato Czajer'io žmona 
buvo vienintelis liudinin
kas ir tik jį užpuolikus ma
tė. Mrs. Czajer išvyko į 
Lenkiją nieko apie tai ne- 
pranešdama policijai. At
rodo, kad lenkų diplomatai 
nelabai ir nori aiškint, kaip 
ten buvo su tuo “užpuoli
mu” ant vieno jų diplomato i 
žmonos*

AMERIKOS LIETUVIŲ TA KYBOS SUVAŽIAVIMAS

Savašiavimas buvo 1959 m. gruodžio 12-13 die ner.ii., Newr Yorke, Henry Hudson viešbuty. 

Pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę): V. Barčiau skas, S. Gegužis, P. P. Dargis, J. Talalas, 

Dr. M J. Vinikas, Dr. P. Grigaitis, L. šimutis, E. Bartkus, S. fcredes, Jr., Wm. T. Kvetkas, 

Jok. i retokas, T. BJisstrubas, Dr. A. Trimakas. Antroje eilėje: Tonas Matas, P. Vainau

skas. Dr E. Noakas, J. Vilkaitis, S. Gudas, A. S. Trečiokienė, E. Paurazienė, E. Mikužiūtė, 
M. Kižytė, M L. Vasil, K. Bielinis. Trečioje ei Įėję: T. Matienė, A. S. Trečiokas, J. Varnai 

(------------------------------------). S. NarkeKūnaitė, prel. J. Balkūnas , S. Lūšys, Dr. V. P. Vygantas.

Sovietų Žemės Ūkis 
Stipriai Šlubuoja

Maskvoje posėdžiavo 
Sovietų Rusijos komunistų 
partijos centro komitetas. 
Jame buvo svarstomas klau
simas, kaip pakelti sovietų 
žemės ūkio gamybą.

Iš pranešimų, kurie buvo 
paskelbti viešai, aiškėja, 
jog Sovietų Rusijos žemės 
ūkis vis dar šlubuoja ir pa* 
vijimas Amerikos dar toli 
gražu nėra pasiektas.

j Sovietų pieno, sviesto ir 
i medvilnės gamyba žymiai 
j pasistūmėjo pirmyn, bet ja
vų, mėsos, vilnos, cukrinių 
runkelių ir kitų produktų 
gamyba atsiliko nuo plano 
ir gamybos skaičiai viešai 
visai nebuvo skelbiami.

Pieno sovietai šiais me
tais pagamino 62,000,000 
tonų (1958 metais 58, 770, 
000 tonų), sviesto pagamin
ta 845,000 tonų (1958 m. Pri^„ SJ)vietius:._ Sp^J.arn?! 
778,000 tonų) ir medvilnės 
4,500,000 tonų (1958 m.
4,400,000 tonų).

Kompartijos centro komi
tetas nutarė sustiprinti ko
munistų kontrolę kolcho
zuose, nors komunistų par
tijos kuopelės ir taip jau 
kaišiojo savo nosį į kolcho
zų vadovavimą.

NACIAI VOKIETIJOJE

Per šventes Vokietijoje 
antisemitai išniekino žydų 
sinagogą Koelno mieste ir 
išniekino žydų kapines.

Vokiečių policija jau su
ėmė du “Reichspartei” vy
rukus, iš kurių vienas ir pri
sipažino tą darbą atlikęs. 
Vokietijos vadas Adenauer 
sako, kad tokie tipai bus 
raunami iš šaknų*

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, Rėmė
jams ir Bendradarbia ms Linkime

Laimingų Naujų Metų!
“Keleivio" redakcija ir administracija

SMOMaNMMMMNMNU

Tarp Irano ir Irako 
Gali Kilti Karas

Kongo Kolonijoje 
Visokie Neramumai

Visą pereitą savaitę Ira-
nas ir Irakas stiprino savo je eina negrų bruzdėjimas 
pasienį prie Persijos įlan- už Kongo nepriklausomybę, 
kos. Taip tų valstybių gin- bet kartu eina ir tikras ka- 
čas dėl sienos yra jau senas, į ras tarp įvairių negrų gimi- 
bet dabar tas ginčas užsi- į nių tarpusavyje. Belgų ka- 
aštrino ir abi va&tybės į pa- 'riuomenė turi tai vienui-, tai 
sienį siunčia savo kariuome-, kitur raminti maištaujan- 
nę, kad kaimynas nebandy-Jčius negrus ir skil ti besipe- 
tų sienų “klausimo” spręsti šančias tarpusavėje negrų 
jėga. Prie karo gal neprieis, 'gimines. Kai kurie negrų na- 
bet kas žino?

Amerika stengiasi tarpi
ninkauti, kad ginčas būtų
taikiai užglosty'as, o “tai
kioji” Sovietų Rusija pade- ras tarp įvairių negrų gimi- Į - *v i_.» • kuris Salėtų patraukti pas-
da Irako diktatūrai šaukti nių, kurios laukia progos su- Amenkos kraštai ne tiktai republiko-

kaltina Iraną, kad tai jis vesti sąskaitas su savo kai- Į kalbina vv ashmgtoną, kad nus> ir daug neapsis-įr
esąs kaltas dėl naujai iški
lusio sienų ginčo.

Prieš Iraną Maskva jau 
kuris laikas piktai šūkauja 
dėl to, kad Iranas pasirašė 
karišką sąjungą su Ameri
ka dėl bendro gynimosi

kad Maskva tyčia sukurstė 
Irako diktatorių Kassimą, 
kad pastačius Iraną “tarp 
dviejų ugnių.”

PERU RESPUBLIKOJE
ŽEME DREBĖJO

Nuo pereito ketvirtadie
nio centralinėje Peru res
publikos dalyje įvyko eilė 
stiprių žemės drebėjimų. 17 
žmonių žuvo nuo žemės dre
bėjimo, o sužeistų skaičius 
siekia virš 50.

“KELEIVIO”. 
KALENDORIUS

Jau yra atspausdintas ir 
pardavinėjamas, šią savaitę 
jis bus pasiųstas visiems jį
užsisakiusiems.

Dabar pats laikas kalen- tai yra viršlaikiai. Pirmiau 
dorių užsisakyt. Kaina 50 c. 'šiai bus siekama 40 vai.

Belgijos Kongo kolonijo-

bos prie nieko neprivedė. 
Kadangi unija negali su

sikalbėti su darbdaviais,

suoti, ar jie priima paskuti
nį darbdavių pasiūlymą. 
Jei darbininkai tą pasiūly
mą atmeta, jie galės ir vėl 
eiti į streiką, o jeigu jie 
pasisakys už darbdavių siū
lymą, tada unija turės sutik
ti su darbdavių siūlymu ir 
pasirašyti naują darbo su
tartį.

Jei neprieis prie susitari
mo, tai darbininkų balsavi-

j mas vyks apie sausio vidurį, cionalistų vadai jau prade- t ___________

Pietų Amerika Jau
gali kilti labai žiaurus ka- Laukia Eisenhowerio

mynais. prezidentas D. Eisenhower
Kilus kalboms, kad belgai apsilankytų pas juos. Tų ša-

greit trauksis iš Kongo, ten diplomatai sako, kad ______ _____
kai kuriose vietose vėl atgi- į t°ks apsilankymas pakeltų • Demokratų partijos kal- 
jo jau išnykęs paprotys da-Į Amerikos jfatety- jbėtojai nelabai teslepia sa-
ryti “nuodų bandymus.” Tai
daroma tokiu būdu: Susi
rinkusiai miniai giminės va
das patiekia gėrimų, bet kai 
kurie gėrimai yra su nuo
dais. Kam tenka užnuody
tas gėrimas, tas mii-šta, o 
negrai aiškino, kad jam dėl 
to teko užnuodytas gėri
mas, kad jis buvo kuo nors 
prasižengęs.

ANGLAI UŽ TRUMPESNĮ 
DARBO LAIKĄ

Anglijos unijos 1960 me
tais kels reikalavimą su
trumpinti darbo laiką ko
kiems penkiems milionams 
darbininkų. Tokį reikalavi
mą pasižada remti ir visas 
unijinis darbininkų judėji
mas. Normalus darbo laikas 
Anglijoj yra 43,/-» valandos 
savaitėje, nors daug kur dir
bama ir 48 valandos, bet

Plieno Derybose I Pereitos savaitės gale vie- 
n * iz* . nas iš kandidatų į kandida-PaŽUngOS Visai Nėra įyg prezidento vietai, staiga

Plieno pramonėj derybos pasitraukė iš vai žytynių. 
tarp darbininkų unijos ir New Yorko gubernato- 
darbdavių vis dar tęsiamos, ^jus Nelson Rockefeller pa- 
bet jokios pažangos iki šio- skelbė, kad jis, susipažinęs 
Iei nepadaryta. isu P^ėtimi krašte nutarė

Unija reikalavo, kad de-: ?estat>? savo kandidatūros 
rybos būtų vedamos tarp į prezidento vietą nuo repu- 
unijos ir atskirų kompanijų blikonų partiją, nes kitaip 
atstovų, bet ir tokios dery- Jam. tektų dalyvauti nomi-

tai, pagal Taft-Hartley įsta- gubernatoriaus pa
tymą, darbininkai turės bai- re,KM tinkamai atlikti.

bių prestižą Pietų Amenkos vo pasitenkinimą. Jie ma
ketuose ir neabejojamai no, kafį viceprezidentą Nix- 
sustiprintų bendradarbiavi-, oną ĮjUS lengviau nuveikti, 
mą tarp tų kraštų ir JAV. negu populiarų Rockefelle- 

Maždaug tokios pat nuo- rį, kurjs paveržė iš jų New 
monės yra ir Amerikos už- Yorko gubernatūrą. 
sienių politikos vairuotojai, i Demokratų partijos ko- 
tik klausimas yra, ar prezi- va prieš Nixoną jau ir 
dentas Eiseahoweris suras prasidėjo. Jau velkami vie- 
laiko Pietų Amerikos šalis šumon 1952 metais kelti 
aplankyti. i kaltinimai

Kalbama apie prezidento 
kelionę ir į Pacifiko kraš
tus, kaip Japonija, Filipinus 
ir kitus.

Neiv Yorką Išliks 
Autobusų Streikas?

Ncw Yorko autobusų ir 
požeminių traukinių darbi
ninkų ir tarnautojų unija 
yra nutarusi paskelbti vi
suotiną susisiekimo streiką 
mieste Naujųjų Metų dieną. 
Derybos tarp miesto ir uni
jos dar vyksta, bet unija 
sako, kad viskas rodo, jog 
be streiko darbininkai ir 
tarnautojai savo reikalavi
mų negalės iškovoti.

Miesto majoras tariasi 
su savo bendradarbiais, ko
kių priemonių tektų imtis, 
jei miestas paliktų be susi
siekimo. Nutraukimas susi
siekimo didmiestyje būtų 
didelis susitrukdymas mies
to gyvenime.

nacinėse varžytynėse bent 
penkiose velstijose ir sugai
šti daug laiko, dėl ko jis ne-

N. Rockefeller pabrėžė, 
kad jis jokiu būdu nebus 
kandidatas viceprezidento 
vietai*

Tokiu būdu reDublikonu-- x------------ x
partija turi tik vieną kandi
datą viceprezidentą R. M. 
Nixoną. Kandidatais į vice
prezidento vietą minima vi
sa eilė asmenų, be1 kas iš
simuš į pirmą vietą paaiškės 
tik daug vėliau.

N. Rockefellerio nelauk
tas apsisprendimas daug 
ką apvylė. Pažangesnieji 
republikonai tarėsi turį jo 
asmenyje stiprų kandidatą,

prendusių balsuotojų ir net 
demokratų, dabar jaučiasi 
palikę be vado.

pnes viceprezi
dentą ir toliau kova eis tik 
aštryn. Prieš vicepreziden
tą demokratai neturi geros 
akies nuo 1954 metų rinki
minės kovos, kada santykiai 
buvo itin įtempti ir negeri.

YRA PATRAKĖLIŲ

Vienas dar nepagautas 
pusprotis Bostone viena 
nakčia penkis kartus iššau
kė gaisrininkus be jokio rei
kalo. Policija ir gaisrinin
kai bandė jį pagauti, bet jis 
pabėgo.

Dėl bereikalingo gaisri
ninkų šaukimo Bostone Ka
lėdų švenčių išvakarėse at
sitiko net didelė nelaimė. 
Iššaukti gaisrininkai skubė
jo į tariamą gaisro vietą ir 
So. Bostone, prie K gatvės, 
mašinai besisukant vienas 
gaisrininkas, penkių vaikų 
tėvas, Arthur P. Spacone, 
nulėkė nuo mašinos ir užsi
mušė. Toks “juoko” darbas.
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Rusai Lietuvoje
Sovietų Rusijos gyventojų surašinėjimo statistika, 

paskirstanti gyventojus pagal tautybes, dar nėra paskelb
ta ir nežinia kada ji išvys dienos šviesą, jei iš viso išvys. 
Statistika Sovietų krašte yra valdžios politikos įrankis. 
Jei valdžiai kokiais nors sumetimais atrodo naudinga, 
statistikos duomenys ten gali būti falsifikuojami arba ir 
visai nuslepiami. Taip buvo Stalino laikais, taip yra ir 
Stalino įpėdiniams šeimininkaujant plačiame krašte.

Gyventojų sąstatas pagal tautybes, jei jis būtų są
žiningai paskelbtas neklastojant duomenų, parodytų lie
tuvių tautos nuostolius per karą ir pokariniais metais. 
Deja tokios statistikos nėra ir vargu kada jos sulauksime.

Bet ir be gyventojų surašinėjimo yra žinoma, kad 
Maskva i prijungtą prie Sovietų imperijos Lietuvą at
siuntė daug rusų gyventojų, o labai daug lietuvių iš Lie
tuvos išvežė. Kiek rusų atkelta į Lietuvą ir kiek lietuvių 
iš Lietuvos išgabenta, tikrų skaičių neturime, bet spėja
ma, kad apie 350.000 rusų dabar gyvena Lietuvoje, o gal 
300,00 ar daugiau lietuvių buvo išgabenta iš Lietuvos. 
Maždaug tarp 12 ir 14 nuošimčių Lietuvos gyventojų da
bar yra rusai. Jų gali būti ir daugiau, nes teisingos stati
stikos nėra ir tenka tenkintis apytikriais spėliojimais ir 
netiesioginiais apskaičiavimais.

Vienaip ar kitaip, jei kas septintas ar aštuntas Lie
tuvos gyventojas yra rusas, tai, apsilankius Lietuvoje, ne
galima tų naujųjų Lietuvos gyventojų nepastebėti. Gal 
tik aklas gali jų nepastebėti. Jei kas lankytųsi Amerikoje 
ir čia nepastebėtų negrų gyventojų, kurių čia tėra tik 10 
nuošimčių, tai toki “stebėtoją” teisinga būtų vadinti aklu 
ir net daugiau negu aklu. Na, o kaip pavadinsime tuos 
40 Amerikos lietuvių, kurie 1959 metais lankėsi Lietuvoje

KELEIVIS, SO. BOSTON

I KOVĄ SU VAIKŲ PARALYŽIŲ

Fau’a M Suter, 5 metu, pati paralyžiaus auka, įsijun
gia j piniginį vaju kovai su paralyžių. Ji mėgina eiti, vi
ceprezidento žmonos palaikoma, o viceprezidentas Nix- 
on pasilenkęs ja vilioja eiti.

rs frika pabudo

kėši anglų kolonijoje Afri
koje ir užtikrino kelių dar 
užsilikusių kolonijų gyven
tojus, kad Anglija jiems 
greitu laiku suteiks galimy
bę gyventi visiškai nepri
klausomai.

Anglija pirmoji “susipra
to” grąžinti savo kolonijoms 
Afrikoje laisvę tvarkytis, 
kaip jos nori. Pirmoji toki 
kolonija buvo dabartinė ne
grų valstybė Ghana. Anglus 
pasekė ir prancūzai. Dabar
tiniu metų apie 40 milionų 
negrų buvusiose prancūzų 
kolonijose jau tvarkosi pa
tys ir daugumas jų siekia 
gyventi visiškai nepriklau
somose valstybėse. Prancū
zijos vyriausybė su tuo su
tinka ir ką tik dabar pran
cūzų buvusi Sudano koloni
ja ir seniausia, kelių šimtų 
metų senumo Senegalijos 
kolonija susijungė į Mali 
Federaciją ir siekia pasida
ryti nepriklausoma respubli
ka. To paties siekia Mada
gaskaras (Malgašų respu
blika) ir kelios kitos buvu
sios prancūzų kolonijos- 
Prancūzijos vyriausybė su 
tuo sutinka ir po Naujų Me
tų pradės derybas su norin
čiomis n e p riklausomybės 
autonominėmis respubliko
mis dėl jų vienokių ar kito
kių saitų su Prancūzija po

Lrimlngu Naujų Metų » “Taika laisvėje” ir “taika 
„ , . . , . . - I vergijoje” tokie yra dviejų
Ir dar vieni metai nusin- [galingųjų šių dienų vaisty

to mus principai. Kai tų val
stybių atstovai susės priemetais senesnius ir šiek tiek 

gudresnius.
Metų persivertimo proga 

norime palinkėti mūsų skai
tytojams daug laimės, svei
katos ir geros nuotaikos.

Kasmet Naujų Metų pro
ga vis reiškiame vilties, kad 
gal Naujais Metais ir mūsų 
senoji tėvynė Lietuva susi- aj-ių užbėginėti. 
lauks daugiau laisvės ir ge
resnio gyvenimo. Tą-pat vil
tį norime ir šių Naujųjų 
Metų proga išreikšti. Gal 
bent duiys į Lietuvą atsida
rys visiems lietuviams, o ne 
tiktai parinktiems bliūdlai-

stalo ir ims derėtis, kaip jie 
gali susikalbėti? O jei norės 
susitarti, tai vienos ar kitos 
tų valstybių atstovai turės 
savo principus “užmiršti.” 
Gal nesunku būtų ir atspėti, 
kuri pusė tą padarys, bet 
nėra reikalo įvykiams už

Daugiau kelionių?

Sako, prezidento kelionė 
į draugiškas Azijos ir Afri
kos šalis taip gerai pasise-

žiams h- komunistu diktatu- kė Pakė!ė , Amerikos
ros melagiams. Jei Ameri- |Prestlz?’ kad gal tokių ke
.-••••• ii Iiauiii iv nononoii riiic. Vol
kos lietuviai galės aplankyti
savo gimines ar savo mirų 
šiųjų giminių kapines, juk 
dėl to tolimo skridimo ra
ketomis iki dantų apsigin
klavęs rusiškas okupantas

lionių ir daugiau bus- Val
stybės departamentas jau 
ir planuojąs prezidento ke
liones į Pacifiko kraštus ir Į 
Pietų Ameriką.

Kol kas gal per anksti dar

Prieš keliolika metų viso- 240 milionų Afrikos gyven- 
je plačioje Afrikoje buvo tojų, po poros metų gal pa-vvt * ... 1 .. « « ««i rrn  »i» i aižu ocuvu ūu a lanuu/jija mvj

ir parvažiavę nė vienu žodžiu neužsimena apie Lietuvo- TJP’lk ?’LsTnosI'a.‘ i s ar mi ionų g3™®";j'ų nepriklausomybės atga-
je gyvenančius rusus? Ar j,e nepastebejo tų rasų? GaL • Liberija Abisinija. Da. Europos bet ir tų 11-
nenorejo pastebėti, ar sąmoningai tyli apie didele dali bar Afrikos nepriklausomų kušių priklausomų žmonių 
Lietuvos gyventojų? 'valstybių skaičius auga kaip išsilaisvinimas bus tik laiko

Daktaras Margeris. rašydamas apie Lietuvos gyven- ant; mieliųį ir ypač daugJų klausimas žarija atrodys kitaip. Joje
tojų pasitenkinimą esama tarybine santvarka, sakė, kad atsiras 1960 metais. 1961! Visa Afnka — Juodasis . v-r^ gjmto narju jr
Lietuvos žmonės jam sakėsi esą visai patenkinti, kad juos metais jau bus 29 nepriklau- , Kontinentas —- išskyrus tik ketyjrtadalio ju bus Af- 
rusai laiko po savo “sparnu, nes esą rusai duoda neru- mrutus vaisvyuro. - t——e rįRos valstybes. Azijos ir
viams tautinę autonomiją. Tiesa, ta autonomija yra toki, Visos jos bus Jungtinių Tau- pietinę ^ra_g37^^a Afrika valstybės Jungtinė-

vimo.
Kada Afrikoje bus 29 ne

priklausomos valstybės, ta
da Jungtinių Tautų organi-

negi galėtų amžinai baidy- dajyti išvadas iš prezidento
tis besilankančių Lietuvoje ! ?es vėliau pa-
Amerikos lietuvių? Tikėki-1 aiskes, kaip ta kelione atsi- 
me, kad ir išvargintai rusų'heP,s J Amerikos santykius 
tautai, kaip ir rusų komuni-;su lankytais kraštais. Jei 

Amerika apsispręstu pasi- 
kaštyti, kaip savo laiku pa
darė vykdydama Marshallo 
planą, tai reiškia planingai

stų pavergtoms tautoms iš 
auš laisvės diena!

