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Alžyro Maištas Prieš De Gaulle
Pradeda Išsidvėsti

Armija, Po Ilgokų Svyravimų, Pradeda Klausyti Pary
žiaus Vyriausybės; Maištininkai Alžyro Mieste Jau 

Izoliuoti; Prezidentas de Gaullo Reikalauja,
Kad Armija Būtų Ištikima Respublikai ir

Kad Maištininkai Sudėtų Ginklus.
Sekmadienį sausio 24 d. daugiau susišaudymų nebu- 

Alžyro mieste iškilęs euro- vo, bet sausio 31 d. spėja- 
piečių prancūzų maištas ma, koks tai arabas atrešė 
prieš Paryžiaus vyriausybę bombą prie maištininkų ba- 
jau eina prie galo. Praažio- įikadų ir bomba išsprogo, 
je prancūzų kariuomonė Al- užmušdama pati bombos 
žyie simpatizavo maištinin- gabentoją ir tris kareivius, 
kams ir nesiėmė jokių prie- Kiti pranešimai sako. jog 
monių, kad maištas būtų už- atsitiko tik nelaimė, granata 
slopintas. Bet po prezidento sprogo vieno kareivio ran
de Gaulle kalbos, kurioje koše ir užmušė jf ir tris jo 
jis griežtai reikalavo, kad draugus.
armija eitų savo pareigas ir P r a n c ū zų nacionalistų 
nebandytų kištis į politikos maištas Alžyre 1958 m. ge- 
nustatymą, kariu omerėje gūžės 13 d. nuvertė Pran- 
paėmė viršų disciplinos cūzijos vyriausybę ir atida- 
jausmas. Karo vadai Alžy- rė kelią gen. de Gaulle i vai
ro provincijoj vienas po ki- džią. Dabar panašus sukib
to pareiškė būsią ištikimi mas jau išsigimė į cirką ir 
vyriausybei ir dabartiniu Prancūzijos'politikos nepa- 
laiku kariuomenė Alžyre jau keis, bet smūgis Prancūzijos 
laiko apsupusi keletą tūks- prestižui, ypač besiruošiant 
tančių maištininkų miesto prie “viršūnių” derybų, yra 
dviejose dalyse. Kariuome- .nemažas.
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Dvi Šeimos Sulaukė Generolas Medaris
Vaikų is Lietuvos\ Išeina Pensijon

• »

Pereitą savaitę dvi lietu- • Gen. John Medaris,x ku-

1S62 Metais Amerika Pradės 
Pralenkti Sovietus Raketomis
Dabartiniu Laiku Rusai Turi Šiek Tiek Daugiau įvairių 

Raketų; Bet Amerika Turi Kitų Ginklų, Kurie Jėgas 
išlygina; Raketų Gamyba ir Jų Tobulinimas 

Plečiama; Oro Pajėgų Vadas Panašiai
Pasisakė.

Vaistai Tie Patys į T. . —r-
IZ ’ o f ’ ‘ Kl asto gynimo sekreto-naina ^Kirtinga rius Thomas S. Gatės sausio

---------- 31 d. per televiziją užtikri
nu vaistų gamintojai pe- no piliečius, kad Amerika 

įeitą savaitę liudijo senato 1962 metais pradės pralenkt- 
vienoje komisijoj apie jų ti Sovietų Rusiją raketų ga- 
vaistų kainas. Vienas ga- myba ir raketų ištobulini- 
mintojas parduoda 1,000 ta- mu. šiuo trapu, jis sakė, ru- 
blečių vaistų už $2.65, o ki- turi šiek tiek daugiau 
tas, daug didesnis gaminto- visokių kariškų raketų, bet 
jas tuos pačius vaistus did- užtat Amerika turi kitų 
menų kaina parduoda už ginklų, ypač karo lėktuvų, 
$39.50 už 1,000 tableč-.ų. kurie tą nelygybę išlygina ir 
Vaistinėse tie vaistai par- Amerikos pozicija yra tvir- 
duodami po $65.83 už 1,000 ta.
tablečių. . Panašiai kalbėjo sekma-

bldžiosios firmos atsto- djenį ir oro pajėgų viršinin- 
vas aiškino, kad jam bran- kag generolas T. D. White.

Lenkija Gaus da,‘b JT ku.° Jis T sakLž’kad’jo
Vzniizi Pneknln j ’ kur aaiomi yisoKie Amenka nei a atsilikusi l\aują raSKOią bandymai ir tynnejimai. karo pajėgų žviigsnįu nuo 

Mažosios firmos atstovas pušų. Amerika turi tinkamai
.......... j . Amerikos vyriausybė bai- aiškino, kad jis savo vais- subalansuot^ karo

vių šeimos Amerikoje susi- ns vadovavi. Amerikos ai- gia derybas su Lenkija dėl tus parduoda vyriausybei ir, ir krašto gynimo sefcreto- 
. . . ... laukė savo vaikų iš Lietu- mi jos kariškų raketų tobuli- pardavimo lenkams žemės ligoninėms ir todėl neturi rius ir een White kalbėjo

atbaigimai tuoj pat stotų j Pidlljl Atominiai Vos. Į Chicago atvyko Leo- nimui, pereitą savaitę pasi- ūkio produktų perteklių už reikalo leisti pinigus rėkia- užtikrindami žmones dėl
Kariuomenes eiles irgi su- j Ginklai Paruošti nų šeimos vaikai, sūnus Ta- traukė į pensiją. Generolas 40 milionų dolerių. Nuo pe- mai. Jeigu reikėtų vaistus Amerikos pasiruošimo gin-