* *

koki yra pati diktatoriška sovietų santvarka, tai tra auto- ‘M organizacijoj, visos tvar- negrų. Afrikos šiaurėje, nuo 
nomiia totalitarinės diktatūros rėmuose ir tokiam uoli- k-V51s’ kalP Jos lsman0- Is,?S± 
tūliai nedaaugusiam daktarui tai atrodo geras sprendi-, vadinasi, trėmimų į Sibi- arabai ar Sparabizuoti balti 
mas, bet apie rusų vaidmenį Lietuvoje ir mokytas dak- jra nebuvo ir kai Chruščio- žmonės, o pačioj pietinėje 
taras taip pat nutyli, kaip ir kiti 39 keliauninkai Į Lietu- vas kalbėjo 1956 metais Afrikos dalyje, Pietų Afri-
vą. Atrodo, kad jie ten i*usų visai nematė ir nieko nežino.

APŽVALGA
susi-

PAŽIŪRĄ J SAVE “~..rei*
* * kia nežiopsoti. Jie ir neziop-

Federalinės policijos vir- ' so. Vajus po vajaus, mitin- 
šininkas Hoover šiomis die- gai apie padėtį Lietuvoje, 
nomis įspėjo Amerikos vi- kaip ją “matė” pirktadūšiai 
suomenę, kad komunistų ir nekalti avinėliai, kurie 
partija šiame krašte vėl da- ‘ pakištą komunistų propa- 
rosi pavojinga krašto sau-• gandą “pedlavoja” visiems 
gurnui. Partija išgyveno kri- 1 norintiems klausytis. Jie net 
zę, kuria buvo susirgęs vi- dedasi lyg kokiais Sovieti- 
sas tarptautinis komuniz- jos konsulais ar sovietų am
inas po Stalino galo ir ypač basados tarnautojo Kapo- 
po Stalino nuvainikavimo, j čiaus garsiakalbiais ir imasi 
kai pats Chruščiovas papa- ' dalyti vizas kelionei į Lietu- 
sakojo Sovietijos komunistų vą, mainais reikalaudami

PATVIRTINA F. B. I. Sąlygos “veikimui’ 
’darė “visai geros,” tik

apie ištisų tautų trėmimus, kos Unijoje, gyvena trejetas 
jis tik juokus krėtė. Visi milionų ar kiek daugiau bal- 
bolševikai masinius žmonių tų žmonių, anglų ir būrų. 
gabenimus į sovietišką ver- šiaip jau visa kita Afrika 
riia iau navertė i “melus” ir apgyventa ir
tiems “melams” neturi tikėti
ne tiktai komunistai, bet ir 3™ nedldeh skalc,al- -

kongresui, koki pabaisa bu
vo “tautų tėvas” ir “did
žiausias pasaulio genijus” 
Stalinas. Krizė dabar pergy
venta, Amerikos komunistų 
partija apsivalė nuo frakci
jų ir vieningai vėl ima raus
tis po Amerikos demokrtijos 
pagrindais. Kompartija da
bar vėl yra ištikima Mas
kvos politikos tarnaitė ir kai 
Chruščiovas čiaudo, ji tuoj 
skubina sveikinti-

Amerikos federalinės po-'

tiktai užsičiaupt ir nieko ne
sakyti prieš bolševizmo te
rorą ir prieš naujausiąjį 
“genijų” Chruščiovą. Tas 
pats plepusis Andriulis sa 
vo laikraštyje sako:

“Daugelis konservatyvių Iie- 
viu. nepartinių, klausinėja ar 
bus jiems galima aplankyti Lie 
tuvą?

“Bus galima, dėlei to neturi 
būti abejonių. Tik aršieji prie
šai nepageidaujami ten

Matote, ir konservatyvūs 
lietuviai gaiės važiuoti į

licijos viršininko nuomonę Lietuvą, jei vietiniai “bim- 
patvirtina patvs komunistai, bokai” paliudys Kapočiui, 
Užtenka pavartyti lietuvis- kad jie nėra “aršūs priešai.” 
kų komunistų spauda, koki
ji dabar arogantiška, agre
syvi ir pilna pasigyrimų, lyg

Tokias šnipų ir konsuliari- 
nių agentu pareigas imasi 
žmonės, kurie vakar dar

“konservatyvūs lietuviai,” 
kurie norėtų dar matyti sa
vo gimtąji kraštą.

Tiesa, lankę Lietuvą bol
ševikiškų ekskursijų daly
viai kai kur užsiminė susiti
kę ir grįžusiųjų iš Sibiro lie
tuvių, bet Andriuliui ir tų 
saviškių žodžiai nieko nesa
ko, jam “trėmimai į Sibirą” 
yra tik “melai.”

Pasišovę būti tarpininkais 
tarp rusų okupantų ir Ame
rikos lietuvių visuomenės 
komunistai negali tvlėti ir 
dėl taip vadinamo “kultūri
nio bendradarbiavimo” ir 
tas pats Andriulis švelniai 
šypsosi “dipukams” ir šau
kia juos į talką- Jis sako:

“Kiek tai liečia mus, sutiksi
me, kad naujai atvykę, papras
tai vadinami dipukais, dalyvaus 
'tenorai programose. Mes su jais 
nesivaržysime ir kultūrines pra
mogas remsime. ‘Dipukai’ turi 
Tem talentu.”

Demoralizacijos ir ardy
mo sumetimais galima “di
pukams” net talentų pripa
žinti, o jeigu pasimotas biz
nis neišdegs, tada šunuode
gavimas bus užmirštas ir tie 
patys “dipukai” vėl bus pra- 
vardžiojami “hitlerinėmis

Afrikos žmonių išsivada
vimas iš baltųjų globos yra 
milžiniškas istorinis įvykis- 
Kokios įtakos Afrikos išsi
laisvinimas iš baltųjų kolo- 
nialinės priespaudos turės 
mūsų žemėje, šiandien gali
ma tik spėlioti. Bet nėra jo
kios abejonės, kad pasaulis 
po keliolikos metų atrodys 
kitaip. Ypač mūsų žemės 
kamuolio politinė geografi
ja pasikeis labai griežtai.

Ne taip dar seniai ir Azi 
jos tautos buvo daugiau ar

imtųsi kelti ūkiškai atsiliku- 
__ . . x . ._ siu kraštų ūkį, kelionės pa-
Vakarų valstybės pasiū- sėkmės neabejojamai galėtu 

lė, o Sovietų Rusijos Chru- .hūti labai didelės, nore jų
.. Ia3l?r sP^ko; ka^ ' salima būtų buvę pasiekti ir 

naro, aukscla"sl?s 'irsūnės be kelionės. Bet jeigu “išlv-
nanu susektu Paryžiuje pirmo- ?ibtas biudžetas” ir toliau 

joje vursūmų konferencijoj. Iiks administracijos kelio- 
Tik dėl laiko dai- eina pasi-!dis> tai kelionės rezultatai 
tai imat Vakarai pasiūlė ba- išgaruos dar nepriėmus nė

i . . .. , i"”. ® mėnesio galą, bet ateinančių metu biudžeto,
mo laikotarpyje. Šiuo tar- (Sovietuos diktatorius gegu- jr ųa ffaiėtu duoti nau ios ke
pu nepriklausomos negrų zės pirmą nori būti Maskvo- Honė<?? ” '
valstybės kuriasi iš buvusių ■ je ir ten priimti paradą nuo
anglų ir prancūzų kolonijų. Lenino ir Stalino koplyčios 
Vėliau ir belgų, o toliau ir stogo prie Kremliaus vartų, 
portugalų kolonijos taip pat Todėl laikas bus pakeistas, 
atgaus n e p riklausomybę,! Kiek anksčiau ar vėliau 
Bet kaip tada grupuosis ne- didieji susitiks ir bandys su-
grų tautos ir giminės? Ar sikalbėti dėl “taikaus ’sugv- Pv&-U -
jos jungsis į platesnes fede- venimo.” Jei nesusikalbės nepriimtina ” nlil™
racijas, ar gal ilgainiui su- pirmame pasimatyme, susi- i darbininkat bJllnnri
rikurs didelė ir galinga ne- tiks vėliau, tik kažin ar ta-!b. aaXkv i
gru valstybė Afrikoje, apie me antrame numatomame vi„P„ašutini 
ta šiandien patys negrai dar pasimatyme Ameriką dar .-m„P„" aimlt. n i. ą-P 
tik spėlioja. Taip pat neaiš- atstovaus prezidentas Ei- bl„ S3-’avln?as
k*. » negrai bandys kurią senhoweris. ar jo vietiniu-
nors iš savo kelių šimtų kai- kas, išrinktas ateinančių m.sti U a-bų Afrikoje padaryti kultū- metų rudeni. U ^avui. ragina j,
rine kalba, ar gal paveldės i ... '"LTtb Pask?t™a
buvusių baltųjų valdovų kai-! v. . .... , . ; P a^o darbininkams,
bas, kaip anglų, prancūzų, Vm “ta,k*’bet • • ’ Darbininkams ir jų sei-
portugalų.

se Tautose sudarys 
daugumą ir atstovaus pa
saulio gyventojų daugumą.

Afrikos negrų tautos da
bar yra didelio persitvarky-

Viršūnės susitiks

Plieno pramonėje
Plieno pramonėje taikos 

dar nėra. Darbdaviai pada
rė “paskutini pasiūlymą’.’

Visi už taiką, bet.. • ' Darbininkams ir jy
~ t? • v ; moms, nes toks ar kitoks ab-Prezidentas D. E.isenho-

... Taip pat galima tik spė- wer, keliaudamas po Azi- bančiuiu T J-i
mažiau priklausomos nuo Uotų ar Afrikos negrai ban- !jos ir Afrikos kraštus, vi- UJU seimas- Todel 

dys ir sugebės pasisavinti sur kartojo Amerikos taikos
Europos valstybių demokra- norą ir visur pabrėžė, kad nas,miifte
tinę santvarką, ar gal mesis■ Amerika siekia “taikos lai- ti iavo^nUSt^ tU 
i diktatūras ir ieškos “tau- svėje ” \ ° ^nizacijos nusis-

' tatymą, bet darbdaviai tiki
si, kad taip nebus-

tarsi mūsų Bimbos ir And- į kongresiniam komitetui gie- 
riuliai būtų iš naujo ant šio dojo atmintinai išmoktą 5-

išperomis,V ‘kru vinran-

margo svieto pasirodę. 
Senas bolševikas ir užkie

tėjęs nevažiuotojas į Sovie

ojo konstitucijos papildymo 
giesmelę.

Andriulis išsiplepa ir apie
tų Rojų Andriulis Chicagos naujausius komunistų “vie- 
bolševikų “Vilnyje,” lyg at- ros artikulus. Jis sako, jog:
kartodamas F. B. I. viršinin
ko nuomonę, sako:

“mūsų 
sai geros 
veikti.”

veikimui
sąlygos.

susidarė vi- 
reikia tik

“Melai apie 'trėmimus Sibi
ran,’ apie žudymus Lietuvoje, 
taip ir melai anie premjerą 
Chrušiovą jau dabar aiškiai 
matomi visiems, tik aklesnis už 

j aklą to negali matyti.”

kiais” ir panašiais vardais. 
Amerikos lietuvių risuo-

menė turėtų žinoti, kad bol
ševizmas nepasikeitė. Gy
vatė maino savo kailiuką, 
bet dėl to ji visvien lieka 
gyvatė. Taip ir komunistai, 
kaip jie bekalbėtų, lieka 
svetimos valstybės agentai, 
šlykščios diktatūros apašta
lai ir lietuvių tautos laisvės 
pikti priešai.

baltųjų žmonių. Azijoje tik 
Kinija, Japonija, Siamas ir 
dar kai kurios mažos tautos 
išvengė baltųjų viešpatavi
mo. Azijos tautų išsilaisvi
nimas įvyko tuoj po antro
jo pasaulinio karo ir dau
giausia dėka Anglijos socia
listu politikos. Anglai, dar
biečiams valdant, grąžino 
politinę n e priklausomybę 
Indijai, Buranai, Ceilonui, 
Pakistanui, arabų kraštams, 
vėliau Malajams, o kiek vė
liau ir Indokinija—Laosas. 
Kambodžija ir suskaldyta 
Vietnamo tauta atsiskyrė 
nuo Prancūzijos ir šiandien 
i pietus nuo rusiško Sibiro ir 
Turkestano nebėra svetimų
jų pajungtų tautų. Ta Azi
jos dalis atsikratė baltųjų 
šeimininkavimo.

Dabar tas pats vyksta 
Afrikoje, kur negrų giminės 
ir tautos atgauna laisvę ir 
pradeda gyventi savaran
kišką gyvenimą, šiomis die
nomis Anglijos konservato
rių vyriausybės narys, kolo- 
niiu ministeris McL^od lan-

šeimas, 
įdomu bus stebėti, kaip uni
jos nariai balsuos. Kiekvie-

sveje
Kai Amerikos preziden

tas visiems skelbė “taiką 
laisvėje,” nesėdėjo rankas! 
sudėjęs nė Chruščiovas. Jis

tos vadų” autoritarinių ke< 
lių ir šunkelių.

Suprantama, kad atsira
dimas visos eilės naujų val
stybių duos progos ir rusiš- i lankėsi Vengrijos komunis- 
kam komunizmui žvejoti, tų partijos suvažiavime ir 
drumstame vandenyje. ita proga dideliame darbi- 

Rusai vvkdo gyveniman • ninku mitinge aiškino, ko- 
nauja rusišką imperializmą i dėl laisvės neturi Vengrija 
ir kolonializmą, bet pašau- ir kitos bolševikiškos šalys.
liui jie prisistato kaip pa
vergtųjų tautų laisvės šali
ninkai. Kai kuriuos žmones ; rėjo sutriuškinti vengrų tau- 
jie neabejojamai suvilios i tos sukilimą, nes kitaip bol- 
savo “ūkiškais laimėjimais” ševizmo laimėjimai būtų 
pasiektais krūvomis lavonų j nuėję niekais. Kad išsaugo- 
ir negirdėtu žmonių badmi-j tu bolševizmo laimė jimus 
riavimu. Varžytynėms tarp Maskva pasiuntė tankus 

prieš vengrų darbininkus, 
mokslo jaunuomenę ir inte
ligentus. Vengrija gavo ir

Chruščiovas išaiškino, kad 
, rasų tankai 1956 metais tū

♦ ♦ *

Vakarų ir Rytu nūn visa 
Afrika bus atvira. Kas lai
mės? Ar kas ką ten laidos?

Suprantama, kad ir taip 
vadinamam “laisvajam pa
sauliui” Afrikos tautų lai
svė atneš nauju klausimų ir 
galvos skaudėjimų.

Rockefelleris nekandidatas
Pereitos savaitės gale vi

sus nustebino New Yorko 
g u b e r natoriaus Nelsono 
Rockefellerio pareiškimas, 
kad jis 1960 metais nesieks 
kandidatūros į prezidento 
vietą nuo republikonų par
tijos. Daug kas tokį apsi
sprendimą a p gailestauja, 
nemažai, be abejonės, yra ir 
pasitenkinusių. Republiko
nų partijoj R. Nixon, rodos, 
konkurentų neturės. “Taika, 
gerovė” ir Dovido kempės 
šventoji dvasia žviegs ir 
spiegs mums i ausis iš visu

gi “taiką,” tik be jokios lai- imiliona»s doleriu tepamų 
svės. Chruščiovas žadėjo ir P™Pa£andos masinu.

, Demokratai neverks, nes 
pigiai nusikratė bene stip-ateityje stovėti sargyboje 

bolševizmo laimėjimų ir jo
kios laisvės pavergtoms tau
toms niekada nepripažins!

riausio konkurento

X D.



Nr 52 Gruodžio 36 I95S aeLeTvus, SO bŪST<jX K. .sLipi.' ix6C»a3

KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO NAUJIENOS
Lietuvių istorijos trupiniai

Pradžia Nr. 46, 48, 50.
.notas, A. Blažys ir J. Rauk* 
. tys.
j 1916 m. kovo mėnesį iš 

Pirmasis teatrinis pasiro- Lietuvos atvykęs aktorius
dymas buvo Sasnausko kan* 
tata “Du broliai”, kuriam 
vadovavo vargonininkas Po
vilas Čiurlionis. Be jo, šv. 
Kazimiero bažnyčios vargo- 
ninkais buvo Antanas Kve
daras, Antanas Vizminas, 
Jonas Čižauskas, Juozas Že
maitis. Dabar tas pareigas 
eina Ipolitas Nauragis, bu
vęs Lietuvos operos solistas.

Vargonininkui A. Kveda
rui vadovaujant, rodos, 
1915 m. buvo suvaidinta 
“Genovaitė”.

1916 ir 1917 m. minėtos 
parapijos choras, kuriam ta
da vadovavo J. čižauskas, 
buvo vienas geriausių visoj 
Naujojoj Anglijoj. Tais me
tais buvo daug vaidinimų ir 
koncertų.

1913 metais jau lankė 
Universitetus ir kitas mo
kyklas dabartiniai daktarai 
Oželis, Račkus, Landžius 
(Seymour), inž. Gabrėnas, 
telegrafistas V. M. čeka- 
nauskas-Chase ir kt 
‘ Dėdės Šamo kariuomenėj 
majoro laipsny buvo Kazi
mieras Paulauskas.

1915 m. man atvykus į 
Worceserį, radau stiprią so
cialistų 40-ją kuopą, kuri tu
rėjo savo chorą. Jam vado
vavo Stasys Turskis, Jonas 
Dirvelis, Jonas Butėnas, 
Marijona Jablonskytė-Meš- 
kiene ir kt. Ji turėjo ir vai
dintojų būrelį ir gerų vai
dintojų — Stasys Bakanaus- 
kas, Pranas Tumosa, Anta-

A. Vitkauskas suorganizavo 
vaidintojų būrelį, kuriame 
buvo šie asmenys: Simanas 
Mingilas, A. Janušonis, J. 
Venclauskas, Balys Mingi
las, P. Venis, J. Ivanauskas, 
Angelą Čaplikaitė, Vincen
ta Timinskaitė, Ona Šarkai
tė ir Juzė Streimikiūtė. Šio 
būrelio pirmasis vaidinimas 
buvo spalio 19 d. Tucker- 
man Hali salėje. Vaidinta 
“Mirtų vainikas”.

Pirmajame pasauliniame 
kare dalyvavo Lietuvių Pi
liečių Klubo 58 nariai. Kiek 
žinoma, jame žuvo du vie
tos lietuviai: Tomas Mi- 
gauskas ir Petras Tamule
vičius. Abiejų vardais yra 
pavadintos miesto aikštės.

1918 m. birželio 22 d. 
jaunimo būrelis, susirinkęs 
Raukčių namuose (55 Endi- 
cott gt.), įsteigė Literatūros, 
Dainos, Dailės Dr-ja “Auš
relę”. Tame būrely buvo: 
A. Janušonis, Pranas Gata- 
veckas, Vladas Čekanaus
kas, Balys Mingėla,, Petras 
Puišys, Jonas Sidaras, Pet
ras Kulvinskas, A. Dabrila, 
J. Krasinskas, Motiejus Dul
kė, Vincenta Timinskaitė 
(dabar Jankauskienė) ir 
Ona Šarkaitė.

Tų pačių metų spalio mė-

SMAGI KELIONE ANT DRAMBLIO KUPROS

Prezidento Eisenhowerio marti Barbora, kuri lydėjo prezidentą jo ilgoje kelionėje, 
Indijos sostinėje turėjo malonumą—joti ant dramblio.

kauskas, L. Jakutonis, B. ' 1920 m. pradžioje atvyko daugiau balsų, ta bus įsigy-
Ambrazevičius ir kt.

Chore buvo gerų daini-
ninkų-solistų: Julija Mitri- 
kaitė, Elena Endzelytė-Che- 
nienė, Ona Dirvelienė, Juli
ja Rioglytė, Izabelė Avietė- 
naitė, M. Parulytė, Petras 
Skrickis, Jonas Emkus, Pet
ras Puišys ir kt.

LžaUgiaUSia lietuvių čia at
vyko 1910-1913 metais. Nuo 
tada labiausia sukrusta or
ganizuotis Lietuvos nepri-

nesį organizuotas choras ir j klausomybei atgauti, 
jam vadovauti pakviestas! 1919 m. liepos 13 d. šv. 
komp. Mikas Petrauskas, 'Jurgio Dr-jos pirm. Antano 
kuris tada gyveno So. Bos- Dailidos pastangomis su- 
tone. Jam vadovaujant bu- šauktas vietos organizacijų
vo surengti keli koncertai,

nas Maizius, Adomas U* j suvaidintos kelios operetės. 
Kostas Bušai, Petras Bace-, M. Petrauskui išvykus į Lie- 
vičius. Netrūko socialistų tuvą, jau 1920 m. birželio 
kuopai ir gabių veikėjų — mėnesį chorą pradėjo moky
Petras Dedynas, J. Karazija 
ir daug kitų.

Vėliau dalis socialistų nu
dardėjo į komunistų bučių.

1915 m. kovo 24 d. buvo 
suorganizuota A. L. T. San
daros 16-ji kuopa. Jos pir
mojoj valdyboj buvo: Pirm. 
Antanas Bernotą, vicepirm. 
Ainbrozas Blažys, sekr. Bi
rutė Bernotaitė, vėliau ište
kėjusi už Lelland Stowe 
(dabar gyvena Paryžiuje), 
fin. sekr. Marijona Jablons- 
kytė-Meškienė, ižd. Matas 
Šalčius, iždo glob. Jokūbas 
Rauktys, J. Pupįs ir Vincas 
Krištolaitis.

ti muz. Jonas Dirvelis. Jis 
chorai vadovavo iki 1949 
m. Per tą laiką choras su
rengė labai daug vaidinimų, 
koncertų ir šiaip kitokių pa 
rengimų.

Šis choras buvo worceste- 
riečių pasididžiavimas. Už 
tat choras buvo remiamas, 
jo parengimai buvo gausiai 
lankomi.

1930 m. liepos 21 d. Mas
sachusetts valstybei minint 
300 m. sukaktį, “Aušrelės” 
choras varžėsi su įvairių 
tautų chorais ir gavo pirmą
ją dovaną — auksinę taurę.

Muz. J. Dirvelis kartu va-

susirinkimas, kuriame nu
tarta įsteigti Lietuvai Šelp
ti Dr-ją. Nario mokesčio nu
statyta $1 metams.

Tame susirinkime dalyva
vo šių draugijų atstovai:

Šv. Jurgio — Antanas 
Dailida, Lietuvių Piliečių 
Klubo — Jonas Dirvelis,

Prezidentui Wilsonui 19- dovavo ir So. Bostono “Ga-
16 m. paskyrus Lietuvių die
ną, buvo sudarytas komite
tas aukoms rinkti iš katali
kų, kuriems vadovavo kun. 
J. Jakaitis, ir sandariečių,

bijos” chorui.
Choro pirmininkais yra

buvę: A. Janušonis, J. 
Rauktys, V. Čekanauskas, 
B. Mingilas, F. Skliutas, J.

kuriems vadovavo A. Ber-i Emkus, J. Stepsis, J. Simą-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joje

1

1$ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA. Aleksynienė, fin. sekr. Ona 

Kaulakienė, iždo glob. Je- 
nnie Goodwill, marš. Ona 
Balmanienė.
Sėkmingas Moterų Klubo 
banketas

Moterų Klubo gruodžio 5 
d. banketas buvo tikrai pui
kus. Svečių buvo tiek, kad 
sunku buvo vietą prie stalo 
gauti.

Aš nepraleidžiu nė vieno 
to klubo banketo ir turiu pa-

Nauja klubo valdyba
Kitų metų Lietuvių Klubo 

valdyba yra šitokios sudė
ties: Pirm. P. Statinskas, vi- 
cepirm. A. Noreika, sekr.
M. Aleksynas, fin. sekr. V.
Skupeika, ižd. J. Goodwill, 
marš. A. Noreika- Direkto
riai: T. Kedsel, C. Kelly, J.
Bubnie, T. Bebby, T. Alek
synas, J. Tuchins, T. Zda-
nis, A. Norris ir T. Rozans- kad šis banketas bu
ki.

pirmoji Lietuvos Respubli- ta, ir ten statomi nauji na- 
kos Misįja. Tai buvo sekma-. mai. 
dienis. Buvo labai šalta ir L> . - 
snigo, bet tūkstančiai lietu-,
vių nuo ankstyvaus ryto bu- Keleivio skaitytoja Mari- 
vo apstoję geležinkelio sto-:joną Endzelienė ir Juozas 
tį. i žukas-žukauskas, abu nas-

Kuomet Misijos nariai — liai, išsiėmė leidimą tuoktis. 
Jonas Vileišis, kun. Jonas Linkiu jiems laimingo gyve-

D/Millnri r^orl m'L’ic’ ic_Adlius li x v/viiao ic- mmn
lipo is traukinio, buvo ke- ... - D v . _ -
narnos didžiausios ovacijos, 
su džiaugsmo ašaromis.

Po kalbų buvo organizuo- • kapuose palaidota Benigna 
tas Lietuvos Laisvės Bonų Kamanduliene, Auksinės 
Komitetas. Jo pirm. Jonas žvaigždės motina — jos sū- 
Jakaitis, vicepirm. Ambro- nus žuvo antrajame pasauli- 
zas Blažys, kun. Julius ča-į niame kare. Jo garbei Ver- 
plikas, Leonas Jablonskis, non-Ward gatvių sankryža 
A. Bernotą, sekr. Eleonora yra pavadinta Kamandulio 
Šaltenytė (dabar čarncc- aikšte, 
kienė), ižd. Stasys Purvins- Velionė priklausė dau- 
kas, nariai: Petras Dėdy- geliui vietos draugijų. Liko 
nas, Vladas Čekanauskas ir liūdintis vyras Adomas ir 
kt I daug giminių.

Bonų parduota $100,900. 
Komp. Stasiui Šimkui at-

Vardo Marijos — Marijona kvykus nukentėjusiems dėl 
Purvinskienė, šv. Kazimiero ikaro lietuviams aukų rinkti 

Stasys Purvinskas, “Auš- surinkta $600.

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vynų.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta:
Neišmatuoti Tems valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiato ęavefkslaia.

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

"KELEIVIS”<M East Broad way So. Boaton 27, Mase.

relės” choro — Antanas Ja
nušonis, Birutės — A. Dai- 
Kda, Lietuvaitės — Ona Ka- 
roblienė, SLA 57 kuopos — 
Antanas Jasaitis, Lietuvos 
Sūnų — M. Staliulionis, šv. 
Liudviko — J. Tamulionis, 
Lietuvos Dukteių — Mari
jona Jablonskytė, Sandaros 
16 kuopos — Vincas Kriš
tolaitis, Lietuvių Pramoni
ninkų — Vincas Civinskas, 
Tėvynės Mylėtojų 50 kp. 
— Petras Jasiūnas, “Ameri
kos Lietuvio” leidėjas M. 
Paltanavičius, d r. Pranas 
Puskunigis ir šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. J. 
Jakaitis.

I valdybą išrinkti šie as
menys: Pirm. dr. Pranas 
Puskunigis, vicepirm. Jonas 
Burokas, sek. Antanas Či- 
ginskas, ižd. Juozas Glavic- 
kas.

Ši organizacija nemažai 
prisidėjo prie lietuvių šelpi
mo Lietuvoje ir kitur, bet ji 
dėl partinių nesutikimų 
1922 m g.ruodžio 27 d. bu
vo uždaryta.

Ji vien Lietuvos Rau
donajam Kryžiui pasiuntė 
virš $3.000.

Jos paskutiniojoj valdy
boj buvo: Pirm. Antanas 
Dailida, vicepirm. Juozas 
Rioglis, sekr. A. Kuzmickas, 
ižd. Antanas Bernotą, iždo 
glob. A. Aliukas ir B. Bari- 
sas.

1924 m. birželio mėn. iš 
Lietuvos atvyko komp. An
tanas Vanagaitis ir Juozas 
Ališauskas. Jie apsigyveno 
pas Stasį ir Viktoriją Pur- 
vinskus (45 Plantation St.). 
Čia gyvendami jie organiza
vo Dzimzi drimzi teatrą, 
prie kurio'prisidėjo vėliau 
atvykę Dineika ir Bikinis. 
Jų programa buvo iš dainų, 
juokų ir vaidinimų. Worces- 
tery jie daug kartų vaidino 
su dideliu pasisekimu, apva
žiavo jie ir visą Ameriką.
Piliečių Klubo
nauja valdyba

Lietuvių Piliečių Klubo 
naujoje valdyboje yra: 
Pirm. Vincas Dailida, vice
pirm. Antanas Šeškevičius, 
sekr. Vincas Vieraitis, ižd. 
sekr. Vincas Vieraitis, iždo 
Albertas Manasas, iždo 
glob. Jonas Kasper ir Anta
nas Morkūnas. Klubo šeimi
ninkas Leonas Misiūnas, di
rektoriai : Motiejus Pajau
jis, Juozas Zaparackas, Juo
zas Zaleckas, Vincas Krau
pelis, Viktoras Morkūnas, 
Antanas Staliulionis, Alfon
sas Anusauskas.

Komisija, kuriai pavesta 
rūpintis naujo namo įsigiji
mu, turi apžiūrėjusi 4 skly
pus. Klube mėnesį bus iška
bintas žemėlapis su tų vietų 
pažymėjimu. Vėliau bus

Pagerbia narius
Mūsų klube yra paprotys 

kiekvieną mėnesį pagerbti 
tuos narius, kurie tą mėnesį 
gimė.

Gruodžio 13 d. buvo pa
gerbti šie nariai: A. Alekna, 
A- Zdanis, Usenienė ir Ka- 
manienė.
Choro valdyba

Choras, kuriam vadovau
ja A. Navickaitė-Karas, jau 
vėl susitvarkė ir smarkiai 
ruošiasi savo koncertui.

Choro valdyboj yra: 
Pirm. Swolkin, sek. Lepnic- 
kienė, ižd. J. Trashas.

L. J. Stasiulis 
Nauja Moterų Klubo

vo pavyzdingiausias.
Pasivaišinus gausiais ir 

gai žiais valgiais, E. Verbe- 
lienė pasakė gražią kalbą ir 
apdovanojo savo stalo mo
teris korsažais ir dar kaž ko
kiomis dovanomis, o J. Sty- 
les įteikė garbės narės ženk
leli už jos nuopelnus klubui. 
Po tų ceremonijų visi buvo 
paprašyti vieną minutę susi
kaupti taikai.

Tada banketo programai 
vadovauti buvo pakviesta 
Ona Kaulakienė. Ji taipgi 
kalbėjo lietuviškai su že
maitišku akcentu, kuo že
maičiai didžiavosi, pristatė 
kalbėti Lietuvių Pil. Klubo 
pirm. P. Statinską, ir vice
pirm. Noreiką, buvusį pirm. 
Rodgers, ir choro pirai. 
Svvolkiną, kuris kvietė rašy-

I • 4-
ils Į cnorą, Kuriu repeticijos

_________________ Klubas išsirinko šitokios būna šeštadieniais 1 vai. 30
~ t 'sudėties valdybą: Pirm. Jen- min. Lietuvių Pil. Klubo sa-
Gruodzio 14 d. sv. Jono . XT . <3tlLL u;me Nevis, vicepirm. Verom- iej.

ka Valaitienė, sekr. Margie A. Navickaitė-Karas su- 
___ ___________________ giedojo Lietuvos ir Ameri

kos himnus. Be to, Karas su 
tiems už talką.___________ >A. Norais padainavo duetų,

Atskiras lietuviškas ačiū kurie labai gr ažiai skambė» 
Lietuvių Franklino Klubui, jo, ii- už tai dainininkai gavo 
Sandaros 24 kuopai ir Ka- daug katučių.
zimiero Klubui už aukas ir Vėliau buvo šokiai. Kas 
paramą, visiems banketo bi- tingėjo šokti, tie šnekučiavo 

pr ie baro, kur Morozas grei
tai ir mandagiai patarnavo. 
Naujas klubo pianas

Ji nupirko klubui Mockus. 
Jis pasakė: “Išsirinkite ir 
neklauskite kainos. Man tas 
nesvarbu, bet pianas turi 
būti geriausias iš visų, ko
kius lietuviai turi savo klu
buose”.

Jis aptvėrė ir klubo skly
pą, aptvėrė geležine tvora, 
kuri jam atsėjo arti $1,000. 
Jis tą dovanoja klubui su 
sąlyga, kad klubas būtų lie
tuvių ir lietuviams tarnautų. 

L. J. Stasiulis

J. Krasinskas

BROCKTON, MASS.

Padėka
BALFo 72 skyrius lapkri

čio 22 d. atžymėjo savo 
veiklos 15 metų sukaktį 
banketu, kuris įvyko puoš
niose Lietuvių Franklino 
Klubo patalpose. Visos vi
suomenės jautriu pritarimu 
ir gausiu dalyvavimu tame 
bankete sudalyta $450.00 
vargstantiems broliams Si
bire, pavergtoje tėvynėje ir 
kituose kraštuose sušelpti- 
Tai buvo graži lietuviško 
vieningumo šventė.

Skyriaus valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką prel. Pr. 
Strakauskui ir kun. Dauniui 
už parodytą palankumą, 
BALFo apskrities pirminin
kui kun. V. Martinkui, Bos
tono skyriaus pirmininkui 
A. Andriulioniu, Norwoodo 
skyriaus pirmininkui J. Za- 
rankai, Brocktono miesto 
tarybos nariui I. Moncevi- 
čiui ir adv. L. Tamulevičiui 
už pasakytas kalbas ir lin
kėjimus, Laisvės Varpo ve
dėjui P. Viščiniu! už suor
ganizavimą ir perdavimą 
lietuviškos muzikos, meni
nės dalies dalyviams: komp. 
J. Gaideliui ir jo vedamo 
moterų trio narėms — I. 
Mickūnienei, Daušienei ir 
Mališauskaitei, sol- Ad. Ba
rauskui, jaunajam A. Semi
tai už atliktą programą, E.

lietų platintojams, šeiminin 
kėms — St Gofensienei, O. 
Eikinienei, V. Duobienei, 
M. Viščinienei ir O. Radze
vičienei su dukra, visoms 
moterims, kurios aukojo 
banketui pyragus, o taip 
pat visiems banketo daly
viams, kurie savo gausiu at
silankymu parodė 'didek 
jautrumą vargstantiems lie
tuviams ir pritarimą BALFo 
veiklai, siekiančiai paleng
vinti sunkią dalią savo se
sėms ir broliams-bolševizmo 
aukoms.

Visiems dėkodami uz 
reikšmingą įsijungimą į sky
riaus veiklos 15 metų su
kakties minėjimą, drauge 
kviečiame toliau visu nuo
širdumu remti šalpos darbą, 
kuris nėra baigtas, kol tiek 
daug lietuvių laukia mūsų 
paramos.

Valdyba

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lietuvių dainos Ameriko
je, surinko ir suredagavo 
Jonas Balys, išleido L. En
ciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius (265 C St., So. 
Boston 27, Mass.), 326 psl., 
kaina $5. Knygoje yra 472 
dainų tekstai, jų gaidos, 
dainininkų, dainininkių (jų 
daugiausia) sąrašas, ilgoki 
įvadai-paaiškinimai lietuvių 
ir anglų kalbomis, anglų 
kalba duotas kiekvienos dai
nos trumpas turinys. Knyga 
įrišta, gražiai išleista-

ST. PETERSBURG, FLA.

balsavimas. Kuri vieta gaus į Bliudnikui ir visiems ki-
Negalima pasiekti dorybės l»e 

kovos su jai priešingomis ais
tromis.

Turėsime pokylį

SLA 373 kuopa Naujųjų 
netu vakare rengia banketą 
‘Letter Carner Hali” salėj 
(314 - 15th Ave., So). Pra- 
Ižia 6 vai. vak.

Dainuos choras ir solistai, 
muzika grieš lietuviškus 
šokius. Visi kviečiami atsi- 
ankyti.

Narys
Choro banketas

Lietuvių choras sausio 6 
d. “Letter Carner Hali” salėj 
(314 - 15th Ave., So) ren
gia banketą.

Choro valdybą sudaro 
šie asmenys: Pirm- L. Che- 
pelis, ižd. Staupienė, sekr. 
B. Varašius, choro dirigen
tas K. Staupas.

Kviečiami visi kas tik my
li dainą ir gali dainuoti ra
šytis į chorą. Norintieji dau
giau žinių gauti prašomi 
kreiptis į K. Staupą (2620 - 
5Sth So-, Gulfport 7, Fla.).
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Iš Pavergtos Lietu vos Lietuvos atstovo sveikinimas
Jaunuoliai
sukruvintomis rankomis

Vilniaus radijas gruodžio 
3 d. davė reportažą iš Vil
niaus studentų gyvenimo. 
Viena studentė atvirai pa
pasakojo, kaip vargo Lietu
vos jaunuoliai, patekę j So
vietų Sąjungos gilumos plė
šinius.

“Visos talkininkės tiek 
daug iškentė . . . Plėšiniuo
se jai teko dirbti kartu su 
vyrais . . . Niekas čia nepa
sigailėjo pasakyti, kad blo
gai dirbama. Plėšiniams ne
reikalingi baltarankiai. Ką 
gi, Marytė, kietai sukando 
dantis ir mokėsi sunkiai 
dirbti. O ką jau bekalbėti j 
apie darbus ūkiuose. Sto
vyklose (Sibire) mes pirmą 
kartą pajutome komunisti
nio darbo skonį. Anksčiau 
tik kalbėdavome, dabar sto
vyklose mes tai jau patys iš
gyvenome”. Būta net taip, 
kad pamainos viršininkas, 
apžiūrėjęs kai kurių studen
tų sukinvintas rankas, pasi
šaukęs gydytoją patvarkė, 
kad studentai kelias dienas 
galėtų pailsėti”.
Serga P. Rimša

Skulptorius Rimša Petras, 
kuris jau eina 79-sius me
tus, šiuo metu serga, gydy
tojai jam uždraudė keltis iš 
lovos. Dailininkas viena 
akimi visai nebemato.

Jis visus savo kūrinius 
padovanojo valstybei. Ne
trukus būsiąs atidalytas jo 
vardu muziejus, kuriame 
bus sudėti visi jo kūriniai.
Paminėjo A. Griciaus 
sukaktį

Gruodžio 12 d. Vilniuje 
Dramos teatras iškilmingai 

. paminėjo rašytojo Augusti
no Griciaus 60 metų amžiaus 
sukakti. Ta proga buvo su
vaidintas jo veikalas “Liep
to galas”.

Vyriausybė Įteikė garbės 
raštą.