______  mas 17 metų ir duktė Regi- n* traukdamasis iš savo vie- reitų metų birželio mėnesio reklamuoti, tai juos reikėtų jeįgu toks reikalas iškil-
Amerikos atominės ener- na 20 metų. Povilas Leonas tos, kaip ir anksčiau, kriti- lenkai, su nauja javų ir ki- pardavinėti daug aukštesne tų ’ Rinkimų kampanijoj pa-

armiios isakvmo’i/ aDleido £U°s komisija pranešė kon- jo žmona savo vaikų su- kavo Amerikos apsileidimą tų gerybių siunta, bus gavę kaina. Abi firmos gamina kartotinai buvo tvirtinama, 
SFninS i stnvvkla giesui, kad ji turi suplana- laukė per Chruščiovo ūžta- raketų gamybos ir tobulini- is Amerikos 101 milioną do- vaistus nuo aukšto kraujo kad Amerika apsileido ii at-
maistininkų stovyklą. s , j f . Kai NiRita lankėgi mo srityje ir atsilikimą erd- lenų vertes visokių žemes spaudimo. giliko nuo rus„

nės palvai kymas, kad visi ,

silpnino maištininkus, nes 
jų daugumas yra karo at 
sarginiai ir dalis paklausė

Bet prancūzų armija ven- J?®1 Hakamu Amerikoje, jis pažadėjo vai- vės tyrinėjimo srityje. Pa- ūkio produktų.
nXkndnJm*nk^kJ1mai$rin<in* naudoti pėstininkų dalyse ir kus iš Lietuvos išleisti. g»l generolo nuomonę, sky- Lenkai iš savo pusės

kus išvaikyti. Kai kurie pra- lėktuvuose Jei tik prezi- Pereitą savaitę atvyko ir :erdvėg tyrinėjimui gali pri- ske.Ibia’. kad jau balglama 
nešimai sako kad maišti- dentas duotų įsakymą, tų kįtOs špimns vaikai. An- , J “ U , g 1 susitarti dėl a tl y g i n i m o

NIKITA SUŠAUKĖ SAVO 
LĖLIŲ MITINGĄ

nešimai sako, kad maišti
ninkai nori derėtis su ka- nau^ gink1^ bandymai tuoj drius Trečiokas, 57 metų, 
riuomene ir nori gauti pa- Pat butų pradėti. gyvenantis -Kearny, N. J.,
žada, kad jie bus priimti ii Kaip žinoma, atominių susilaukė savo sūnaus Ed- 
kariuomenės eiles ir galės ginklų bandymai yi a sulai- mundo 14 metų ir dukters 
dalyvauti kare prieš aTabų i1^1’ b^. P^ez’ Eisenhouer NijQjės 16 metų. A. Trečio-
nacionalistus, bet ar prezi- i neseniai įspėjo, kad jeigu su ko žmona, jam traukiantis
dentas de Gaulle sutiktų su fP^_ls nebus galima susitar- iš Lietuvos, paliko Lietuvo- 
tokiomis sąlygomis, abejo- * deljų ^nklV bandymų uz- je, sūnus Edmundas - tada
iama. draudimo, tai jis auosiąs dar buvo negimęs. Prieš po-

Prezidentfls wn He Tani l^ymą vėl pradėti atomi- rą metų Žmona mirė, o tėvas
1 1 n S- g n-de Gaul . j ginklų bandymus. būdamas Amerikoje dėjo
le savo kalboj 1 tauta 11 ka- ^vi,, zvmeiiKoje uejo
,.;„z.™z,„z> Derybos dėl tų ginklų pastangas atsitraukti vaikus

vesti prie katastrofos. y g 1 n 1 m o Maskvoje šią savaitę su- į 
ame|dkiečiams, kurių turtą sirinko į “žemės ūkio kon- P« ferencij,” visų komunistu'

Italų Komunistai 
Vilioja ^Buržujus

• - i : įvi- 1 ..v..vz • ...vz. xcicnvij<} visų tvciiuui isių i Pereitos savaitės gale
turtą amerikiečiai valdomų kraštų vyriausieji i prasidėjo Italijoj to krašto 

n a 1 n -v- gaus apie 4p miUonų dole- vadai, kompartijų sekreto-i komunistų partijos kongre
sų. riai ir ministerių pirminin-! sas. Partija sakosi turinti

formoje ir plačiau pasisaky 
ti tuo klausimu.

nuomenę įspėjo ir armijos 
vadus, ir maištininkus ir vi
są tautą, kad jis savo poli- 
kos Alžyro karo atžvilgiu 
nekeičia, Alžyro gyvento
jams turi būti duodama tei
sė patiems spręsti savo liki
mą laisvo balsavimo būdu, 
bet prieš tai arabų naciona
listų sukilimas turi būti nu
malšintas. Už prrezidento 
de Gaulle politiką jau yra 
pasisakiusi vyriausybė, par
lamentas, o dabar visos po
litinės grupės, išskyras tik 
pačius kraštutinius naciona
listus, įeiškia pritarimą de 
Gaulle politikai ir galima 
sakyti, kad šiuo tarpu prak
tiškai visa tauta stoja už ge
nerolo de Gaulle politiką. 
Net ir komunistai pasisako 
už de Gaulle, bet jie bruka 
ir savo “bendro fronto” po
litiką ir norėtų vėl pasirody
ti patriotais, o ne Maskvos 
liokajais. Jų “bendro fron
to’” siūlymą kitos partijos, 
ypač socialistai, su panieka 
atmetė.

Alžyro mieste po sausio 
24 dienos kraujo praliejimo

bandymų uždraudimo jau j Ameriką, 
eina Ženevoje 14 mėnesių, ‘ 
bet su rusais vis dar negali
ma susitarti dėl kontrolės.

TAIP BLOGAI NĖRA

apsaugos sekreto
rius Thomas Atstovu rūmu 
komisijai liudijo, kad So
vietu Sąjunga nėra tiek 
pralenkusi apsiginklavimu 
kaip kili tvirlinn.

Prieš kuri laiką rasai vai
kams leido išvažiuoti į Pa
ryžių, o iš P-aryžiaus jie 
pereitą savaitę atvyko į 
Ameriką pas tėvą.

Sovietų Biurokratai 
Lanko Ameriką

Visas tuzinas aukštų So
vietų Rusijos biurokratų pe- 
1 eitos savaitės gale atvyko 
Amerikon ir čia lankys 
įvairius miestus ir susipa
žins su visokiomis įstaigo
mis. Svečių tarpe yra Sovie
tų Rusijos ministerių pirmi
ninkas Poliansky ir kitų ke
turių sovietiškų įespublikų 
'ministerių pirmininkai, o ga
ilia tų ministerių yra septyni 
j“oblastių” ar gubernijų va
dovai.

šalia tų aukštų biurokratų 
yra keliolika mažesnių val
dininkų, kurie atvyko susi
pažinti su Amerikos admi
nistracijos aparatu.

MFDALI5, PREZIDENTUI

šitoKį iredaT jo partijos 
draugai įteikė prezidentui 
Eisenhowvi<ui sausio 27 d. 
(ani.ete los Angeles. Cal. 
Tą dEna repvb i eonai suren
gė han. etus 89 mie.-ay. ją 
daly viai mokėjo po £.03. 
Les Angeles banketas tele
vizijos pagalba buvo su
jungtas su visu kitu mies
tų Laukėtais. Viršuje vie
na medalio pusė, apačioj 
antra.

Pardavimas Amerikos že- kai. Oficialiai jie tarsis apie ,d?
mės ūkio pr oduktų lenkams žemės ūkio klausimus, bet į 
daromas todėl, kad palai- l^vikiama, kad Chruščiovas 
kius Lenkijoj nepriklauso- Juos painiormuos ir apie 
mybės nuotaiką ir jausmą “bendrąją” visų komunisti- retorius Toglratti keltų va- 
žmonėse jog Vakarai neuž- nių kraštų politiką, besiruo-į landų kalboje aiškino parti- 
miršta lenkų pastangų išsi- ^ant viršūnių deryboms. ' jos politiką ir ilgai sustojo 
laisvinti iš maskolių primes- Kinai turės pasitarime savo ties reikalu nenubaidyti nuo 
tos “globos” " stebėtojus. partijos “smulkiosios buržu

azijos”, kaip tai krautuvi
ninkų, amatininkų ir kitokių 
nevisai darbininkiškų žmo
nių. Togliatti sako, kad to
kie žmonės neturėtų bijoti 
partijos, nes jiems negresia 
jų turto nusavinimas, kaip 
tai atsitiko Rusijoj ir kituo
se bolševikų valdomuose 
kraštuose.

Partijos kongresas baig
sis šią savaitę. Neabejojama, 
kad Togliatti (Ercoli) ir vėl 
bus išrinktas gen. sekreto
rių.

džiausią šioje geležinės už
dangos pusėje.

Partijos generalinis sek-

DOMINIKONU TRUJILLO 
GINASI AREŠTAIS

Iš Dominikonų politinių 
emigrantų šaltinių spauda 
praneša, kad Dominikonų 
respublikos diktatorius Tru- 
jillo sukišo į kalėjimus daug 
Įtariamų neištikimybėj žmo
nių. Įdomu tas, kad areštuo
tųjų tarpe yra daug biznie
rių ir šiaip pasiturinčių 
žmonių, kas rodytų, jog dik
tatūra pradeda įgristi ir 
tiems žmonėms, kurie iki 
šiol su diktatūra puikiai 
mokėjo sugyventi.

GEN. MACARTHUR 
SUNKIAI SERGA

Gen. Douglas MacArthur 
pereitą savaitę sunkiai su
sirgo ir dabar guli ligoninėj. 
Neseniai gen. MacArthur 
minėjo savo ĮO.metų sukak
tuves. I

GERAS PILIETIS

i ai.i?tan:e*.is R a n d h ani 
M'jcl i. nors ir 110 metu tu
ri. bet rinkimuose dalyva- 
... ji; zuko, kad visi turi 
alikti demokratinės vals
tybės piliečio pagrindinę pa
reigą — lialsuoli. O kiek 
Amerikoj yra tokiu apsilei- 
dė'iu. kurie rinkimų dieną 
f 0*1 reigos neatlieka?!

ANTRA SOVIETŲ 
RAKETA PACIFIKE

Vienas Amerikos karo 
laivyno lėktuvas pranešė, 
kad jis pastebėjęs naują ru
sų tolimo skridimo raketą 

Į krintančią i Pacifiko vande
nyną, maždaug į tą vietą, 
kurią rasai ‘‘rezervavo” sa
vo raketų bandymui. Plates
nių informacijų apie tą ant
rąjį rusų bandymą dar nėra.
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leidžia sprausminiai. Netru- Hawaii salos. Man buvo g eit prabėgo. Tuoj išėjo iš 
kus nutūpė milžiniškas or- pranešta, kad kun. Tennien imigracijos ir mūsų laukia- 
laivis iš Japonijos su 136 paeina iš Vermonto, neturi mas svetys pota ryšuliukų 
keliauninkais. Juos pasitikt* čia jokių pažinčių ir nori nešinas.