A. Gricius 1911 m. buvo 
išvežtas i Sibirą. Ten jis vie
nas pirmųjų “susiprato” ir 
pradėjo garbinti komunis
tus.
Mirė J. Motiejūnas - 
Valevičius

Lapkričio 13 d. Vilniuje 
mirė Jonas Motiejūnas-Va
levičius, Lietuvos kariuome
nės atsargos majoras, kūrė
jas savanoris, ilgą laiką bu
vęs apskrities viršininkas. 
Dešimt metų jis išbuvo Sibi
ro katargoje.
Pagerbė J« Čiurlionytę

Gruodžio 16 d. Vilniaus 
konservatorijoje buvo iškil
mingas vakaras muzikologei 
ir folkloristei Jadvygai 
Čiurlionytei, garsaus daili
ninko ir muziko seseriai, jos 
amžiaus 60 metų ir kūrybi
nės bei pedagoginės veiklos 
35 m. sukakčių proga pa
gerbti.
Kauno vandentekio 30 m. 
sukaktis

1929 m. gruodžio 15 d. 
Kauno miestas pradėjo gau
ti vandeni iš vandentekio, 
nebereikėjo vandenio semti 
iš šulinių ar neštis iš Nemu
no. Šių metų gruodžio 15 d. 
ta sukaktis buvo iškilmingai 
paminėta, ta proga “geriau
si vandentekio darbuotojai” 
Gečys, Germanavičius, Mar
kevičius, špokas ir kt. buvo 
apdovanti.

Bet vargu ta proga buvo 
prisiminta tie, kurie sumanė 
vandenteki Įvesti ir daugiau
sia nusipelnė tą sumanymą 
vykdydami: to meto bur
mistras Jonas Vileišis ir ka
nalizacijos vandentiekio 
skyriaus vedėjas prof. Ste
ponas Kairys. Piimasis jau 
seniai mirė, o antrasisi da
bar gyvena Brooklvne, N. 
Y.

Artėja šv. Kalėdos. Se
nieji metai eina Į galą. Šven
čių proga mūsų mintys vėl 
skrieja pas savus, mūsų ne
laiminguosius tautiečius tė
vynėje ir ypatingai Sibiro 
tremtyje.

Besibaigiančių metų bė
gyje, Amerikos lietuvių or
ganizuota visuomenė atsidė
jusi sekė lietuvių tautos 
kančią, jai užjautė ir sten
gėsi ją palengvinti. Ji siekė 
palaikyti ir jos vilti būsimu 
tautos prisikėlimu. Pasitin
kant Naujuosius Metus, Lie
tuvos nenuilstami draugai, 
be abejo, pasiiyš tą kilnųjį 
darbą toliau tęsti. '

Šia proga reiškiu giliai

I nuoširdžią padėką visiems 
i Amerikos lietuviams už šau
nią talką Lietuvai. Kankinė 
tauta tą pagalbą dideliai 
Įvertina ir jos niekada ne
užmirš-

i švenčių proga, negalėda
mas asmeniškai pasveikinti 

i visus geraširdžius Amerikos 
lietuvius, bent šiuomi juos 
nuoširdžiai sveikinu. Lin
kiu, kad Naujieji Metai bū
tų Lietuvos geradariams lai
mingesni, kad jie sustiprin
tų teisingą taiką ir priartin
tų lietuvių tautos laiminges
ni rytojų.

J. Rajeckas
Lietuvos Atstovas

Stiprinkime vieni kitus
VLIKo Vykdomosios Tarybos žodi* Kalėdų ir Naujųjų 

Metų proga

VLIKO sveikinimas
Kalėdų proga, nepaisy

dami priešo, kuris tebelaiko 
mūsų tautą pavergtą, rinksi
mės susikaupti, pasiguosti, 
pabendrauti. Bursimės visi, 
kur bebūtume — laisvėje 
ar priešo prislėgti ir išnau
dojami pavergtajame kraš
te ir tremtyje. Rinksimės 
pakilia dvasia, kaip tie pir- 
miej krikščionys rinkdavosi 
Taikos ir Ramybės Valdo
vui pagerbti, ryžtis ir laimė
ti. Jokios kliūtys, net kanki
nimai tų didvyrių negąsdi
no. Didysis idealas, kurio 
jie siekė, Į kuri tikėjo, vedė 
juos Į pergalę. Jų buvo atei
tis ir jie nugalėjo tamsos 
galias.

Bedvasis materialistinis 
komunizmas taip pat norėtų 
laikyti amžiams mūsų tautą 
sukaustytą, paniekintą ir ro
botu pavergtą Maskvai ver
gauti. Vieton Kūčių dvasios, 
savitarpės meilės, laisvės 
vilčių, taikos ir džiaugsmo 
Kremlius siekia primesti 
tautai sumechanintą senį 
šaltį su priespauda, perse
kiojimais ir neviltim. Kalė
dos skelbia išsilaisvinimo 
viltį, taiką ir ramybę — So
vietų senis siūlo vargą, trė
mimus, vergų stovyklas ir 
kalėjimą. Tačiau, kaip švie
sa išblaško tautą, taip kil
nioji Kalėdų dvasia nugalės 
sovietines užmačias panai
kinti laisvę, sudrumsti tai

ką ir laikyti pasaulį bran
duolinio karo ir visuotinio 

į sunaikinimo baimėje. Nieko 
nepadės Kremliui jo apgau
lingos taikos, laisvų varžyti
nių ir kultūrinių mainų pa
žadai. Puikiai žinome, kad 
Sovietai, versdami paverg
tuosius besieliais robotais ir 
sprausdami okupuotosius 
kraštus i diktatūrinio reži
mo rėmus, patys sau gami
nasi Frankensteiną, kuris 
anksčiau ar vėliau nušluos 
komunistinius robotų kūrė
jus nuo žemės paviršiaus. 
Kaip pirmųjų krikščionių 
laisvės ir tikėjimo šūkiai su
kėlė Romos vergus prieš 
imperijos jungą ir išlaisvino 
žmones iš Koliziejaus kan
kinimo ir katakombų, taip 
mūsų vieningas ryžtas gy
venti laisvai sutriuškins 
Maskvos, kuri giriasi esanti 
trečioji Roma, galią ir jos 
vergų imperiją.

Nuoširdžiai linkiu, kad 
šioji Kąlėdų dvasia sustip- 
irintų mūsų visų tikėjimą i 
tautos išlaisvinimą ir kad 
pažadėtoji Kalėdų taika su
teiktų mums džiaugsmo ir 
naujų, giedresnį rytojų ža
dančių, vilčių.

Dr. A* Trimakas, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais 

vinimo Komiteto 
Pirmininkas

(Elta) Ar šie, besibai
giantieji metai, davė mums 
lietuviams džiuginančių, ar 
liūdnų Įvykių? Ar pavergtų
jų tautų klausimas iš viso 
pasistūmėjo Į prieki, ar liko 
bestovįs vietoje, ar net at
stumtas atgal?

Kiekvienais metais stato
me sau panašius klausimus, 
bet aiškaus atsakymo nė bū
ti negali. Įvykių tikroji pras
mė, jų pasėkos, dažniausiai 
paaiškėja po ilgesnio laiko, 
negu metai. Tad turime pa
sitenkinti tik faktų sugreti
nimu.

Buvo šiemet ir džiuginan
čių įvykių. Vienas toks: 
Galingiausioji laisvojo pa
saulio valstybė, JAV-ės, su 
savo prezidento parašu pas
kelbė “Pavergtųjų tautų sa
vaitę”, kuii dabar jau bus 
minima kiekvienais metais. 
Ir Amerikos ir kitų valsty
bių atstovai ne kartą ir šie
met pakai tojo: Priverstino 
Lietuvos Įjungimo i Sovietų 
Sąjungą mes nepripažinome 
ir nepripažinsime, linkime 
atgauti laisvę!

Tie geros valios ir drau
giškumo pareiškimai mus 
džiugino ir tebedžiugina. 
Bet praeina metai ir dešimt
mečiai, o Lietuva kaip buvo, 
taip ir tebėra pajungta sve
timai valiai. Daug kas 
apimtas nevilties nuleidžia 
rankas. Kai kelias tolimas ir 
sunkus, ne vienas pakeliui 
pavargsta. Ypač, kai mato, 
kaip laisvojo pasaulio tau
tos, tik savo laimės siekda
mos, apie pavergtąsias tau
tas kuo mažiausiai užsime
na. Rytu-Vakaru koegzis- 
tencijos (sambūvio) svaigu
lys yra apėmęs labai plačius 
Vakarų pasaulio plotus. Už 
laikinę ramybę, už Krem
liaus valdovų šypseną kai 
kas sutinka atsižadėti visų 
laisvojo pasaulio idealų, 
žmogaus teisių ir tautų lais
vės dėsnių.

Prieita net prie tokios 
keistos padėties, kad vado
vaujančios pasaulio valsty
be* necivilizuotoms Afrikos 
tautoms duoda ar siūlo vals
tybinę nepriklausomybę, ta
čiau trims Vakaru Europos 
kultūros tautoms, Lietu
viams, Latviams, Estams, 
tautų apsisprendimo teisė 
negražinama. Afrikoje ir 
Azijoje vergija naikinama, 
prie Baltijos jūros ji ir to
liau praktikuojama — viso 
civilizuoto pasaulio akivaiz
doje.

Tokie reiškiniai negali 
mas džiuginti. Bet jie nepri
valo mus stumti Į nusivyli

mą. Visados taip buvo, kad 
tautos pirmoje eilėje rūpina
si savais reikalais. Stebuk
lai reti. Iš kitos pusės žiū
rint, visgi iškilo Vengrijos 
reikalas ir Jungt Tautos di
dele balsų dauguma pas
merkė Maskvos smurtą. Dar 
daugiau: Jungt- Tautos pa
reikalavo sovietų kariuome
nės pasitraukimo iš Vengri
jos.

Jei lietuvių tauto* žmonės 
šiapus ir anapus geležinė* 
uždangos nenustos tikėję 
Lietuvos laisve ir nepriklau-
somyoe — umura 
dieną ir vėl atgaus laisvę.

Dabartiniais laikais pa
saulio Įvykiai bręsta ir kai
taliojasi didesniais greičiais, 
negu anksčiam Manyti, kad 
padėtis Sovietų Sąjungoje 
yra nusistovėjusi visam lai
kui ar nors ilgam — yra be 
pagrindo. Nors Sovietų Są
junga labai patvariai siekia 
savo tikslų ir nukrypimams 
nepasiduoda, bet ir ten gy
venimas nėra sustingęs, it 
ledynas, bet garuoja ir al
suoja. Sovietams mažai te- 
reikalingi Vakarai, bet siek
dami pažangos, jie yra pri
versti jais vis daugiau do
mėtis. Ir sovietų valdomos 
tautos neliks ilgainiui toje 
pačioje būsenoje, kaip iki 
šiol. čia slypi dar nenuma
tyti galimumai.

Mums svarbu, kad išeitie
ji 1959 metai duoda dau
giau vilčių. Tas viltis dar 
stiprina mūsų brolių ir se
sių okupuotoje tėvynėje lai
kysena ir pasiryžimas būti 
ii likti gyva tauta.

Daug kas pasaulyje gali 
keistis, bet visiems laikams 
lieka mūsų pagrindinė valia 
— likti lietuviais, siekian
čiais savoje tėvynėje nepri
klausomai tvarkytis.

Sveikiname tautiečius vi
suose pasaulio kraštuose su 
Kalėdų šventėmis ir linkime 
Naujuose metuose išlaikyti 
viltį ir ryžtingumą.

VLIKo Vykdomoji 
Taryba

BE MIEGO 
203 VALANDAS

Honolulu (Hawajuose) 
radijo stoties direktorius 
Rounds, 23 metų amžiaus, 
be miego išbuvo 203 valan
das ir 44 minutes ir 40 se
kundžių, tai yra ilgiau kaip 
savaitę. Iki šiol rekordas 
buvo 201 vai. 37 minutės.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynu* užsisakyti **KaW- 
vj”- Kaina metams M.

PREZIDENTAS E1SENHOWER!S KARALIAIS ŠEIMOJE

Iš dėžinės į kairę: Graikijos karalius l’ov ilas, prezidentas Eisenhoweris, karalie
nė Frederiką, užpakaly princesės Sofija ir Irena ir sosto įpėdinis Konstantinas.

i Konsulatas jieške
Apgaule toli nenueisi i Aglinskas, Vytas, Adomo sū-

------------------- Ancevičienė. Ona, dirbusi bu-
Vliko pirmininkas dr. A. įveda Į komunistų pergalę; saldainiu dirb-

Trimakas, Amerikos Lietu- Į jq) Reikia pabrėžti, kadį Dementavičius, Antanas, Ra
viu Tarybos suvažiavime be laisvės Rytų Europoje zio sūnus, iš Dainavos k., Kau- 
Niujorke 1959 m. gruodžio • neįmanoma pasaulio taika; no aP- ...<•« j f 1 Jacevičius, Juozas, ir jo su-12 d. pasakė kalbą, kurioje _ Turime stiprinti savo nūs Aloizas ir Juozas, 
vystė minti, kad komunistai ideol. k gu komu. Milkus, Jonas Antano sūnus, iš 
aDCaule non visa pasauli - - • Girkalnio m., Rasenau ap.
naveroti bet kad tas iiems nistmi^ skverbimosi ir pakėnas, Petras ir duktė Ona,
pavergti, net J s Maskvos propaganda; gyveno Worcester, Mass.
nepavyks, nes tą apgaulę | f / Tamašauskis, Stasys-Juozas,
galų gale visi supras. | Į2) Priminti YVashmgto- Motiejaus sūnus, iš Girkalnio

Savn kalba iic čitain bai- nui, kad Sovietų kultūriniai m., Raseinių ap.Savo kalbą JIS Šitaip bai Turelis. Antanas WaĮter, Ka-
ge. j. „ zimiero sūnūs, iš Briezvalkiu

“Nėra inkin abeioiimo ; klika, taikus sambūvis, at kaimo, gyveno Richmond Hill,i abejoj imo> j tarptautinės padėties atlydis N. y.

kad Vakarai supi anta esa-į^ išnaudojami Maskvos Uktveris (Oak), Petras, gy-yratnncinc nadotios rimti ir rfini- i------------------- ---- „ —r_--------,- --z- . _r- . plėUmosl reikalams;
naši, kad pavergtieji kras-;1 . . .
tai nepasiliktų amžinai So-' 12 Prirmntl fa,n n

veno Harmarviile. Pa.
. o . ..... , , , Aleknavičiūtė - čekanauskie-13 I nmintl taip pat, kad n£ Qna Liudviko duktė.

me pasirūpinti savo tautos 
■ laisve ir jos ateitimi. Tuo , įvykdys; ryte), gyveno Kybartuose.
reikalu visada ir visur turi-l 14) Nemažiau reikėtų d..‘jo^'Saš
me kelti savo tautos laisvės kalautl, kad kiti nespręstų Adolfas, ir sesuo Linkevičiūtė, 

1 Lietuvos likimo be mūsų Elzbieta.
naši- Pačių dalyvavimo arba bent ‘ Chachuuskaitė,pa&i- i _ " . Pahomja, ir jos sesuo Rimkiene,

musų atstovų atsiklausimo; Stefanija, Antano dukterys, iš
2) Kad lietuvių tautai' 15) Visaip m«alįai ‘'bSStSŽto Petro ir

laisvų rinkimų keliu butų medžiaginiai lemti VLIKo, Marijonos sūnus. kil. iš Kale- 
leista sudalyti savo nepri- kaipo veikiančio globaline niškės km., Dūkšto vi., Zarasų 
klausomą vyriausybę; plotme, laisvinimo apVabaliene . Radavič»«tė, Ele-

Knd TJetuvos bvla bū. ’ ypatingai jo informacijos na, Edvardo duktė.3) Kad Lietuvos byla bu if radijo programas;
tų visuose svarbiuose tarp- J 1

“Daug suminėtų žygių 
ALTas yra sėkmingai atli-

bylą ir reikalauti:
1) Kad Sovietai 

trauktų iš Lietuvos;

tautiniuose pasitarimuose, 
kaip šiandien yra Vengrijos 
klausimas;

Kad bent vienas di- aos dienos. Norėčiau palin-
dairių galybių susitikimas, i het! vien puikių rezultatų 
jeigu tokių būtų daugiau,'£,OJe ,^'P1^1
būtį pašvęstas pavergtųjų j,, 0SMsU! dienų dideles dų>

Vaičiūnas (YVhite), Andrius, 
Juozo sūnus, gyveno Spring- 
field, Illinois.

Valinčiusi, Vincas, iš Bulevi-
kęs, o kitus tebetęsia ligi zn^;.5 „; „ c. , r r 0 V y s n 1 a u s kas, v incas, iš

Aleksandruvkos.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
vonsalate General of Lithuauia 

41 West S2nd Street 
New York 21, N. Y.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau- 
ą adresą nepamiršti parašy

ti ir senojo.

įj. j lomatinės 
yra daug.

itampos laikais 
ALT žodis Wa- 

. . . ’shingtone: Valstybės De-
5) JPatys tunme kelti ir! partamente ar Kongrese tu- 

pabrėžti pavojų, kuris gie- rj Hidelčs reikšmės. Nema- 
sia visam laisvajam pašau-į ^iau svarbūs yra j0 organi- 
liui, nesulaikomai komunis-, zuojamį vajai laisvinimo 
tams naudojant visus pa-j darbui finansuoti, be kurių 
vergtųjų kraštų ūkimus, vargiai ar būtu įmanomas 
mokslinius, kultūrinius ir ki- į VLIKo darbas fr iš vis0 bet
tokius išteklius Maskvos Rokie Lietuvos laisvinimo 
imperialistiniams tikslams žygiai” 
siekti;

6) Tolygiai turime reika
lauti, kad būtų atmestas 
bet koks kompromisas su 
Sovietų Sąjunga moralės ir 
pavergtųjų tautų sąskakon;

7) Turime remti ir palai
kyti mūsų tautos rezistenci
nę dvasią, jos viltį, kad lais
vė bus atstatyta ir infor
muoti ją apie laisvųjų lietu-

Europos tautų — taigi 
Lietuvos laisvės reikalui;

•zse -e: .7 ycjLK • v T;~ - v?7 ss 55. štj&s&guoūi
Jau atspausdintu! Užsisakykite!

’K E L EIV10’KALENDORIUS
1960-Seis metams

Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors 
viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ra

viu darbus, kas šiuo metu j lcndoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį 
Įmanoma tiktai oro bango-' užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.
■mis; j Kaip kasmet. Keleivio Kalendoriuje 19G0 metams

8) Reikėtų taip pat pa- yra įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori- 
brėžti, kad JAV pasitrauki-įjos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko, 
mas iš Europos reikštų ko-- Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo 
munistų Įsigalėjimą ir karo me jau dabar siųsti šiuo adresu;
pagreitinimą; 1 KELEIVIS

9) Neturime pritarti jo-į 
kioms taikaus sambūvio po-1 
litikos nuolaidoms, nes josi

636 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

»
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Pasikalbčpmas 
Maikio su Tėvu

— Vot, Maiki, ir vėl susi
laukėm Naujų Metų.

— Taip, tėve, turėsime 
jau 1960-tus metus.

— Ar tai reiškia, kad tiek 
metų jau praėjo nuo svieto 
sutvėrimo?

— Ne, tėve, mūsų metai 
skaitomi nuo Kristaus gimi
mo.

— O kiek bus metų nuo 
to laiko, kai mūsų žemė bu
vo sutverta? Juk tavo kny
goj turbūt yra parašyta, ar 
ne?

— Žemės amžius dar nė
ra tiksliai nustatytas, tėve. 
Anais metais šį klausimą 
svarstė Anglijos mokslinin
kų draugijos susirinkimas, 
kur dalyvavo daug garsiųjų 
pasaulio geologų. Apsvars
tę viską, kas iki šiol yra 
moksliniais tyrinėjimais pa
tirta, jie padarė išvadą, jog 
žemės amžius yra taip ilgas, 
kad mūsų sąvokai apie lai
ką sunku jį įsivaizduoti. Ge
riausiu apskaičiavimu, gali 
siekti keturių ar penkių bi- 
lionų metų.