.............. . . prisirinko apsčiai laukian- susipažinti su Hawajais. O — Tik tiek tamsta nešie-
Prancūzijoj vėl ner amu. Alžyro karas, kuris jau tę- čiųjų, jų tarpe ir vienas dva- kaip tamsta? Čia gyvenate, si, bene Vermontas taip jau

siasi virš penkių metų, pagimdė dar vienų krizę Prancū- sįškis. ar atsitiktinai atvykęs, gal nubiednėjo, kad neįstengia
zijoj. Alžyro provincijos prancūzai, kurių ten yra virš mi- Nuo orlaivio Ugi imigra- turistas? — vėl klausia ma- nei gero lagamino svietui 
liono žmonių, yra griežtai priešingi prezidento de Gaulle cijos raštinės ganėtinai to- nęs. parodyti, — lyg beprasmiai
pažadėtai Alžyro gy ventojams “apsisprendimo teisei” ir loka, tarp atvykusių ir lau- — Gyvenu Kauai saloje, pratariau.

De Gaulle respublika

Derybos dėl skolų pasitarimų pasitraukė.
. , Prie visos eilės kitu nėgiųAmerika dabar vede de- , . ,. . \____ ,3-1 .valstybių, kurios siais me

tais gauna nepriklausomybę,

bet susikalbėti sunku, nes Kaip tai, juk jis paeina iš patarnautojas vos tik išvil- lenų. Iš to kalno visokių gė-
nuolatos birzgia tie oriai- Vermonto, o jūs iš Kauai sa- ko — č>a tai dovanos, ku- rybių 2,600,000,000 dolerių
viai. Matau ateina ir mano los, tai kur judu draugavote, i ias Įdavė šeši broliukai sa- buvo tokių dalykų, kuriuos

? vo sesutei, o antrame nuo rusai ir po karo naudojo
Nevisai, tam tikru lai- tėvelių jų dukrai, kuri San (laivai, Įvairiausios mašinos 

Franciskos kolegijoj eina ir kt.). Už tą pagalbą Ame- 
mokslus. Šitie ryšuliukai rika ir nori gauti iš rusų at-

na pinigų ir kitokios paramos iš visų arabų ir net tolimes- ausų nematyt. Nejaugi jis bau. taip suraišioti, kad kiekvie- lyginimą ir tai ne visus 2
nių valstybių. Gretimame Tunise ir dalinai Maroke Al- mano, kad čia Vermontas. i — Kaip tai, juk Lawren- nas turi savotišką reikšmę bilionus ir 600 milionų dole-
žyro maištininkai turi savo kariškas ir prancūzų neliečia- Šiapus užtvaros visi vien- ce nuo Burlingtono gana to- pagal šinto tikybą, imigra- rių, bet tiktai 800 milionų 
mas bazes, iš kurių jie ir traukia i karo ir teroro žygius marškiniai, be kaklaryšių ir Ii, tai kaip tamsta galėjai tą cijos inspektoriaus prašyte dolerių.
prieš prancūzus Alžyre. Todėl suprantama, kad Alžyro b* kepurių. Atrodo, lyg daryti? prašiau, kad neliestų, nes Rusai 1952 metais pasiū-

nudundi nžbaiiriamas kain knk« kitas vietinis keistoka, bet neilgam — sve- — Visai paprastai, mano būtų japonų tautinės relik- le o00 milionų dolerių ir da-karas nesiduoda užbaigiama kaip koks kitas vietinis _ tvilko, nes rezidencija ir žmona buvo vijos išniekinimas. Inspek- bar vykusiose deryboseWa-
maista.>, nes tiki urnoje tai nebei a maistas, bet savo i u- ^do vidurvasario Lavvrence, o pats, laikinai torius pasitaikė geraširdis shingtone nepridėjo nė cen-
sies Koi ėjos karas, kui viena kariaujanti puse tuiejo ne- -jtaj dvejjciantį vėjeli, kur apsistojęs Burlingtone, dir- ir praleido nelietęs, — ge- to. Be to, rusai, užuot kal-
liečiamas bazes kiniečių Mandžurijoj. temperatūra siekė 84 F. bau Vermonte ir Montreale. riausioj nuotaikoj mūsų bėję apie skolų atmokėjimą,

Prancūzijos vyriausybės Įgaliotinis Alžyre Delou- Mano svetys artėdamas,1 — Labai Įdomu. Gal svetys paaiškino. !norėjo derybas išplėsti ir
vrier pereitą savaitę “atidengė pasiapti,” kodėl prancū- žibtelėjęs ranką prabilo: sunkvežimį vairavote, ar — Reiškia, kažinką ga-i kalbėtis apie prekybos su- 
zai neliečia Alžyro maištininkų bazių Tunise, iš kur ap- — Hai, Tony, džiugu ma- kokios nors kompanijos ga- benate? Dvasiškos asmeny- tartį ir apie naujų kreditų 
mokyti ir ginkluoti maištininkai vyksta i Alžyrą kautis, tyt, už poros minučių būsiu miniais prekiavote? bės' prieglobstyj, kaipo re-
Jis sakė, kad “tarptautinė padėtis” neleidžia išvalyti su- su tavim. 1 — Ne kompanijos pro- likvinės šventenybės paslap-
kilėlių lizdų Tunise ir Maroke. — Gerai, palauksiu, — duktus, bet darbo unijos ti ir inspektoriai praleido

Svarbiausiai dėl Alžyro karo Prancūzijos po karo ja™ atsiliepiau. Bet tos pora idėją skleidžiau, darbinin- nelietę, ten gali būt paprasti 
susikūrusi respublika susmuko ir užleido vietą “penkta- niinučių truko kone dvi va- kus organizavau, o kun. šeimos menkniekiai, bet ga-
jai respublikai,” kurios priešakyje atsistojo generolas de ~ P6 kele,iv.iM; Tennien man padėjo juos Ii būt jr didelės brangeny-
J ‘ J 500 lagaminų perleisti per organizuoti ir mudu Kone bes, blogiausiam atsitikime

Dėdės Šamo koštuvą, tai ne visus Vermonto darbininkus narkotikai, kurie dabar di-
dviejų minučių darbas. subūrėm į darbo unijas, deliais kiekiais plaukia į

valdžios nepraktikuoja, tik partijų gausybės tąsomame Laukiančiųjų tarpe minė- Betgi dar nežinau, su kuo Amerikos universitetus, —
krašte “Įvedė tvarką,” pagydė šalies finansus ir parodė, tasis dvasiškis pastebėjo, kalbu ir iš kur tamsta paei- visai nekaltai pastebėjau,
kad truputis susiklausymo ir atsakomybės gali pašalinti kai pasikeičiau keliais žo- ni? į Dėl šios pastabėlės dva-
visas krašto negeioves. Tą žinojo ir ketvirtosios respubli- džiais su kun. Tennien, jis — Atleiskite, mano pa- siškis nieko neatsakė, tSk 
kos vadai, bet nesiryžo padaryti to, kas reikėjo padaryti ir priėjęs klausia: “Ar tamsta varde John Stankard, gi- matyti labai susirūpino. Pa
ką jie patys skaitė reikalinga padaryti. Tik Alžyro karo irgi lauki to kunigo?” męs ir augęs Bellmont, sikeitę septynių metų laiko--cen|° Amerikai. „

gen. de Gaulle nepajėgė dar užbaigti — TaiP> taip, jo laukiu, Mass., Lawrence apylinkė tarpio nuotykių prisimini- n°n> ka(l‘‘dvasna jiems bu- .
‘ “ —atsakiau ™i tu savo rusies aitvaru ir grasinant} iaiSKą n sako,

paramos iš prancūzų armijos. Bet armija susvyravo ir 
prezidentui de Gaulle Įsakius, pradeda ši tą daryti.

Prancūzų kuras prieš Alžyro maištininkus nėra tik ^ir^te įTten~PS
karas pnes Alžyro nacionalistus uranus, bet yra karas apsiauslu; su šiltu kak!inhi — Nevisai, tam tikra 
prieš visą “arabų pasauli.” Alžyro maištininkus ginkluoja (šaliku), pirštinėmis ir ke- ku gyvenau Lawrence, 
Egiptas ir kitos arabų valstybės. Alžyro maištininkai gau- .)U1-ę užsimovęs taip, kad nei Mass., o Vermonte tik dir-

Gaulle. Atsistojo kone su diktatoriaus teisėmis, bet dik
tatūros neįvedė, piliečių laisvių nesusiaurino, asmeniškos

davimą Sovietų Rusijai
Kai vienas kalba apie 

senų skolų apmokėjimą, o 
kitas kalba apie naujų pas
kolų užtraukimą, susikalbė
ti nėra lengva. Todėl Ame
rikos delegatas derybose 
ambasadorius Bohlen dery
bas pereitą savaitę nutrau
kė.

Derybos dėl skolų atgavi
mo buvo pradėtos “Dovydo 
kempės dvasioje”, bet ta 
dvasia nepaperėjo nė vieno

yra pačioje “juodosios Af
rikos” širdyje.

Kongo ekonomiškai yra 
aukščiau pakilusi, negu kai
myninės nėgių valstybės, 
bet ir Kongo nėra vienos 
kurios nors negrų tautos ar 
giminės gyvenama. Tai yra 
įvairių giminių ir įvairiausių 
kalbų mišinys. Ar belgų šei
mininkavimas ten jau suda
rė reikalingas sąlygas ne
priklausomam gyvenimui, 
parodys tik naujos valstybės 
kūrimasis ir tvarkymasis.

Ne taip dar seniai atrodė, 
kad Kongo bus paskutinė 
europiečių kolonija Afriko
je, kuri gaus nepriklauso
mybę. Bet gyvenimas pasi
juokė iš tos nuomonės. Af
rika atbudo ir jau niekas 
nebemano nei bandyti ją 
vėl užmigdyti.
Sovietai ir Japonija

Japonija pasirašė savitar
pinės pagalbos sutartį su 
Amerika. Pasirašė laisva 
valia, be spaudimo, išeida
ma iš savo politikos sumeti
mų.

Tas nepatiko Maskvai,

n
Bet ir Į Alžyro maišatį de Gaulle Įnešė naują dvasią. 

Kur seniau nebuvo jokios aiškios politikos, nes perdaug 
galvų tą politiką bandė nustatinėti ir dažnai besikeičian-

Bolševikai i todėl “taikingasis” Chruš- 
pasiuntė Japonijai• v »usKą

kad Maskva negrąžins Ja-man gerai žinoma ir labai mais, jis pasiliko porai die-
— Aš irgi atvykau jo pa- smagu susitikti asmenį iš nų Honolulu, o aš grįžau^. - 0'naivūs Vmerikie': dviejų salelių, prie

s,tikt.,- lyg per dantis pra- ten kur jaunystes dienas namo j Kauai. 1^ Ūkčios" tad te dvaX P*t Japonijos“ kurias ji bu-
cios vyriausybes neturėjo progos vienos politikos vykdy- _ Q . kur tamsta atvyko. administracJine5 Tėvų atvykoP pas mus užsidegęs Ch.usc.ovas su-
ti, de Gaulle pažadėjo Aižyto skurdžiai gyvenantiems jr kui. apsistojote? — jo Marijonų pareigas (“Marv- ir svečiavosi 4 dienas. Ap- senas skolas bent oah-

------- r. X.--------......... .. . knoll Fatbers"). ' rodėm jam salų ir labai nai.apmokėti. TiKcios viltys
didžiosios Mums besikalbant laikas smagiai laiką praleidom.

arabams, berberams ir kitų tautelių žmonėms pakelti jų 
gerbūvi ii- tą pažadą vykdo. Bežemiai ir mažažemiai gau
na žemės, statomi žmonėms padorūs butai, keliamas vie
tinių žmonių švietimas, didesnis nuošimtis vietinių žmo
nių traukiamas i administracijos aparatą ir kitaip ban
doma vietinių žmonių gerovę pakelti. Šalia tos politikos 
de Gaulle vietiniams žmonėms pažadėjo, kad jie patys 
spręs savo krašto likimą taikoje ir laisvai, balsavimu, o 
ne kulkomis. Vadinasi, ir čia nutiestas kelias sprendimui.