— Maik, man nelabai aiš
ku, ką reiškia keturios ar 
penkios balionės metų. Ver
čiau tu man išvirožyk, kiek 
per tą laiką galėjo būti ant 
svieto žmonių.

— Šito, tėve, ilgi niekas 
negali apskaičiuoti, nes nie
kas negali pasakyti, nuo ka
da žmogų reikėtų atskirti 
nuo buvusių pirmųjų gyvy
bės formų. Bet jeigu ir bū
tų galima nors apytikriai tą 
gadynę nustatyti, tai visgi 
dar nebūtų aišku, kaip grei
tai žmogaus giminė žemės 
paviršy plito.

— Nu, tai koks pažitkas 
iš tavo mokslo, jeigu tu nie
ko gero nežinai??

— Mokslas, tėve, pradėjo 
veikti palyginamai dar ne
seniai, ir vis dėlto daug da
lykų jau išaiškino, daug 
naudos žmonijai padare. 
Juk šventi aščio įrašyto jai 
dar nežinojo, kad mūsiškė 
žemė yra apskrita. Bažnyčia 
ant laužų degindavo pir
muosius mokslo vyrus, ku
rie bandė šitą tiesą žmo
nėms aiškinti, nes tai nesu
tikdavo su Biblija.

— Maiki, nekalbėk be
dieviškai.

— Tėve, turėk kantrybės 
ir klausyk, ką aš sakau- Kai 
Kolumbas sumanė plaukti 
jūromis aplink žemę, kad 
pasiektų Indiją iš kitos pu

sės, bažnytininkai jį bepro
čiu išvadino- Juk žemė via 
plokščia, kaip didelis bly
nas, jie sakė; priplauksi 
prie krašto ir nudardėsi į 
prapultį. Bet Kolumbas įro
dė, kad žemė yra apskrita 
ir ją galima apkeliauti ap
linkui. Jau ir tėvas nebijo
jai plaukti Amerikon. Ar ne 
tiesą aš kalbu?

— Olrait, olrait, gali kai-
1 Kju.. MVV.

— Mokslas, tėve, eina ir 
toliau. Jis jau atidarė žemės 
gelmes, surado visokius me
talus, anglies klodus, alie
jaus šaltinius ir parodė 
žmonėms,, kaip tomis gėry
bėmis naudotis. Bažnyčia 
to nežinojo. Mokslas eina 
dar toliau. Jis bando ats
kleisti ilgų amžių paslaptį ir 
pamatyti žmogaus praeiti: 
kas buvo jo pirmtakūnas, 
kada. ir kaip jis nuo savo 
prabočio atsiskyrė ir kokiais 
keliais jis žengė, iki pasie
kė dabartinio savo stovio, 

i — Maiki, aš jau nekartą 
į esu tau sakęs, kad Adomą 
ir Jievą Dievas sutvėrė. Tai
gi jie ir buvo pirmutiniai 
žmonės. Biblijoj yra pasaky
ta ir kaip jie gyveno.

| — Tai yra žydų rabino
Maižiaus pasaka, tėve. 

i Mokslas seniai jau ją su
griovė ir įrodė, kad žmogus 
išsivystė iš žemesnių gyvy- 
bes formų. Randami žemės 
sluogsniuose jo suakmenėję 
kaulai aiškiai parodo, kad 
einant į gilesnę praeitį, jo 
pavidalas randamas vis 

, mažiau išsivystęs ir supras
ite ja iki tokio laipsnio, kur 
jis yra vadinamas jau tik 
beždžionžmogiu.

— Čia, Maiki, tai jau 
šliuptarnių išmislas. 

j — Jeigu tėvas netiki, tai 
į galim nuvažiuoti į muziejų; 
j tenai galėsi savo akimis pa
matyti savo prabočio kau
lus.

— Nausa, aš į tokį pleisą 
nevažiuosiu. Jeigu tu pats 
negali man pasakyt, kiek 
buvo ant svieto žmonių nuo 
Adomo ir Jievos, tai ką tie 
kaulai galėtų man pasakyt? 
Ir be to, kaip aš galėčiau ži
noti, kad tai mano prabočio 
kaulai? Jeigu dar su vuode- 
:ga, tai greičiausia bus ko- 
jkios monkės palaikai.
’ — Tėve, aš jau sakiau,
kad mokslas Adomo ir Jie- 

!vos nepripažįsta. Bet jeigu 
jau tėvas taip nori .Maižiaus 
pasakomis tikėti, tai galima

Kostui Korsakui SO metų
Seniau komunistai jį murzino, o dabar juo giriasi

J. VLKS
Tikras vargas su kai ku- 

įrių pavergtoje Lietuvoje iš
garsėjusių asmenybių praei
timi. Apie kitus jų net kaip 
kurių sukaktuvių proga ko
munistų spauda labai santū
riai pasisako nedirsteldama 
į jų praeitį.

Kaip čia dabar — patys
įmurzino, o dabar nesmagu 
prisiminti ir teisybę pasaky
ti. Geriau nutylėti.

Štai okupuotos Lietuvos 
spaudoje labai kukliai buvo 
atžymėtos literatūros kriti
ko, rašytojo, akademiko 
Kosto Korsako 50 metų su
kaktuvės. Buvo pasakyta, 
kad jis gimė 1909 m., mokė
si Joniškio progimnazijoje, 
gimnaziją baigė Šiauliuose 
ir vėliau Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune pradėjo 
studijuoti lietuvių ir rusų li
teratūrą. Jau studentauda
mas bendradarbiavo mokslo 
ir literatūros žurnale “Kul
tūra” ir kurį laiką buvo jo 
technišku redaktorium.

Už tą Kosto Korsako 
bendradarbiavimą “Kultū
roje” komunistai visą laiką 
ant jo šunis karstė.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais komunistų parti
ja, veikusi pogrindyje, iš 
savo tarpo šalino visus tuos 
narius, kurie bendradarbia
vo nekomunistų spaudoje. 
1929 m. komunistų Tilžėje 
spausdintame “Balse” Nr. 1 
buvo pasakyta, kad visi, ku
rie bendradarbiauja buržu
azinėje spaudoje, imtinai ir 
socialdemokratų, šalinami iš 
partijos. Tų pačių metų 

i “Balso” Nr. 3 šiaip buvo 
dar paaiškinta:

“N e g a Įima bendradar
biauti ir tokiuose žurnaluo
se, kaip “Kultūra”. “Kultū
ra” skelbia mums priešingą 
mokslą ir laikosi idealisti
nės pažiūros. Kas bendra
darbiauja priešų spaudoje, 
tas ne tik remia mūsų prie
šus, bet ir padeda jiems ko
voti su mumis, taipogi pats 
pasiduoda jų įtakai”.

“ Jei yra tokių LKP narių, 
kurie bendradarbiauja prie
šų spaudoje, jie tuoj priva
lo nutraukti bendradarbia
vimą. Kas žinodamas už
draudimą visgi atsisako nu
traukti bendradarbiavimą 
priešų spaudoje, tą reikia 
išmest iš partijos. Šis drau
dimas liečia ir komjaunuo
lius”.

Kostas Korsakas tada 
sukinėjosi tarp komsomolų.

apie tai pakalbėti.
— Jes, Maiki, aš noriu.
— Pasak žydų kalendo

rių, tėve, Adomas su Jieva 
pradėjo rojuje gyventi 5720 
metų atgal. Jiedu turėjo 
trejetą sūnų. Vienas mate
matikas netingėjo paskai
čiuoti, kiek nuo to laiko ga
lėtų būti tos šeimos ainių. 
Jis skaičiavo taip; jeigu 
kiekviena sekanti šeima tu
rėjo po trejetą vaikų, o tie 
vaikai užaugę sukūrė savo 
šeimas ir taip pat turėjo po 
trejetą vaikų, ir jeigu visi 
tie žmonės šiandien atsikel
tų iš kapų, tai suguldžius 
juos vieną prie kito, ir po 
tris vieną ant kito, jie už 
dengtų visą žemės pavirš).

— Tai kiek būtų iš viso?
— Aš, tėve, neturiu laiko 

skaičiuoti.
— Olrait, Maik,, aš nuei

siu pas Zacirką, gal jis man 
išfigeriuos. Jis turi gerą gal
vą ant ličbų.

Jis jiems pranešė, kad dau
giau nerašysiąs priešų spau
dai. Bet savo pažadų nete
sėjo, “Kultūrai” rašė. čia ir 
prasidėjo K. Korsako didie
ji nesusipratimai su komu
nistais. Komunistų spauda 
jį niekino bet kuria proga. 
Nelauktai Kostas Korsakas 
įsivelia į komsolo bylą. Jis 
buvo suimtas ir kalinamas 
kartu su kitais. Ir tada ko
munistų spauda jo neatlei
do. Rašė, kad jis tik prisi
plakėlis ir visai be reikalo 
įveltas į komunistų bylą už 
slaptos spaustuvės laikymą, 

j 1929 m. “Balso” Nr. 23 
korespondencijoj -‘Prisipla
kėlis” buvo pasakyta:

“J kalėjimą pripuolamai 
pakliuvo Korsakas (Vin
gis). Jis buvo prisiplakęs 
prie komjaunimo. Jis suge
bėjo šlietis prie komjauni
mo ir bendradarbiauti fa
šistinio krypsnio “Kultūroj” 
dar tūlą laiką būt faktinu 
jos redaktorium. Kada LK 
JS CK sužinojo, kad Korsa
kas bendradarbiauja, CK 
pareikalavo, kad jis tuč tuo
jau nutrauktų bendradar
biavimą. Korsakas atsisakė. 
Tuomet CK išmetė jį iš 
komjaunimo eilių. Kada 
Korsakas pamatė, kad ir po
litiniai kaliniai rengias iš
mest jį iš savo tarpo, tai pa
reiškė, kad jis išeinąs iš 
“Kultūros” bendradarbių ir 
jau padavęs “Kultūros” re
dakcijai pareiškimą, kad 
pertraukia ryšius su “Kultū- 
ra •

0 kai K. Korsakas buvo 
perkeltas į Šiaulių kalėjimą, 
tai jis pareiškė, kad jam 
“Kultūroje” bendradarbia
vimas yra artimesnis negu 
gyvenimas politinių kalinių 
eilėse.

1929 m. “Balsas” Nr. 24 
apie K. Korsako atsiiadimą 
Šiaulių kalėjime žinutėje 
“Kas tas Korsakas” prade
da jo aprašymą jo paties ei
lėmis :
Sienos, sienos keturios!
Prašom susipažinti 
Poetas Korsakas Kostas.
_e paso. ee i,ikylx>.--.
Jokių šventųjų nep;ipažĮ>tąs 
žvalgyboj —
Svancas, kuliganas. protinusi..' 
ir komunistas.

0 jau toliau duotas toks
K. Korsako apibūdinimas:

“Tik susipažinus, keletat 
sykių pasikalbėjus su juo, 
kyla klausimas, ar tik netu
rime reikalo su smulkiai- 
buržuaziniu inteligentu, ku
ris nuskriaustas buržuazinės 
santvarkos šliejasi prie re
voliucinio proletariato ju 
dėjimo, o visus šunis karia 
ant buržuazijos, bet kuriam 
buržuazija visgi artimesnė. 
Tokie tipai paprastai pasi 
žymi nepastovumu, svyravi
mu. Jie išsigandę proletaria
to revoliucinės kovos sunku
mu, .nesulaukdami ..grci os 
revoliucijos dažniausiai vi.s- 
ta renegatais, nueina tar
nauti žvalgybai, tenkinas 
tuo, ką gauna iš buržuazijos 
nes čia visgi daugiau nau- 
CIOS •

Ten ir kitur buvo įrodinė
jama, kad Kostas Korsakas 
joks marksistas. Yra tik pa
viršutiniai susipažinęs sr 
marksistine literatūra. Jo 
likimu esąs net susirijpinęs 
pralotas Jakštas-Dambraus- 

įkas, kuris jį prilygina filoso
fui VI. Solovjovui, o “Lie- 

! tuvos Žinios” apgailestauja, 
kad jam tenka sėdėti kalėji
me, nes jis palinkęs į džio-

SENOVfiS KALĖDŲ SENELIS

! »

'i romas Kast 1889 metais šitaip piešė šventą Mikalojų, 
kuris neša vaikams Kalėdų dovanas. Dabar toks senis 
gal tik taikus galėtų gąsdinti . . .

Amerikos miestų vardai
Miestų, miestelių ir vals

tybių vardai Amerikoje at
sirado įvairiais būdais. 
Ankstyvi prancūzų, ispanų 
ir olandų tyrinėtojai, indę- 
nai ir anglai kolonistai, ge
ležinkeliečiai, A m e r i k os 
paštas, kongresas ir viso
kiausios kitokios grupės bei 
asmenys prisidėjo prie šio 
krašto vietovių krikšto.

Daugelis miestų ir valsty
bių vardų yra susiję su tyri
nėtojų ir ankstyvų atvykė
lių i šį kraštą nuotykiais. 
Savaime aišku, kad iš pra
džių vardai buvo daugiau- 
siu iinoliški. Nauiai anev-------v-- -IOV
ventos vietovės buvo pava- 
dintos pagal anglų miestus. 
Tokie vardai,, kaip Bosto
nas, Cambridge, Watertown 
ir Plymouth buvo atnešti iš 
ten, iš kur anglų kolonistai 
atvyko.

Kelios Amerikos valsty
bės buvo pavadintos karalių 
ir karalienių vardais. Pats 
geidausiąs pavyzdys yra 
Nevv Yorkas, miestas ir 
valstybė. Anglai perėmė šią 
teritoriją iš olandų 1664 m. 
ir Anglijos karalius pakeitė 
olandišką Nevv Amsterdam 
vardą ir Nevv Yorku pavadi
no, pagal savo brolį James, 
Duke of York. Jis, be to, pa-

vą. Vėliau kaip kurių inteli
gentų pastangomis Kostas 
Korsakas buvo iš kalėjimo 
paleistas. Ta proga komu- 
įistų spauda dar labiau puo- 
ė jį ir neatleido jo iki 1935 

1 n., tai yra iki to laiko, kai 
. au Vincas Kapsukas buvo 
[ niręs, Zigmas Aleksa-An- 
parietis, Pranckus-Žalionis 

r kiti buvo suimti ir Sovie- 
ijos kalėjimuose kalinami. 
)abar Kostas Korsakas yra 
avergtos Lietuvos komu- 
:istu gerbiama asmenybė. 

Juo pasitikima. Jis buvo 
askiitas profesorium, pa

tylėtas į akademikus. Jis 
gausus savo raštais literatu
os klausimais. Jis kelelių 

i lidžiujų iieeratūros leidinių 
•edaktorius ir reta literatu
os klausimu išleista knyga, 

kuri nėra palydėta K. 
čorsako įvados žodžiu.

Jis darbštus ir našus. Pro 
'o visus darbus negalima 
lengvapėdiškai praeiti, juos 
'"tisai smerkti. Galima dėl 
jo darbų turinio pasiginčy
ti, nesutikti. Galima jam 
prikišti, kad jo darbuose vi
sur yra įsprausta okupan
tams duoklė, kuri nūnai 
Lietuvoje rėira išvengiama, 
bet negalima paneigti jo 
darbų turiningumo ir atitin
kamo rimtumo.

; dovanojo šią visą sritį savo 
bioliuL Prancūzų tyrinėto
jas La Šalie vietovę, kuri 
apima visą Mississippi upės 
žemumą, pavadino Prancū
zijos karaliaus Liudviko 
XIV garbei. Dabartinės Ge- 

! orgijos valstybė anksčiau 
buvo pavadinta Anglijos ka- 

! raliaus Jurgio I vardu.
Daugelyje atvejų tačiau 

atvykėliai paprasčių pap
rasčiausia perėmė indėnų 
vardus. Arizonos ir Connec- 
ticut valstybėse miestų var
dai, kaip pa v. Wabash, upių 
vardai, kaip pav. Potomac, 
'kriokliu vardai, kai o pav.—- z   z  - * a

Niagara Falls, yra visi indė
niškos kilmės.

Po Amerikos revoliucijos, 
vartojimas klasikinių vardų 

į paplito po visą kraštą. To- 
įkiu būdu atsirado Troy ir 
i Rome, Nevv Yorko valstybė
je, Atėnai Georgijoje ir 
Carthage Missouri valstybė
je. •

Kai JAV-ės gavo didžiu
lę Louisiana teritoriją iš 
Napoleono 1803 m., daugu
ma didžiųjų ežei-ų, upių ir 
miestų buvo pavadinti pran- 
cūžiškais vardais. Taip atsi
rado Detroit ir New Orle- 
ans, Fond du Lac, Racine, 
Eau Claire, Prairie du Chien 
ir Baton Rouge. O vakaruo
se ankstyvieji ispanų atvy
kėliai taip pat pavadino 
daugelį miestų ir vietovių 
ispaniškai, tarp jų San Fran- 
cisco ir Los Angeles.

Su geležinkelių išvystymu 
į vakarus 1840 m. daugelis 
stočių buvo pavadintos ofi
cialių pareigūnų ir stambių 
akcininkų vardais. Beveik 
tuo pačiu metu religinės 
sektos, ieškojusios prieglau
dos šiame krašte, paliko to
kius vardus, kaip Utopia, 
Economy, Zion ir Lebanon.

Kaip ir geležinkeliai, Paš
tų departamentas taip pat 
turėjo stipresnės įtakos va
karuose, negu rytuose. Bu
vo norima išvengti pasikar
tojimų ir daugiau buvo mė
giami trumpi, paprasti ir
skambūs pavadinimai.

Galu gale, 1890 m. vai- 
džia ikūrė Geografinių Var
dų Valdybą miestų ir kt. 
pavadinimams tvarkyti, bet 
ir tada kažkokiu būdu pras
linko tokie keisti vardai 
kaip Peanuts ar Lakely Ka
lifornijoje ar Difficult Ten- 
nesee.

American Counsil

Kada moteris sako auksini 
žiedą gavusi iš pusbrolio, tai ar- 
lxi tas žiedas arba pusbrolis yra 

i netikri.
• Arabu priežodis

CHICAGO, ILL.

„Metmenų” krikštynos
Lietuvių Studentų Santa

ra gruodžio 12 d. išleido 
“Metmenų” pirmąjį numerį. 
Tai knygos formato, 144 
pusi. žurnalas, kuriame ra
šo V. Kavolis, K. Ostraus
kas, B. Pūkelevičiutė, V. 
Doniela, V. Trumpa, J. Me
kas, H- Nagys, A. Mackus,
L. Švedas, A. Gustaitis (bos- 
toniškis), R. Spalis ir kt. 
Numerio kaina $1.25, o me
tinė prenumerata (4 nume
riai) — $4.

Tą pačią dieną B. Pakšto 
salėj buvo žurnalo “krikšty
nos”, į kurias susirinko apie 
60 asmenų, daugiausia jau
nesniųjų.

Programai vadovavo V. 
Adamkavičius, kalbėjo V. 
Kavolis, M. Katiliškis skai
tė novelę “Duobkasiai”, A. 
Mackus savo poeziją, sveiki
no P. Gaučys, J. Jasaitis, dr. 
P- Jonikas, A. Kurauskas, 
dr. J. Valaitis.

Vėliau visi dalyviai buvo 
pavaišinti kavute ir pyra
gaičiais.
Laiškai čikagiečiams iš 
Lietuvos

Keletas chicagiečių gavo 
įdomių laiškų apie naujai 
pasireiškusius persekiojimus 
Lietuvoje po NKVD virši
ninkų pasikeitimų.

Šį kartą nukreipti perse
kiojimai į kunigus, žinomas 
kunigas Mykolas Gylys, bu
vęs paskutiniojo tautininkų 
seimo narys, anksčiau Siesi
kų klebonu, pastaruoju lai
ku Žaliojo kalno Kaune 
klebonu, už neva slaptą re
ligijos mokymą nubaustas 
liaudies teismo 9 mėnesienas 
kalėjimo.

Sudarytos dabar dvi by
los už tą patį religijos mo
kymą ir dviem evangelikų 
liuteronų kunigams. Jie yra 
tardomi ir bus teisiami. Vie
nas iš jų kun. Gavėnia, iš
buvęs ilgus metus Sibire, 
dabar NKVD vėl tampo
mas.

jsOPHIEBARCUS

t

RADIJO VALANDA 
Visos programos iš WOI*A> 

1490 kil. AM 102*7 KM 
Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 va!, ryto. 

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

'AKARUšKOS: pirmad. 7 v: 1. v 
Tel.: HEm'ock 1-21 i.'J 

159 S. MAPLEWOOI> AVĖ 
CHICAGO 29, ILU

SKAITYKITE KELEIVIO 
KALENDORIŲ

Kitų metų Keleivio kalen
doriuje yra šie straipsniai: 
V- Kymanto “Laisvę išlaiky
ti — laisvą Lietuvą atgau
ti”, V. Sruogienės “Lietu
vos statutas”, Gyd. VI. K. 
“Apie virusus”, doc. K. 
Brundzos “Garsiosios Ka
manos” J. D. “Žmoniškumo 
tarnyboje”, J. Jonaičio “Kas 
didžiausias besotis". Gruz
dinio “Apie gimdymų kon
trolę”, J. Stripeikio “Vergi
ja Sovietuose”, dr. J. Schol- 
mer “Vergų streikas \ oi kil
toje”, Vabalo “Baisiosios 
skruzdės”, S. M. “Pavaini
kių vaikų klausimas", eilė
raščiai: A. G- “Meilė", Vy
gando “Džezkazganas", A. 
Jonyno ir J. Macevičiaus 
“Laiškas vadui”, Kiniečių 
išminties pažibos, naudingi 
patarimai ir tt.

Kaina tik 50 centų. Užsi
sakykite šiuo adresu:

Keleivis 
636 Broadwav 

So. Boston 27, Mass.

I
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ŽEMAITE

naujiesiems metams
Mūsą rašymia žemaitė ši kūrinėli rašė

pirmojo pasaa’in'e kam metu, kada ir ji karo viesulo 
buvo nubluk .a i Rusijos gilumą. Red.

Metai praslinko, metai pralėkė; ir vėl Kalėdos, ir 
vėl Nauji Metai! Nors mums vargo, ašarose, kraujuose 
plaukė, bet, rodos, vėju praūžė tas laikas, tie meteliai.

Kame mes pernai, kame šiemet atsidūrėme? Drą
siai galime dainuoti: "čia duona juoda, nė tos neduoda, 
ašarėlėmis laistyta!”

Pernai ūžė karas, trankėsi kanuolės, guldė galveles 
mūsų vaikeliai! Mes verkėme!

Sunaikintas, sumindžiotas tėvynės kraštas, mes ver
kiame.

Pabėgėliai iš to krašto, iš po ugnies, iš po šūvių čia 
pat, Lietuves sostinėje — Vilniuje, aprūpinami visi klau-' 
somės, visi teiraujamės: "Kuomet gi galės namo sugrįž
ti?” Tąja viltimi, tokiu pageidavimu tik gyvename, tik 
svajojame-

Jau pavasariop ėmė saule šildyti, sausas vėjelis nuo 
mūsų pusės pūsti, gaivinasi mūsų širdis. Staiga atūžia, 
užtrenkia trenksmas: r.uo ugnies pašvaistės paraudo 
dangus, juoda žemelė paplūdo krauju. Jau nebe kraštas, 
nebe kažin kur toli, bei čia pat visa mūsų tėvynė po ug
nies smūgiu pakliuvo, jau mums akis degina, galvas svai
gina.

Blaškomės, puldinėjame, slapstomės, kaip višteliai 
vanago užpulti, priešai degina mūsų namelius, naikina 
mūsų kruvinu prakaitu sutausotą turteli.

Vatu mus varo, veža Į svetimą, niekad nematytą 
kraštą.

Sumišome, išsklydomc, suvalgome, kaip žąseliai per 
audrą. Nebesusirenkame. n bt įsišaukiame, nebesusigau- 
dome, kame vaikai, kame broliai, seserys, kame vyras, • 
kame jo žmona su kūdikiai. Nebežinome, kas kame gy-j 
vas, kas po velėnos pakista?. Dejuojame, vargstame, aša-j 
romis plaukiame! ’

Ne mūsų kraštas.
kalba.

SUSITUOKIA ANTRĄ KARTĄ

Aktorius Victor Mature. 45 mėty, ir angie Joy l’rwick, 
24 metu. slapta buvo susituokę Italijoje Kapri saloje, 
bet negalėdami gauti vedybiniu dokumenty. nutarė tą 
ceremoniją pakartoti Meksikoje.

NAUJŲ METŲ ŽIRGAI

Žemė dunda nuo žirgų kanopų,
Skyla žiežirbos it žvaigždės;
Lyg rudens dangus kad ašarotas 
Senų Metų kelias baigias . . .

Naujas kelias perlais nebus klotas. 
Laimė nežydės, kaip rožės.
Bet jauni žirgai stovėti vietoj 
Negalės, kaip kryžiai sodžiaus.

Jie žaibais nulėks per laiko kelią 
Ir pradings pūkuos’ purienų.
Pražydės kaip pakelės berželiai 
Ir mano ilgesingos dienos . . .

Ignas Šmigelskis

Rambyno romantika

mūsų žmonės, nesuprantama

(Tęsinys'

Istorinės žinios
O istorinės žinios apie Rambyną yra tokios:

Šaltas, žiauru? era?, dargus debesuotas, rodos, aša-• v • • • i — ■v i T_ ___ — 1_ • _ Y •_romis, krauju apsiniaukęs: rė žydro dangaus, nė skaisčios ’Fetro Dusburgo kronika. Joje aprašoma, kaip tryliktaja- 
caulutės. ! me amžiuje kryžuočiai užėmė Ragainės .pilį ir patraukė

... x _ .......................... .. . . . , , - i prieš Rambvna, kuri kronikininkas vadina “Ramige”.
Miesto rūmai, murai didžiausi, gatves plačios, triukš-: . ... -. , , , 1 : Čia buvusia pili pnesas taip pat sunaikino, o žmones iš

J v . j dalies išžudė, iš dalies paeme į nelaisvę .
Didžiausiuose -apsviesiuose krautuvių languose eg-; Kryžuočių sudaryti kelių aprašymai taip pat mini 

laitės ir eglaitės išstatytos. sviiukais bruzguliais, saldu-. Rambyną. Vienas kelias, kuriuo traukdavo priešas, pra- 
mynais parėdytos, paguostos. • sidėjo “nuo šventojo Rambyno miško”. Pažymėtina, kad

Kalėdų eglaitės! • iki šiol miške prie Rambyno yra išlikę dideli pilkapiai —
čionykščiams žmonėms, saviškiams vaikams siūlo- senovės lietuvių laidojimo pamink! !

•mos, perkamos. Jos r.e mūsų ir ne mums, ne mums! Te- 1595 metais apie Rambyną rašė Prūsijos kartogra- 
nai, tenai mūsų Lietuvoje, i kur mus išvijo, atplėšė aud- -as Heninbergeris. Jis sako, kad lietuviai “kalną už Nė
ra, tenai paliko mūsų girelės, pušynai, eglynai, beržy- muno upės, priešais Ragainę, laikydavę šventu. Ir jei 
nėliai, kalnai, miškeliai, kr kios mes auginome, tausojo- moterys norėdavo ant jo užlipti, tai turėdavo nusiplauti 
me, šakelių nulaužti bijojome. Ten auga, šakoja, žaliuo- ir pasipuošti”.
ja . . • Tokios mes ilgime. .tokios, savosios Kalėdų eglai- Ant kalno seniau iš tikiųjų yra buvęs didžiulis ak- 
tės trokštame. nuo, kuris minimas legendose. 1811 metais Bartėnų kai-

0 gal jau priešo sunaiki ntos, sumindžiotos? .. Tenai mo gyventojas Švarcas, pradėjęs statytis du vėjinius 
mano tėveliai paliko! O mano motušėlė viena! Mano se- malūnus, akmenį susprogdino. Po to čia įvyko keli ne- 
selė, o brolelis — kareivėlis karo lauke vargsta! Tenai laimingi atsitikimai, o užėjęs viesulas greitai sugriovė 
paliko mano žmonelė ir mažieji kūdikėliai! O mano pali- a^u Švarco malūnus. 1835 metais Nemuno paplauta Ram- 
ko visi vaikeliai! Į byno dalis nugriuvo. Tačiau kalno apsauga niekas ne-

Atskvrė audra, atkirto, nebepasimatome, nebesusiži- sirūpino ir 1878 metais žymi jo dalis vėl nuvirto. 
nomei * j Lietuvių liaudis niekada nepamiršo Rambyno ir

Čia didžiaturčiai - kainieruoti, palestrantai - ka- \ P»l>«>a» Yra žinoma, kad 1885 metais, atsivežę
liošuoti. Čia diduomenė, šelpėjai stambieji, m.girdę mus ^atmanę alaus, ant Rambyno kalno Jon.nes šventė Ne- 
ašaromis. švaisto pašalpomis. Iškilmingai, triukšmingai muno alininkai,r keli Prūsuos imtuvu, veikėja.. Vėliau 
mėto duoną, mėto maistą . . .

Bet karti mums, karti jų duotoji duonos plutelė!

Kalėdų bėdos
Lietuviai sakydavo:

“Ateina Kalėdos, ūkinin
kams bėdos”. Ir tikrai buvo 
bėdos, nes reikėjo algas mo
kėti, naują šeimyną susiras
ti- O čia Amerikoje, rodos, 
neturėtų būti bėdos, jei tik 

i žmogus sveikas ir turi dar
bą, bet kur čia tau: kai ku
rie tiek privargsta beieško
dami dovanų krautuvėse, 
perka, neša į namus, o vė- 

į liau į paštą. Kiek čia laksty- 
'mo, kiek skubėjimo!

Gražus paprotys yra duo
ti dovanas savo artimie
siems. savo šeimos nariams, 
bet kiti taip serga dovanų li
ga, kad perka jas visiems 
draugams, kaimynams ir iš
perka visą šlamštą, nes no
rint nupirkti keletą tuzinų, 
negi nupirksi visiems gerą 
daiktą.

Kiti gavę dovaną vėl jau
dinasi. Negi taip paliksi, 
reikia dovana atsakyti.

Neseniai išėjus šio to nu
sipirkti, sutinku vieną pažįs
tamą sušilusią, pailsusią be
bėgiojant po krautuves.

— Ko taip skubini? — 
užkalbinau ją.

— O gi kaip čia neskubė
si, — kalbėio ji uždususi,
— Kalėdos jau čia pat, o
aš negalvojau daug ko pirk- j 1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi- 
ti. Bet šaunu dovaną iš vie-1 Š ,592. p“sbS'S,
nos pažįstamos net iš kitosj žvilgsnis , 

valstybes. Tunu ir as jai ką 
nors pasiusti. O to laiko taip 
maža beliko, ir nežinau ka pasaulio lietuvių žinynas

paruošė Anicetas Simutis, daugy-

JMAUJ1EMS METAMS <

Jau žemė apskriejo erdvėj savo ratą: ~ -
Mes vėl pasitiksim kitą Naują Metą. 
štai, jis atžingsniuoja keliu amžinybės —
Ten, iš paslaptingos laikų begalybės . . .

Teatneša taiką tautoms skaitlingiausioms,
Ir lydi į rūmus ramybės augščiausios;
Tenuima pančius uždėtus vergijai,
Ir laisvę teatneša visai žmonijai.

Eglutė

per savaitę $40 ir $17 gaunaVIENA MOTINA 
PAGIMDĖ 26 VAIKUS vaikų priedų.

______ Kai ši šeima rengiasi kur
; kartu važiuoti, tai jai rei- 

Kanadoje, Quebec pro- kia ne automobilio, bet au- 
vincijoje 47 metų motina tobuso.
pagimdė 26-jį vaiką. Ji ža- J----- -------------------------------- -
da dar daugiau jų turėti. Iš' Kai žmones pradeda keikti.
iu 17 ewi 3 duktervs iau tai re!skla> kad Jie neteko J". '..gy.' * auKierys jau kantrybėj o kai netenka kan- 
įstekejusios. Jos vyras —.trybės, tai netenka ir galvos. 
— miško sargas, uždirba1 w. Pol.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina

„ . j ANGLŲ-LIETUVIU K ALBU ŽODY-
Stepono Kaino NAS. virš 20,000 žodžių, 368 pus

lapiai, kaina $4.00

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina.__ $6.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik-

. što laiku. kieti apdarai ___ $3.50
$5.50 į žEMfi DEGA, J. Savicko karo metų 

(1939-1945 > -žrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .................$4.50

Einu toliau. Motina eina 
su gal 10 metų vaiku. Susto
ję prie lango žiūri į žaislus. 
* — Einam į vidų! Kokį
pirksi kaimynų Jonukui? — 
klausia motina savo vaiko.

PRAEITI. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ..................................... $5.00.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
menės '■antvsrka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ..................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
Larui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu tėsro į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.60

-——i.. oi’aa t rr,:4:~:.im? įsuku lietuviu įrankių » oviacH i rrJ i ir\E. 4. I itin
apie lietuvius visame pasauly, pasakojimų, 180 psl. Kaina 

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

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

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra- 

--- Špygą aš jam pirksiu. I dedantiems angliškai mokytis.anglisk
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina ................. 75 Cnt.■ Aš pernai visą kvoterį jo
į dovanai išleidau, o jis man marlborough’S lithuanian

i nieko nedavė” girdžiu at-’ self-taught. m. inkienė, ee- 
•t}- • .... - . . -. -r, , , Į IllClCC I-c , . ras vadovėlis lietuviu kalbos mo-Pirmasis rašytinis šaltinis, paminėjęs Rambyną, buvo jai vaikas- Į kytis angliškai kalbančiam, H4

Tai ir dovanos ... dėl jų psl ’ kaina .................. $1’25
not maži vai*kai susinvks- demokratinio sočia i. i zmo net maži \aiKai SUSipVKb PRADAI. Populiari ir naudinga
ta.

Luckienė

Greiti paplotėliai

naudinga
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ....... \.................50c.

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

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

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

$2.00

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

SENAS KAREIVIS MATATUTIS, 
Jono Jankaus pasakojimas apie ne
paprastą žemaitį, kuris daug ka 
padarė, tik vieno da’kto nenadarė, 
keri tikrai turėjo padaryti. 237 pn- 
slsnjak Kaina ..................... $3.00

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

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

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

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
ytšku ir kitu tartu vairių receptu. 
132 puslapiai, kaina............. ši.25

Paimti puoduką cukraus,
1 kiaušinį, 1 svarą miltų, pu
sę šaukštuko kardamono ir 
pusę svaro sviesto. Viską su
dėk į dubenį ir gerai išmin-

pasidarytų tešla. IALTORIŲ ŠEŠgLY. v. Putino-My- atlaidų pavėsyj, f. Abelkio m- 
lskociojus ant lentos, 1S- ; kolaičio romanas trijose dalyse. ! manas iš Žemairiu Kalvarijos nra- 
spausk stikline paplotėlius.!
Skardą ištepk sviestu, su
dėk paplotėlius, pabarstyk i 
cukrumi ir smulkiai sukapo
tais migdolais ir kepk vidų- lietuvių liaudies menas, joj

* meninių formų pleto.pmosi pagnn-1
dai. Paulius Galaunė, didelė kny- j

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko remano antroji dalis, 426 pus- i 
lapiai. Kaina ......................... $4.00

krosnyje

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunis-p 
M. Valadkos parašyta knytra. 250 

' puslapiu. Kaina. .. ............ .. $2.50

A KISS TN THE DARK. J. Jazmino 
anri” kalba sod-ūs vardeliai. Kai
na kietais viršeliais 82.00. o mink
štais viršeliais ...................... $1.00

i kasmet šventės dalyvių Rambyne buvo vi9 daugiau. Prū
sijos junkerių engiamiems lietuviams čia buvo patogu su
sirinkti, aptarti savo reikalus, nevaržomai dainuoti lietu- 

, . viskas dainas. Prie pat Rambyno, Bitėnų kaime, nuo
nepavydėkim garbės, (i:d>oė.> augstjbės, netvkokim tui- 2^92 m. ilgą laiką veikė Martyno Jankaus spaustuvė, 
tų, negaudytom skambučių. ... i Spaudos draudimo metu iš čia į Lietuvą buvo slaptai ga-

Nusibraukime ašara?, stokim petys į petį, kaip vie- j benamo? lietuviškos knygos.
nas. prie darbo. Rūpinkimės, stenkimės, kad mūsų tėvy- po pirmojo pasaulinio karo, kai Klaipėdos kraštas 
nė, paplūdusi ašaromis, apta.-kyta krauju, atsigaivintų, atiteko Lietuvai, į Joninių šventę Rambyne atvykdavo 
apsivalytų ir atsikeltų švari ir laisva. ekskursijos iš Kauno ir kitų miestų. Iš viso čia susirink-

Tik dirbkime, o tu: tai ja tys mus apipils. Nesistieb-, davo iki 5-6,000 žmonių. 1929 metais ant Rambyno kal
kime augrtyn — mūsų dai bo vaisiai patys mus išaugštins. no iš akmenų buvo pastatytas nedidelis aukuras. 1939 
Mylėkimės! Mylėkim ir ?a’o l iesus, o laimė, tikra artimo metais, fašistinei Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą,

Bet nenusiminkim, vaikeliai! Nenuleiskim nosies,

kolaičio
Autorius, pats buvęs kunigą.-, ap- , 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža- i 
dėjo kunigystės dėl moterystės. VISUOTINAS TVANAS. Ar galėio 
Visos tns dalys įrištos į vieną ' toks tranas b"*> ir ka apie tai sa.
knygą, kieti viršai, 631 puslapis mokslas? Kaina .........  25 Cnt.
Kama ................................... $6.00.

'SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 
SEVTZMAS. Parai Kariški, nau- 
iansjomis žiniomis papildyta tuo 

, , ... klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.ga su daugylie paveikslų, gerame |
popieriuje. Kaina .................. $8.50 J SOČIAIJZMAS IR RELIGIJA. Pa

rašė E. Vandcvelde, vertė Vardu.

eities, 437 psl. Kaina $4.00

ajisvie? r:Uiamm> ir gvvenimą mums pasai- okupantai aukurą nuvertė ir uždraudė tradicinę Joninių šaukst.
šventę l šaukšto tirpyto sviesto. Vis-

Joninių proga ir dabar ant Rambyno kalno būna RC,a* įmaišyk, padaryk 
didelė šventė, į kurią suvažiuoja tūkstančiai lietuvių.
Sakoma, kad pernai tą dieną ten buvę atvykę daugiau 
kaip 60,000 žmonių.

laimė mu> 
dins-

Tokios floros, garbes, laimės ir meilės linkime sau ir 
visiems saviškiam? iams, baigdami tuos vargingus 
ir skaudžius meteiius, o tikime naujų laimnigesnių ir 
linksmesnių sulaukti.

VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ketu
rios namu ūkio aarronomčs: E. Drą- 
sutienė. O. Radaiticnė, E. Starkie- 
nė ir A. Sližienė. Didelio formato, 
su daujr paveikslų. Kieti apdarai. 
Kaina ..................................... $7.56

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių yvve
ninio. 178 psl., kaina .......... $2.06

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū- 

i ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- 
j mo istorija ir valdyme praktika, 

laibai daug informacijų, 06 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

tinio karštumo 
(350 laipsnių).

Silkės kotletai
Paimti :
4-5 silkes,
1 bulkutę (roll),
2 kiaušinius,
1 puodelį pieno,
3 šaukštus grietinės,
2 svogūnus,
2 šaukštus sviesto, 
pipirų.
Silkes pamirkyk parą, iš-

valvk, išimk kaulus, nulupk nepriklausomos lietuvos 

oda ir smulkiai sukapok.1 Eį^
Pridėk 2 smulkiai supiaus- ’ pop**™- Kaina ................  $5.60
tytus ir svieste pakeptus svo- senovės lietuvių pinigai nu© 
min,,- i- 42 I roniausių laikų iki Lietuvos ne-gunu>, p.ene išmirkytą ll is-^ priklausomybės palo 1795 metais.
spaustą bulkutę arba 6 vir- p*™*’' K,crys. daugybė pa- 
. * , C 1 • — • rt ' Veikslų, 306 psl., geras popierius,tas bulves, 2 klausinius, 31 kaina ............................ $16.00

grietinės ir pusę MURINO PAUNKSNĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera popie-

kotletus, pavoliok juos iš
plaktame kiaušinyje, po to 
duonos trupiniuose, ir kepk 
svieste.

nas. Kaina .......................... 25 Cnt.