IŠ TOLIMŲJŲ hawajų

Nepaprastas svetys iš 
Vermonto

A. JENKINS

lulu apylinkėje yra trys ae
rodromai, orlaiviai čia 
skraido iš viso pasaulio, kas 

Prieš Naujus Metus ga- penkios minutės vieni kyla,
vau atviruką, kuriame pazy- kiti nusileidžia, būk gudrus 
mėta: — “Mielas Antanai, atspėti kur jį pasitikti, 
vykstu i Japoniją savo bro- Sausio 4 d. gavau antrą 
lio aplankyti, grįšiu per Ha- atviruką iš Japonijos, ku- 
vajus, sausio 5 d. sustosiu name aiškiai jau pažymėta, 
Honolulu ir būtinai nore- kad atvyks sprausminiu, 
čiau tamstą matyti — Wi- Honolulu tarptautiniam ae- 
liiam A. Tennien.” rodrome bus 11.50. Nudžiu-

.Tai žymus Vermonte žmo- gau, taip reikėjo iš sykio 
gus, šv. Morkaus katalikų pranešti. Nuvykau ir laukiu, 
bažnyčios Bui lingtone kuni- Tar ptautiniam aerodro- 
gas, būtinai nori matyti, me neteko būti per 7 metus, 
diena pažymėta, bet kokiu daug kas pasikeitę, keliau- 
laiku, kokiu orlaiviu, kuria- ninku labai daug, nemažiau, 
me aerodrome, arba kuriam kaip New Yorko bei Chica- 
viešbutyj apsistos, o gal gos aerodromuose, o imigra- 
staptels, kol pakeis orlaivi, cijos skyriuje tiek pat “gri- 
nieko nepažymėta. norių”, kiek būdavo senoje

Nuo mus ligi Honolulu 94 New Yorko “kaslegarnėje”. 
mylios, kitaip negalima pa-i Skirtumas gal tik toks, kad 
siekti, kaip tik orlaiviu, kai- prieš 50 metų toje ašarų sa- 
na $25. Taip, kunigas, ma- loję atvykdavo jauni žaliū- 
no senas bičiulis, kuris man kai ir tik po vieną maišiuką 
padėjo suorganizuoti kone ant pečių nešdavosi, gi da- 
visus Vermonto darbinin- bar per imigracijos skyrių 
kus, be jo pagelbos nebū- eina daugiausiai senyvo 
čiau to atsiekęs, ir Veimon- amžiaus ir savo daiktus ne 
to darbininkai šiandien to ant kupros nešasi, bet veži- 
neturėtų, ką turi atsiekę per muku gabena pustuzinį ir 
m u d v i ėjų suorganizuotas daugiau žvilgančių lagami- 
darbo unijas. nų. Laikai pasikeitė, pasi-

Su senu savo bendradar- keitė ir “grinoriai”. 
biu susitikti būtų labai ma- Artėjant lėktuvo atskridi- 
lonu. bet kur ir kaip? Hono- laikui, nuėjau, kur nusi-

| neštų naujas gėrybes į jų

grąžinti

klausiu.
— Atvykau iš

tthelio, mummy
“Šitie du žodžiai ‘Heilo Mama,’ 

mano keturių metų sūnaus, mane 
Ijeveik pravirkdė,” sako viena mū
sų kostumerė.

“Jis buvo išvykęs praleisti savait- 
zalj senelės namuose New Yorko 
valstijoj. Sekmadienio rytą mano 
telefonas suskambėjo ir aš išgirdau 
jo plonutį balsą ‘Heilo Mama.’ Aš 
kone apsiverkiau, tiek aš jo išsiil
gau. Matote, aš pirmą kartą išgir
dau Robbv balsą per telefoną. Jis

99

norėjo tik pasakyti helio. I»et aš vi
sada atsiminsiu ta jo balsą.”

Kada JŪSŲ telefonas skamba, tai 
gali būti kas su svarbiomis žinio
mis—gal tik draugė nori pašnekėti 
—o gal kaip to Robby žodžiai tiek 
asmeniški ir švelnūs, kad jie visada 
liks Jūsų širdyje.

Daugybę kartu Įvairiais būdais . . . 
šeimos geriausias draugas yra 
Telefonas

i Iš žąsino avižų neatgausi.
De Gaulle bėdosI

Alžyro mieste sausio 24 
d. įvyko kraujo praliejimas. 
Prancūzai šaudėsi su pran
cūzais, 24 žmonės žuvo, o 
{apie pusantro šimto žmonių 
buvo sužeista. Po susišau
dymo ginkluoti maištinin
kai prancūzai užsibarikada- 

jvo Alžyro miesto centre ir 
universitete, o kariuomenė 
juos apsupo ir ... niekas ne
šaudo, bet niekas ir apie tai
ką dar negalvoja. Prancū
zų armijos vadai • Alžyre 
svyruoja, jie nenori lieti 
prancūzų kraujo, juo labiau, 
kad tie prancūzai maištinin
kai atstovauja ir jų nuomo- 

J°& Alžyro provincija 
turi likti prancūziška. Pa
ryžiaus vyriausybė abejoja, 
ar duoti Įsakymą kariuome
nei maištininkus likviduoti, 
nes kas bus, jei armija nepa
klausys? O jei ir paklausys, 
tai po kruvinų skerdynių 
dar sunkiau bus spręsti visą
Alžyro klausimą.