TIPELIS, juokingas Pulgio Andriu
lio romanas, 240 psl. kieti virše
liai. Kaina .............................. $3.00

TAVO KELIAS T SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

KODĖL AS NETIKIU T DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina .......................... 20 Cnt.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kankazo išnonis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

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

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

VTJKO GRUPTU KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00ra, kaina................................... $2.50

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELIE1VIS

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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Šalpos darbai nemažėja
1959 metų pabaigai artė

jant, Balfo veikla visais 
frontais žymiai pagyvėjo. 
Apie tą bendrą lietuvių šal
pos darbą čia ir noriu pasi
dalint su visais lietuviais.

Prarasti ir vėl atgauti 
pieno milteliai

Iš maisto atsargų JAV 
vyriausybė skiria didelius 
kiekius šalpos reikalams. 
Per Balfą duoda Vokietijoj 
esantiems tremtiniams kas
met miltų, kukuruzų dribs
nių, pieno miltelių, viso apie 
640,000 svarų. Vokiečiai ap
moka pervežimą laivais ir 
traukiniais, Balfas atlieka 
formalumus ir apmoka 
skirstymo, draudimo ir kitas 
išlaidas, kuriu susidaro ke
li tūkstančiai dolerių me
tams.

Jau seniai nebejaunama 
sviesto, riebalų. Šį rudenį 
buvo nutraukta ir pieno mil
teliai. šalpos organizaci
joms (ir Balfui) protestuo
jant, vėl paskiria Balfui 40,- 
000 svarų, kurie netrukus iš
plaukia Vokietijon.

Taip pat pranešta, kad 
galima bus gauti ir jau 
1960 metams užsakyta spe-

dalį vaistų siuntinių apmo
kėjo Balfas iš bendrų sumų, 
kitas siuntas — užsakytojai, 
kurie buvo gana nuoširdūs, 

D .. . . atsilygindavo ir dar pridė-
Balfo rudens vajai . davo auką Balfui. Paskuti-

Beveik visi Balfo skyriai:niu metu streptomicino 
rudenį subruzdo ir surengė siunčiama žymiai mažiau, 
sėkmingus vajus. Ypatingai bet už tai jau daugiau rei- 
išryškėjo New Jersey sky- kalaujama moderniškesnių 
riai, kurie jau veža Balfo j vaistų, kaip Seromycin, Cy- 
Centran rūbus ir persiunčia | closeryne ir pan. Šie vaistai 
aukas. Jaučiama, kad šie yra žymiai brangesni.
metai bus gana “derlingi”. 
New Yorko vajus, vadovau
jamas Generalinio Konsulo

Vaistų siuntas tvarkant, 
labai daug ir patarimais ir 
pačiais vaistais padeda New

Jono Budrio, surinko per į Yorko gydytojai, neimdami 
$6,000 aukų, Detroitas jau'jokio atlyginimo, dargi do- 
prisiuntė $3,473.80, Bosto- sniai aukodami Balfui. Ta

čiau, visada daug tiksliau 
galima ligoniui padėti, kai 

iš kitų vietovių, kur Centras i ligonio daktaras parašo re- 
jau žino, laukiama gana ceptus.
gražių rezultatų.

nas $1,000, Elizabetnas, N. 
J. $700.00, kiti po mažiau,

Užsakant vaistus ar me
džiagų siuntimas į Sovietų 
Sąjungos kraštus, kai adre
są reikia rašyti rusiškai,

Vien lapkričio mč, gantą

«uos
m. - 1,385.00). Gruodžiojaa galime grązmt1’ 
mėn. pirmoje pusėje gimna- Dešimtas Balfo seimas 
zijai Balfo Centras gavo Čikagoje
1,400 dolerių. Atrodo, kad | Balfo direktoriams ir 
gimnazijos. kreipimasis į Centro Valdybai nutarus, 
Amerikos lietuvių visuome- jau vedami pasitarimai su 

. Čikagos Balfo vadovybe dėl

Gausios aukos Vasario 16 
gimnazijai

nę buvo išgirstas ir konkre
čiomis aukomis atsakytas- 
Visos aukos gimnazijai, at
siųstos per Balfo Centrą,

ciali 80,000 svarų ryžių i pirma proga ten ir nusiun- 
siunta, kuri bus nugabenta ■ čiamos.
Vokietijon.

Ši rudenį Balfas išvežė (
Vokietijon per 22,500 svarų j 1958 metais pradėjus 
vartotų rūbu, 160,000 svarų! platesnę Balfo vaistų akciją 
miltu, 80,000 svarų kukuru-’ir siuntinių numeraciją, da
žu, 54.000 svarų pieno mil-,bar jau suregistruota 3,000 
telių. Viso virš 316,000 sva-, individualinių vaistų siuntų 
ių gėrybėmis, kurios dali- į Anapus. Daugumoje buvo 
narnos Vokietijoj likusiems prašyta ir pasiųsta vaistų 
lietuviams tremtiniams. Jų nuo tuberkuliozės (per 30,- 
nominaline vertę gana sun-1000 gramų), vitaminų, anti
kų apskaičiuoti, tačiau rin- ’ reumatinių vaistų, 
koje perkant susidarytų gra-1 Centre gauname labai 
ži pinigų suma. daug padėkos laiškų. Didelę

Balfo vaistai ir siuntiniai

i VAISTAI LABIAUSIAI YRA REIKALINGI ŽIEMĄ
.HES SPEVIALiZUOJAMĖS JŲ SIUNTIME

Asr.iobron ICO tablečių (astma) ........................................ $2.30
■■■ .Aspirinas (Bayer) 250 tablečių (nuo šalčio ir gaivos skaud.) Ji.55
•• Aureomicinas po 250 mg. 10 Kapsulių (antibiotikas) .......... $9.45

v: Aureomiiinas tepaias 3'/ 1 uncija ........................   $3.20
•1- Benekardnias loo tablečių < širdies ligonis) .......................... $8.95

Cap.oiin 4 tubes (nuo reumatizmo) ................................... $2.60
•> F. 99 20 kapsulių (odos ligos) ......................................... $3.20
■>. lrgapyrin 5o tablečių (nuo reumatizmo) .....................................$5.65

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

Penicilinas Proc. oily 1x10 cc (3.000.000 vienetų) ............... $1.30
Penicilinas Crystal. 10 x 100.000 vien....................................... $2.10

<• Penicilinas Lozenges 250 tablečių ........................................ $2.00
-i- Robaden 12 ampulių (žaizdos vid.) ........................................ $7.05

Seromycin-Cycloserin po 250 mg. 40 kapsulių (džiova) .... $23.60 
•i- Serpasi! po 0.1 500 tablečių (aukštas kraujo spaudimas) .. $6.20
• Strcptomicinas 10 gramų (džiova) ......... .............................. $3.50

•i- Vitaminai A«'<D (Halisterir.as) 100 kapsulių ......................... $1.05
•1- Vitaminai B Comp!ex Porte 100 tablečių ................................. 5L2O

Vitaminai B. 12 po 20 niers. 10rt tablečių................•............. $2.75
Vitaminai C po 50 mg. 100 tablečių........................................ $1.00

-i- Vitaminai D (Calcivitan) 100 tablečių ....................................  $1.20
-i- Vitaminai E po 10 mg. 100 tablečių ..................... ................... $2.50
-i- Multiviiamir.ai 500 tablečių.......................................................$3.i5

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

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

prie viso paketo kainos.
^•es galime siusti vaistus (išskyrus skystame pavidale) kartu su 

drabužinis ir avalvne. Reikalaukite mūsų GENERAL CATALOGUES.
kur rasite gatavų^rūbu ir odinių

kostiumams, suknelėms, sveteru?, salikų, Šilty •

TAZAB
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Maz*. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visa laiką)

dešimtojo Balfo seimo su
šaukimo Čikagoje. Manoma 
jį šaukti 1960 m. rugsėjo 30 
— spalio 1 dienomis. Vie
nas iš ryškesnių seimo užda
vinių bus naujų įstatų pri
ėmimas, kurių projektą ruo
šia speciali komisija. Pro
jektas bus svarstomas ir pri
imtas direktorių suvažiavi
me 1960 m- kovo mėn. New 
Yorke.

•
Nei šalpos darbai nei no

ras juos dirbti Amerikos 
lietuvių tarpe ir tariamo 
nuosmūkio laikais nemažė
ja. Yra labai graudžių pra
šymų, bet yra ir labai duos- 
nių širdžių, atsiliepiančių į 
prašymus, aukojančių, pa
dedančių ir nelaukiančių jo
kios padėkos, vien vardan 
tos Lietuvos . . . kuri tebe- 
skęsta varge ir aimanuoja 
kančioj.

Kun. L. Jankus,
Balfo Reikalų Vedėjas

BUS AUDRINGA ŽIEMA?
Dr. Jerome Namias, oro 

spėjimo įstaigos vyriausias 
tolimesnės ateities oro žino
vas, pranašauja, kad JAV 
bus žiauri žiema.

Jis sako, kad paprastai 
rudenį ir žiemą oras juda iš 
vakarų į rytus, bet šį rudenį 
jis juda iš šiaurės į pietus. 
Šiaurės vėjo įsiveržimas yra 
didesnis negu paprastai. Jei 
taip bus ir toliau, tai reikia 
laukti kietos žiemos.

Šiais mitais šiaurės pusru
tulio didžiumoj pūtė nepap
rasti vėjai, todėl Britanijoj, 
Pietų Europoj, Ramiojo 
vandenyno viduryje ir At
lante siautė nepaprastos 

'audros, Prancūzijos Revie- 
roj potvyniai.

SKAITYTOJŲ BALSAI
Pavojinga potilika

žmonės, kurie seka Amerikos 

užsienio politiką, galėjo būti la

bai nustebinti staigiu posūkiu. 

Giliau įsižiūrėjus, tas posūkis 

nebuvo taip staigus, ypač žinant 

kas stovi ir yra tikruoju užsie

nio politikos patarėju.

žmogus, kuris rašė dabarti

niam prezidentui kalbas užsie

nio politikos klausimais, kuris 

patarė baigti karą Korėjoj, ku

ris patarė keisti politiką su So

vietų Sąjunga, parašė knygą 

“America the Vincible”, kurioje 

išdėstė savo pažiūras. Emmet 

John Hughes toje knygoje pa

taria atsisakyti Nato, palikti 

Vakarų Europą jos likimui, at

sisakyti nuo suvienytos Vokieti

jos, atsisakyti nuo pavergtų 

kraštų vadavimo minties, pripa

žinti komunistinę Kinija ir va

dovautis užsienio politikoje ne 

idealizmu, kaip kad darė Dulles, 

o realizmu.

Susipažinti su tos keistos 

knygos autoriumi ir dar keistes

nėmis tos knygos mintimis yra 

tikrai verta, nes antraip mes ne

žinosime, kur mes stovime. Jo 

tvirtinimas, kad amerikiečiai 

turi atsisakyti nuo minties, jog 

tautos ir valstybės yra vienodos, 

nes “nations and poeples are not 

alike and euual ...” — kur 

mes skaitėm tokius pareiški

mus anksčiau? Nagi, Adoli Hit

ler knygoje “Mein Kampf”. 

Kiekvienas iš mūsų darbe ir ap

linkoje yra pastebėjęs, kad 

amerikiečiai užsienyje gimusius 

neskaito lygiaverčiais žmonė

mis, bet Mr. Hughes padarė ge

rą darbą, kad viešai tai pripaži

no. Atseit, vienos tautos ir vals

tybės vertos laisvės, kitos jos 

nevertos, vistiek ar tai būtų 

Afrikos, ar Azijos, ar Europos 

tautos ir iš tų kraštų kilę žmo

nės.

Ta taip vadinama realistinė 

politika yra ne kas kitas, kaip 

naujas Miunchenas, nauja forma 

pridengti savo nenorą kovoti su 

komunizmu, o laukti ramiai, kol 

komunistai užims visas ameri

kiečių rinkas ir jlioš uždusins, 
numarins ir palaidos . . . Toks

patarėjas užsienio politikos klau

simais yra tikrai įdomus reiški

nys. Jeigu tokia nuolaidų ir 

nuolankumo dvasia viešpatauja 

viršūnėse, tai ką bekalbėti apie 

eilinius piliečius ir kareivius — 

rimtos krizės atveju jie nematys 

: įeikalo kovoti ir aukotis, kaip tai 

atsitiko Korėjoj, kada apie 30% 

paimtų nelaisvėn kareivių nuė- 

Įjo pataikauti komunistams, o 

j iš paimtų nelaisvėn kareivių 

turkų nei vienas nepasidavė 

komunistinei propagandai.

P. J. Krones iš So. Glas- 
tonbury, Conn., užsakė laik
raštį ir kalendorių Petrai 
Krones, Philadelphijoj, Pa.

Mrs. B. Kuizinas, Chica
goje, užsakė laikraštį ir ka
lendorių Lolkoševičiui, ten 
pat

•
Mrs. Julia Buinickas iš 

Northampton, Mass., užsakė 
laikraštį ir kalendorių Mis. 
Alice Messium, Greenfield, 
Mass.

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill 

Lanarkshire. Seotland
Jei tavu draugus ar Icaimr- 

nas neskaito “Keleivio’*.

į gink išsirašyti. Kiina 
lik <4

Jieskofimai

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

, . 636 Broadvvay,
Boston 27, Mass. ’

'z
xx
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xx
xy Pasinaudokite patikimu, kroopėčįu ir greitu' "jūsų firm<» patarnavimu.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI f SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDUĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas Respublikas
_  - j»-__  a—natmkintn bliiontu 1MCL vapantnoia -imi tinta nristat—B—_

ner 7 - 12 dienu). Mūsų įstaigose yra pirmos rusies aiuens pnsirinsimas įvairių prvaių. nviaamuaiMi 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie^naujas muitų normas ir patvarkymus. At- 
dminkit«, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimų.S?

GENERAL
Licensed by U S S R.

135 West 14tl> Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2583
Atidaryta kasdien noo S iki S^ sekmadieniais nao t iki 4 vak po pietų. Tiktai vyriausioje jstairoje 

MOŠŲ SKYRIAI:
141 Seeond Arenu* 139 Raymond Pista W4 ĮSZPnmklta Anų I 900 Lltersty Rd.

NEW YORK CITY NEWARK, N. J. |HAR1T0RD, CONN. CIevetand 13, Ohio 
Tel. GR 5-7430 | TeL MArkst 2-28771 Tsl. CH 6-4724 iTel. TOwer 1-1461

Lil 
ror 
fTel.

332 Filhnore Are. 1 308 W. Fourth St. 
BUFFALO 6, N. Y. BOSTON ?7, MASS. 
Tel. MOhatrk 2074 I Tel. ANdretr 8-5040

11339 Jos. Camsae 
ETROIT 12, MICH.

9-3980

632 W. Girard Are. 
Philadelphia 23, Pa. 
TeL WAhttrt 5-6878

Nenoriu su Keleiviu skirtis
Siunčiu čekį už laikraštį, o 

kas liks, atiduokit Maikio tė

vui, tegu nusiperka gyvatinės 

pante, kad šilčiau būtų.

Per Kalėdas bus 7 metai, 

kaio netekau savo mylimo vyro, 

kuris labai mėgo Keleivį ir jo 
kas savaitę nekantriai laukda

vo. Nenoriu ir aš su juo skirtis.

Ona Polianskienė 
Baltimore, Md.

Gerbiamoji Administracija,

Atsiprašau, kad laiku neat- 

siunčiau prenumeratai pratęs

ti ir Maikio tėvo puspadžiams 

—tas laikas taip greitai bėga!

Maikis su tėvu mus lanko jau 

bene 45 metus ir kas savaitę 

mūsų visos šeimos yra labai 

laukiamas. Jų ginčai visuomet 

atidžiai perskaitomi.

Prašau atnaujinti prenume

rata ir J. Jakaičiui.

Visiems rišo geriausio

A. Tankus
VVorcester, Mass.

KELEIVIUI
Tegu skamba varpai,

Tegu plaukia garsai,

Tegu neša žmonijai džiaugs- 

/mą,

O Kalėdų rytą,

Ir kiekvieną metą

Mums malonų jausmą.

Marija Gr. Peik

SUTVARKĖ LENKIJOS 
RAŠYTOJUS

Veronika Acrafonovienė, Lietuvoje, 
j ieško ?avo drauge*- buv. operos soli- 
I sies Viauislavos Grigaitienės. Ji pa- 
iti ar kas ja žino atsiliepkite adresu:

X'. Igafonovienė 
S. Ner’es ''atvė Nr. 6 
Klaipėda. Lietuvos TSR

UŽSAKĖ LAIKRAŠTI 
DOVANŲ

Mrs. Frances K. Thamą- 
gos švenčių proga atnaujino 
prenumeratą savo tėvui 
Charles Kelly, Baltimore, 
Md.

•
Walter Vasaris, iš Monte

llo, Mass., užsakė laikraštį 
ir kalendorių Mrs. Annai
Matės, Brockton, Mass.

e
R. Karčiauskas iš Dor

chester, Mass., švenčių pro
ga užsakė laikraštį ir ka
lendorių savo draugams J. 
Agurkiui, Stuttgart, Vokie
tijoje, ir P. Grodinskui, Ri-

Komunistų valdomuose 
kraštuose rašytojai negali 
rašyti taip, kaip jie nori. Jie 
privalo laikytis vyriausybės 
nustatytų gairių, kitaip ta
rus, rašyti taip, kaip val
džios komisarai įsako.

Lenkijoje iki šiol daug 
kas buvo ir tebėra laisviau 
negu Sovietų Sąjungoje. 
Laisvesni buvo ir rašytojai, 
bet Gomulkai pakreipus 
bendros politikos gaires at
gal, tas palietė ir rašytojus.

Gruodžio pradžioje Var
šuvoje buvo Lenkijos rašy
tojų sąjungos kongresas. 
Jame komunistų partijos 
ir vyriausybės atstovai besą
lyginiai pareikalavo iš rašy
tojų pasiduoti partijos ir vy
riausybės kontrolei. Minis
terio pirmininko pavaduoto
jas Jaroševič aiškiai pasakė, 
kad rašytojo pareiga gar
sinti esamąją tvarką, plakti 
jos priešus. Komunistų par
tijos centro komiteto narys 
Žolkevski kalbėjo apie “so
cialistinį realizmą”, kuris 
įpareigoja rašytojus bendra
darbiauti su valdžia.

Rašytojai buvo įspėjami, 
kad vyriausybė nepakęs tų, 
kurie kritikuoja esamąją 
tvarką ir neleis tokių rašy
tojų kūrinių (o nevaldinių 
knygų leidyklų ten nėra).

Vyriausybės pastangų dė
ka pirmininku išrinktas 
valdžiai paklusnus Ivaškie- 
vič< o ne buvęs pirmininkas, 
žinomas poetas Slonimski, 
kuris valdžios maunamų ra
šytojams apynasrių negali 
pakęsti.

SUĖMĖ VILNIAUS
GYVENTOJŲ ŽUDIKĄ

j Paieška” .Jono Radžiūno iš Su- 
’ vaiki ios, Liudvinavo parap.. Gulbi- 
nišvi i km.- atvažiavo Amerikon 

i rrieš pirmąjį kara. Gyveno New Jer- 
i sey. api'1 Newarka. Ieško sesuo 
' Urš'-’ė. Lie*uvoie. Jis nats ar ii ži- 
. rant’eii malonėkite atsiliepti adresu:

Simon Naujalis 
P D 1.
Edinboro. Pa. ~ (52)

KIMBARAS ZOLA
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pus. 

lės ligų, šlapinimosi 

kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 

Ramunės žiedai eu- 

ropiški ir Ramunės 

arbata yra visada 

gerai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos iš ge

riausiu dėl vidurių užkietėjimo. 