Padėtis, rašant šiuos žo
džius, yra nei šiokia, nei to
kia. Ginkluoti maištininkai 
Alžyro mieste stovi “už ba
rikadų”. Ginkluota armija 
stovi “prieš barikadas”. 
Gaunasi Trockio “nei karas, 
nei taika”. įdomu, kaip 
Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle iš tos painiavos su
ras išeitį.

NEW ENGLAND TELEPMONE AND TELEGRAPH COMPANY

Kongo valstybe
Belgijos vyriausybė susi

tarė su savo Kongo koloni
jos negrų politinių grupių 
atstovais Briuselyje, kad 
Kongo kolonija dar šių me
tų birželio 30 d. gaus nepri
klausomybę. Tik vienas 
negrų vadas reikalavo nepri- 
Iklausomybes “tuoj pat” ir iš'

vo pasižadėjusi 
1956 metais.

Maskvos grasinimas ir at
simetimas nuo savo pažado 
grąžinti saleles primena pa
sauliui, kad Maskvos žodis 
yra tiek vertas, kiek išėstas 
kiaušinis. Maskvos valdovai 
yra melagiai ir tą faktą dar 
kartą pademonstravo visam 
pasauliui.

O kad jie grasina japo
nams, tai kam gi j'ie nėra 
grasinę? Pakartotinai gra
sino turkams, grasino per
sams, grasino vokiečiams, 
prancūzams, norvegams, da
nams ir galas žino dar kam. 
Su Maskvos grasinimais 
tautos jau apsiprato ir į 
j'uos mažai bekreipia dėme
sio. Visi žino, kad Maskva, 
j"ei ką galės, tai suės ir be 
grasinimų, o kol negali su
ėsti, tai, kaip tas šuva, pik
tai loja. . . Na, ir tegu loja. 
Nikita “geradaris”

Pereitą savaitę į Chicagą 
atvyko Leonų šeimos vaikai 
iš Lietuvos. Atvyko, kaip 
koks nematytas cirkas. Le
onai iškėlė šaunų balių, vi
sa spauda triūbija ir nurodo 
į Nikitos pažado tesėjimą! 
Nors kartą nepamelavo . . .

Koks tai pulkininkas su 
vovers smegenimis Leonų 
baliuje vaikų atvykimą pa
vadino “lietuvių tautos lai
mėjimu.”

Pereitą savaitę atvyko 
iš Lietuvos ir A. Trečioko 
du vaikai į Kearney, N. J. 
Atvyko ramiai, be triukšmo 
ir be nereikalingo cirko.

Dvi šeimos džiaugiasi su- 
s i j u n g usios. Palinkėsime 
joms laimės. Bet politinių 
išvadų iš tų įvykių nėra nė 
mažiausio pagrindo daryti.

Nikita nepasikeitė, nepa
sikeitė niekas nė mūsų tau
tos tragedijoj.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA
I

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

IŠ PHILADELPHiJOS PADANGĖS
Jo atminimui, kuris ii šio 
laikraščio api vietą sėmšsi

Nežinau jo gimimo metų,

sakydavo susimąstęs. — Dar 
daug turime laiko apie tai i 
pagalvoti.

Tikrenybėje, Vlado 65
nežinau nė jo kilimo tiks- m, sukaktis seniai buvo pra
bos vietos Lietuvoje. Su juo ėjusi.
susipažinau būdamas dar 
neseniai atvykęs i šį kraštą.

Buvo taip: nuėjau su 
draugu, senu amerikiečiu 
lietuviu į Reed gatvėje tau
tinės parapijos pobūvi. Ku
nigas A. Zitus (taip pat jau 
miręs) mielai mus priėmė, o 
šalia jo stovėjęs jau nebe
jaunas žmogus, lyg koks jo 
padėjėjas, nurodė mums 
prie stalo vietą. Orkestras, 
iš akordeono, klarneto ir 
būgno su cimbolais, smagiai

Jis netroško garbės. Jei 
jis gero kam padarė, tai, 
manydamas, kad jo, kaip 
giliai galvojančio žmogaus 
buvo tokia pareiga. Ir jis 
bėgdavo lankyti ligonių, 
skubėdavo i amalgameitų 
unijos raštinę visais dirbtu
vės bendradarbių reikalais, 
kurie jį vadindavo “unijos 
chairmanu” . . . Mat, jie 
buvo j j išsirinkę juos atsto- 

’• vauti.

IšDl'VO 100 VALANDŲ VANDENY

.»;«. €• j.a.ua xr?. z i r.e*;: iHkens is /vs^oiia. . «
f: ;c<3. i.ai ji iške’ta iš 99 laipsnių ieiroc-raurr >s
v.-iM-ns p. 'prto kt.iko, ki riair.e išbuvo i99

bėdų o;alenkė iki buvuų rekorde Sš .a!. ;0

kaip daro parapijos klebo
nas prel. L. Mendelis, skir
damas po 100 dol., nei Ben
druomenės apylinkė nei ki
tos draugijos dar neturi pap
ročio.

1 ■ 111 i mcriečių lietuviško
radijo pusvalandžio klauso-

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA. ST. PETERSBURG, FLA.