Pas mus galite gauti visokių žo

lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me

daus — Kubos medaus, liepos 

žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 

siunčiame.

AIex. Mizara 
414 W. Broadway 

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

gMMĮjąg&ffis• dgefield Park, N. J.

Daktaro Pilkos
SENATVĖS - POILSIO NAMAI

40 MILL ST., DORCHESTER 22, MASS.
24 valandų slaugymas ir priežiūra.

Priima senus, chronikus, invalidus, aklus ir kitokius, kuriems 

ligoninės gydymas daugiau nebegali padėti.

Mokestis: $35.00 savaitei iš anksto.

Kuriuos reikia valgydinti, kilnot? ir kitaip aptarnauti—mo
kestis didesnis, pagal susitarimą.

GADYNĖ
Tūkstančiai suprato, kad 

New Era shamnoo vra kasdie
ninis reikalas. Tik švelnus dar. 
žovių muilas be gyvulių taukų 
gali užlaikyti diržincą oda.

EJ nuo ko priklauso pražus plau
ta kai. natui-ališka spalva, nežiū
ri rin* amžiaus.
« Siųskite $2 už S oz. buteli-
jį Frank Bitautas
E 527 East Expositiouh Denver. Colorado

ssfiKKirrf smsą,

ŽOD YNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie*urių

1256 Puslapiai 
dvigubos š pa! tos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvray 

So. Boston . 27, Mass.

I- I
1

I
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, au<Mja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI 510,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dsUmOal 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Fo lt ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKllfŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NEIJEC1AMA Ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo tUeotis Iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas gailis gaa- 
H SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse Neturiu ko
lonijose ta* SLA Centre- Rašykite tokiu

Wolfsburge (Vokietijo
je) suimtas buvęs esesinin
kas Max Gross, kuris Įtaria
mas dalyvavęs civilinių gy
ventojų žudyme Vilniuje 
1941-1944 metais.t *

[VAISTUS Į LIETUVĄ
ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.

Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski-

.te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
įSĮhnenrškai.

rVBRNON DRUG, INC. J. P. IIUJNICKAS. Reg. Ph. sav. 
M1LLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname \Vorcesterj ir apylinkę vaistais

$07 W«
DR. M. J. VINIKAS 

SOtfc Straat, N«w YaA 1, N. Y.

HES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia— l 6
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir niniųs greičiau ir pigiau, negu kuri norą 
Idta spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
$96 East Broadvray, South Boston 27, Masa

i
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Graži, įdomi Kalėdų eglutė P*delca Mirė W. A. Legūnas
Viešnia ii Toronto Vasario 16 gimnazijai $20

Vietinės Žinios
Išvyko į Meksiką Kaip kas sutiks 

Naujus Metus

i Praeitą sekmadienį šv- 
Petro parapijos salėje Litu
anistikos mokykla turėjo sa
vo Kalėdų eglutę, kurią lie
tuviškais papuošalais papuo
šė F. Karosienė.

Kalėdų eglutę mokykla 
turi kasmet, bet iki šiol jos

Povilas Mankus, gyve
nantis Blackstone, Mass., 
atsiuntė Vasario 16 gimna-

Įmetų gimtadienio proga apie 40 metų dirbęs siuvy-'žiburių” redaktoriaus žmo- zijai 20 dolerių auką.

Mieliems draugams 
draugėms, kurie mano

ir
75

Praeitą savaitgalį Bosto- 
Gruodžio 23 d. Lawrence'ne viešėjo Ada Šapokienė, 

mirė William A. Legūnas,'dr. A. Šapoka, “Tėvynės

mane nepamiršo, širdingas kI°ie- Paliko žmona Marija! na. Ji čia atvyko pas Vaaus

Ačiū.
Kurganaitė-Legūnienė, duk
tė Lillian ir brolis Kazimie
ras (Worcestery).

(seserį ir svainį).

MANCHESTER, CONN.

ikia |
t turUj, a

Jei Jums Reikia

Dr. Marija Gimbutienė 
praeitą šeštadienį išskrido į

! programą paruošdavo mo- 
\ ieni juos sutiks savo na- kytojai. Šiemet pirmą kar-

Meksika dalyvauti Ameri- muose- kiti P33, draugus ar ų mokytojai nuo tos parei
ki antropologų suvažiavi- ?”,nes’ ° ":eU ’“!nkę •* g»s buvo atleisti, ir visą 

didesnes sales. Dainavos sunkią ruošos naštą pasiė-me. Ji ten skaitys paskaitą, 
dalyvaus ekskursijose į ar
cheologinių kasinėjimų vie
tas. Grįš po poros savaičių.

Kartu išvyko ir inž. dr. 
Jurgis Gimbutas.

Aukos Balfui ir gimnazijai

įsigyti namus, atrausti 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax> ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės j
KALVAITI IK STELMOKĄ —
— BALTIC KEAI.TY ny

Real Estate ir Insurance ” 
Brokerius

:189 W. Broad way, So. Bottb 
Tel. AN - 8 - 6030

Stepas Strazdas

Lietuvių Kooperatyvinės 
bendrovės narių metinis su
sirinkimas bus sausio 9 d. 
7 vai. vak. Lietuvių salėje 
(24 Golway St).

Visi nariai prašomi daly
vauti, nes bus sprendžiami 
svarbūs reikalai, bus valdy
bos rinkimai ir 11

Selcr- Bruno Lemežis

LAISVĖS VARPAS • ♦ *
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WK0X, 119« kilociklių 
' Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
r.uo 8 iki 9 vai. ryto

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

ton jKlubas ir studentai santa- mė Tėvų Komiteto vicepir 
riečiai sutikimą ruošia toj mįninkė Ona Ivaškienė. Ji 
pačioje Aperion Plaza salėj apsiėmė programą sugalvo- 
Roxbury. kurioje toks suti- jr ją paruošti. Jos darbo 
kimas buvo ir pernai. vaisius praeitą sekmadienį

Panašiai Naujieji Metai matė tėvai ir didokas moky- 
'bus sutikti Tautinės S-gos klos bičiulių būrys, 
ir Lietuvių Piliečių Draugi- į R ogi-ama buvo tikrai sva
jos patalpose. ži, Įvairi, įdomi ir gerai pa

ruošta, kiek, žinoma, iš to
kių kelerij metų “artis
tų” galima išspausti.

, Kelias savaites sirgęs ’ O. Ivaškienės paprašytas 
Stasys Jankevičius iš So. gruodžio 24 d. miesto ligo- komp. J. Kačinskas apie 20 

Bostono Vasario 16^ios ^j mirė Vincas Valatka, i vyresnių mergaičių išmokė 
l.nr,™„z>o Czv Dni; suriedoti Dora kalėdinių

Dr. Domas Jasaitis iš
Tampos, Fla., aukojo Balfui Mirė y. Valatka
$30 vietoje Kalėdų sveikini-. _____
mų.

IšMOM LOJ AMAS BUTAS 
Columbia Rd., prie pat jūros, 6 kam. 
butas, veranda, užpakalyj porčiai, vi
si moderniški įrengimai, $85 mėne
siui. Skambint po 5:30 tel. AN 8-5217

gimnazijai aukojo $10.

Gavome gražių koralų

gyvenęs So. Bostone. Pali- sugiedoti porą 
ko žmona Marija Pivoriū- giesmių, o pati Ona Ivaškie- 
naitę-Valatkienę ‘ ir brolį nė sukūrė porą gražių gy.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JtlSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 2(5 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
Jurgį.

Mūsų mielo bendradarbio!
Havajuose A- Jenkins pa-’ Pasikeitė skautų vadovai 
siųstus koralus gavome 
Paštas juos kiek aplamdė,

vų paveikslų, parinko tinka
mų eilėraščių, gražiems B. 
Jonušo maršams ir kitoms 
melodijoms sumaniai pritai-

Ligšiolinis Bostono skautų kė plastinius judesius 
bet mes juos sulopėme. Tai tunto tuntininkas s. Apoli- 61 ° !
tikrai gražus papuošalas, naras Treinys pasitraukė 
Ačiū jam už tą dovaną.

Rungtynės su Boylstonu

~ sceną pusę mokyklos.
Džiugu buvo ne tik tė

vams žiūrėti i tuos pipirus 
(daugiausia buvo jauniau-

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

eitų pareigu. Minėtas parei
gas parėmė ps. Mykolas Su- i
batkevičius. Šiuo metu svar-i . .

: blausias naujo io tuntininko b.1?. amžiaus mokinių), tau- 
J rūpestis yra surasti skau- ‘iškaiš ar spec ju atheka- 

tarpklubmės tams tinkamas patalpas su- dalykui , jutais dia- 
" su m'o-nmc buziais pasipuosusius

B o s t o no
š a c h matų rungtynės eigoms 
Bo.vistono klubu įvyks sek-1 Naujasis skautų vadovas kanžius eilėraščius, šokan-
iruadipni sausio 3 d. 2 vak___:i.;__ ‘ k: CIUS ar atliekančius plastl-------------.,--------- --- „ _ ----  svemina snauių ie\ us, ui- . ... Tr. , ■;
p. p. pas juos <48 Boylston:čiuliusbei remėjus Kalėdų “lus Judesius- Kiekvienam 
Street, 4 MCA). Į tas rung- .švenčiu bei Naujųjų Metu buio aišku, kad cia a ai 

to pasiekta.
Čia reikia pažymėti, kad 

pati O. Ivaškienė pasiuvo 
savo aktorėms bene 20 suk
nelių, parūpino muziką— 
griežė jos v a d o v a uja
mo sambūrio orkestrėlis ar
ba buvo naudojamas jos

Bostonotynęs vyksta So. proga
Lietuvių Piliečių Draugijos, 
pirmoji šachmatų komanda, 
savo eilėse turėdama šach
matų meisterį Gediminą 
Šveikauską ir jo brolį Leo-
poldą, kurie yra atvykę, kartos atcivg Q
sventems pas teyus, vienas B G anti Cambridge,
is Nevv Torko, kitas is New M Vasario 16 
Haven.

Sunday Globė paminėjo y o radijui $5 ir prašė 
Lietuvių B komandos laime- jos 1 dės neskeibti. 
jimą pnes G. B. I. 4-1.

Nauja Cambridge Klubo 
Vadovybė

Aukojo, bet prasi 
pavardės neskelbti

sa-

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliaris- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST, DORCHESTER 

Naktį, Sekmadieniais ir šven- PU
tadieniais ŠAUKIT V
Nauji šilto oro. garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagundų. , -------------------- .—————

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radijo programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki 
'ociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va) 
(ieną. Perduodamos lietu 
viškos dainos, muzika u 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Raltic Florists gėlių ir do 
.anų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone 
Tel. AN 8-0489. T en gau- 
•amas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus

CXXXXXS* X X X xxxxxxxxx

Peter Maksvytis
įCARPENTER & BUILDER

Atliekam visokius namų tai
symo darbus iš lauko ir viduje: 
pijazas, langus, duris, grindis, 
laiptus, dedame aliuminijaus lan 
gus ir duris, darome virtuvės ka 
binetus ir kitokius vidaus įren
gimus. Naujiems pastatams turi 
me įvairių standartinių projektų 
Uarbas garantuotas. Bešaukite 
dėl įkainavimo.
925 E. 4th St^ So. Bostone 

Tel. A N 8-3630
XEXXXXXXJ{XXX>:XXXX

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aso S iki 4 

Sr nuo 7 iki t
546 BROADWAY
90. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

K. N.

! Ii ■

>., v iu a v gimnazi- aparatas įpekorduotai muzi- 
aukojo $10, o Laisves ,. *. . . - , ..

Stelmokai išvyko 
į Pittsburgha

Vytautas Stelmokas su
Cambridge Amerikos Lie- žmona Kalėdų švęsti ir 

tuvių Piliečių Klubo narių Naujųjų Metų sutikti išvyko 
susirinkimas gruodžio 27 d. pas savo žentą ir dukterį 
išrinko šitokią valdybą: jVeitus, gyvenančius Pitts-

Pirm. J. Beleckas, vice- burghe.
pirm. A. Venclauskas, prot. -----------------------------
sekr. S. Rainardas, fin- sekr. B. Kontrimas jau namuose
O. Graham, ižd. A. Valatka, į ---------
marš. J. Balvinskas, direk-! Bronius Kontrimas iš li- 
toriai: A. Petrušonis, J. Gu- gorinės grįžo į namus ir čia 
das, G. Kvetkauskas, E. Tu- sveiksta savo žmonos globo- 
rauskas ir J. Niaurienė. jamas-

♦<♦**♦»* *********,
! DĖMESIO! DĖMĖSI O!

E
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

kai. Ji parūpino ir visa kita, 
kas scenai buvo reikalinga, 
žodžiu, niekam kitam dėl 
programos nebuvo rūpesčio.

Todėl ne be reikalo mo
kyklos vedėjas K. Mockus 
savo žody palinkėjo, kad O. 
Ivaškienė ilgai būtų Tėvų 
Komitete ir suruoštų nevie
ną tokią eglutę.

Programai pasibaigus, Tė
vų Komiteto pirm. inž. A. 
Vasys padėkojo prel. P. Vir- 
mauskiui, O. Ivaškienei, J. 
Kačinskui, visiems mokyto
jams, tėvams ir atsilankiu
siems-

Tada Kalėdų senis išdali
no vaikams dovanas, kurių 
jie nekantriai laukė.

Ž-tis

Atvažiuoja dr. D. Jasaiti*

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
IR į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

• Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio-
J mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
Jriežtukų nuo !.(»5 už štukę. Siunčiame su lnturisto leidimu. 
Į Kelionė trunka nue 4 iki 6 savaičių-

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

(Tik vienas Mokas nuo Kroaaway, einant D gatve)
i (staiga atdara:
! Kasdien 9 A. M. . 6 P. M. 
i šeštadieniais S A. M- - 4 P. M-

I Vedėjas: M. Kavaliauskas

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame liktai vaistus, išpildeme gydytojų re

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

tus kraštus, kain |>eniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

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

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

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną I^embertą
REALTOR 

M7 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 0 Iki 7 ▼. vak.
Tek: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699
nmmit

TeL AT Z-402S

Dr. John Repshis
UF-TUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir 0-8 
Nedėliomis ir Sventsdiumam:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Upi-aurs Vurcer 

DOkCHESTER, MASS.

'iaus jjja ggHLOi

V. Vadeiša t
ODA SIUNTINIAMS (►

^Parduodu pirmos rūšies odų, au-Į, 
* lėlius, gatavus batus tinkamus!*
< siuntimui, padus, vitpadžius siun-£ 
j tiniams nupiginta kaina, 
a Atlieku visus batsiuvio darbus
« greit, sąžiningai ir duodu patari- 
J mus apie odas. Adresas:
2 173 Eighth SL, So. Boston
< nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
j rus trečiadienius ir sekmadiąnius.j

Telefonas: AN 8-0055

J ei. AN 8-2712 irba BĮ 4-901?

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuviu Gydytojas Ir Cktrurgau 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RA f Aparatą 
Pri taiko Akinius 

VALANIKJS: tiu< 2-4, nuo 7-4 
534 BKOAI>WAY 

SOUTH BOSTON, M4HS

f

J
nmsr.

Charles J. Kay ?
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberia
Atlieka visokius ‘•plunibing”— 
[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. Vernon, l.'orshvster, Mass.

Tei. AN8 2805

Dr. J. L. Pašakarnis 
Dr. Amelia E. Rottfl

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisą* uždarytas.

j 447 BROAI>WAY 
I SOUTH BOSTON, MASS.

f

Priimami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai- ► 
ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą į

UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE Z
Siuntiniai apdrausti, apmuitinti. Gavėjas nieko nemoka. Siunti- i. 

niai gavėjus pasiekia per 4-S sav., e oro pastų — s-12 d. Mūsų * 
krautuvėse yra didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų mcūž.agų £ 
vyr. ir moter. kostiumams, paltams, pamušalų, jp.lų. ėe.mcnto Jt
nu pjauti rėžtukų, laikrodžių, rašomųjų mašinėlių, arperino, anacino, J* 
buferino, sacharino ir vitaminų. k

Pildome receptus, siunčiame vaistus, gydytojų įrankius ir Jį 
specialius standartinius siuntinius ►;

av. 5 vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos 10y J. tik Jį 
uz ŠO").-; k vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos 29'yd. 
lik uz .50. Siuvamas mašinas — $100. — Akordeonus nuo $75.50 S 
iki syx«). — Cukraus 20 svarų — $14.-

į paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekė, muitas, pasiunti
mas, apdrauda. Gavėjas nieko nemoka, lai tik keli pavyzdžiai iš 
musų bendrinio katalogo kuriame rasite 30 pavyzdžių įvairiomis 
kainomis nuo $29.- iki $125. Visos medžiagos aut kiekvieno yar- 
d o turi įrašą '’Made in England”. Užsakytojas gauna nuo kiek
vienos pirktos medžiagos atkarpėlę.

Pageidaujami rimti atstovai J. A. V.. Kanadoje ir P. Amerikoje 
standartiniams siuntiniams ir mūsų importuotoms prekėms.

Dr. Domas Jasaitis su 
žmona iš Tampos, Fla., at
važiuoja į Bostoną Naujųjų 
metų sutikti savo sūnaus dr. 
Stasio Jasaičio, kuris savo 
kabinetą turi Dorchestery 
(581 Adams St.), šeimoje.

Kalėdas jie šventė žento 
d r. Valiūno šeimoje New 
Rochelle, N. Y.

93 milionai batų

ADRESAI:
397 A Broadwav. SO. BOSTON 27. Mass. AN S-2718 

6 John St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766
Siuntimai priimami kasdien mro 8:50 ryto iki <5:70 \;.l. vakaro 

•> šršladi.niaiv nuo S vai. ryto iki t vai. po pietų.
Sav. Mykolą-- GI'RECKAS.

tsss aa>tt*tt*sa>*a*as»>s>sss***<n»»**<KHH»»«********i

Tiek batų porų pasiūta 
Massachusetts v a 1 stybėje 
per šių metų 10 mėnesių. 

I Visoje Naujoje Anglijoje 
per 1959 metus bus pasiūta 
217 milionų porų, tai yra vi
soj Amerikoje pasiuvamų 

i batų trečdalis, nes skaičiuo- 
! jama, kad visame krašte 
i šiemet bendra batų gamyba 
į j bus 630 milionų porų.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 We»t Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. AN Č-S764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas KU81JOS valdomas antis, 
iš naujų rūbų, avaiyne^, mtuziagų, maisto, vautų ir Kitko. Visas išlaidas
■r SSSK rnuuų apniuks siunU'jaa.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Alės, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, Kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

(STAIGA I.IE1 UVIkK KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTU 
Siunčiame su Jntu’-'--to įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. valu, netrlrtadieniata nau
• rvtu iki 7 vai. vak. ir šeštadieniai* nuo » rylų iki ? vaL pu pietą.

VEIlrJAS: JONAS ADOMONIS

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai. 
8o. Bostone, L ir 4th SU BAZ- 
NYC1OJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JUR£ 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ LR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt./. 
Visais Insurance reikalais 
kreipeis :

BRONIS KONTRIM 
J—Utu of the

598 E. Broadvay 
Se. Bostoa 27, Man

TeL AN S-1761 Ir AN 8-2483

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE * 1NSUKAM B

409 W. Broad way
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. A N 8-0948

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimaatai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
RūpCMtingai tai.some laikrodžiu 

žiedus, iiapuošaiua
279 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO. 
Savininkai A. L A

S» 
Bmrth 

Telefonas
Brmdvey

27, M 
AN 8-4148~ i*

on rBu&jnmin Moore Ma!«*on 
Popieros Sienom* •

Stiklą* Lenams
Visokie Reikmenys Niima’ 

Reikmenys Phimberiam* 
Vvokie Geležius Daiktai

>ms b

■

1