Nepriklausomybės šventę 
minėsime vasario 15 d.

nepriklauso my- Lietuvos neoriklausomy-
si ir sostinės, Vašingtono, bės minėjimas bus Lietuvių bės paskelbimo sukaktį SLA 
hetuviai. Klubo salėj vasario 14 d. 373 kuopa su St. Petersbur-

Lietuvos laisvinimo reika- gO Lietuvių choru minės pir- 
įlams jau nutarė aukoti: nūdieni, — vasario 15 d. 

Liet. Namų apatinėje pne- SLA 44 kuopa $25, Lietuvių iaįškanešių salėj (314 15th 
menėj, skelbimų lentoje, iš- Klubas $35 ir veltui duoda ^ve Pradžia 12 vai. 
kabinti sąrašai baltimorie- salę.
čių, davusių 16-tos Vasario
Gimnazijai vienkartinę au- Nariai gali pasinaudoti 
ką. Vincas Velžis, nejudo- Klubo sodeliu 
mo turto verslininkas, kuns, Lietuvių Klubas

Jau aukoja

Lietuvos

Tu etų būti gėda!

SO).
Kalbės teisėjas žiuris ir 

Don Kuraitis, abu iš Chica
gos. Kuraitis be to parodys 
jo sudarytą filmą keliaujant 

veltui už “Geležinės uždangos’

plėšė kažkokį senovišką Įdomus buvo Vladas ste- 
suktinį, įterpdamas dainos bint jį iš tolo. 
posmą “Ant kalno karklai i Vienos vasaros sekma- 
siūbavo, pakalnėj vanduo dieniais nueidavau į neto- 
liūliavo”; toji melodija liese buvusį parką pasėdėti, 
guosdavo ateinančių svečių pasiklausyti aukštų medžių 
širdis. Netrukus žadėjo būti šlamėjimo, paukštelių čiul- 
vakarienė. Nors stalai jau bėjimo, pasvajoti, pagalvoti,

ir .-c
rekordo.

BALTIMORE, MD.

Radio Valandėlei 12 
metu

kaip čia šnekama, esąs tur- duoda naudotis sodeliu savo Choras, kuriam vadovauja 
tingiausias Baltimorės lietu- nariams, rongiar,tiems gim- Kazys Stanpans, padainuos 
vis, valdąs nuosavybių pu-tadienių pokylius. Ten lei- gražių dainų, bus pietūs, šo- 
sės milijono dol. vertės, iš- džiama turėti alaus ir degt*- kiai.
krapštė penkinę. Tik keli nės. Labai geras sumany- Visas pelnas skiriamas į 
davė po 3 ir 2 dol. O daugu- mas. vargą patekusiems šelpti,
mas, kelios dešimtys tokių, i ( Kodėl ne Lietuvos laisvini-
nuo aukų rinkėjų atsigynė Nutarė iškabinti F. Mockaus mo reikalams, kaip tas visur 

kitur Vasario 16-sios proga
viejų gydytojų pavardės. „ ____ daroma? Red.)

Visi kviečiami minėjime

bar “vendzijamas”.
Savąja kalba Radijo Va-Holeriuku. Tarp šių yra paveikslą 

landėlė šiuo metu vra svar- i dviejų gydytojų pavardės. ‘ .
blausia ir labiausiai junta-1 Prie vienos jų kažkieno ran- F* Mock s s3'0 įsomis

.. . . ... T ma pasisklaidžiusiu po visa ka prierašas: “Turėtų būti aPtvėrė Lietuvių Klubo skly jajyVautj
Ciagimiu Alberto Juske- . ’ . . . .. pą gražia geležine tvora, „. < 2, “

buvo pakankamai apkrauti kur žmogų neša .galinga gy- vičiaus ir Juozo Ruzgos ™iesTa .ie uvn^ au 1P‘e
visokiausiomis gėrybėmis, ,'venimo srovė. Pasipuošęs 1948 m. įsteigtoji Baltimo- 1S.\ °sy>s nega i a s o 1 ’
bet indai pilni įvairių keps-j išeiginiais rūbais, Vladas rėš Lietuvių Radijo Valan- i e ar^iais sa}° ”.vv> Pa-
nių vis dar buvo moterų ne- ateidavo i ta pati parka pa- dėlė išsilaikė be jokios per- 10. anf.108 ,n?as7l? ’ iab !
sami. Pagaliau orkestras sivaikščioti ‘ ir, lyg kokia traukos. Per ta laiką jau nei reti bet kokia proga su-
nutilo. | puošmena, iš jo švarko ki- 620 kaitų sklido į eidves buvJ.m.ai ^je Netgi laik-

Žmogus, stovėjęs šalia ku- seninus kyšodavo taisyklin- lietuviška propaganda, mu- {asciaĮ ne V11.lG
nigo, pasakė: i gai sulankstytas Keleivis, sų dainų ir muzikos garsai, zmunems, aip g>\as zoi i>,

— Tautines parapijos taip įdėtas, kad visi jį ma- vietos žinios ir, žinoma, ne-
komiteto vardu sveikinu vi-.ty.tu ... išvengiami biznierių skelbi- *
sus atsilankiusius. Prašau ! sunku yiadui būdavo pa_ mai. J. Ruzgai išsikėlus 
pradėti vakarieniauti. §irašyti sv0 pavarde. Jo ii- k,t% 3«u eile metu

Tai buvo Vladas Medz- gausios prakalbos tik iš de- A- -’^keviciui talkina nau 
veckas, šv. Marijos lietuvių Šimt žodžių susidėdav
tautinės parapijos k-to pir- Siaurame, palyginus su 
mininkas. Be šių pareigu, tais, akiratyje jis tebuvo 
jis buvo veiklus dar ir Amai- nomas, bet jo asmenybė 
gameitų unijoj.
eu’^'an’teVv^u boti’sn ‘ . u ateivius. )',era-u',lu,v.- Lietuvai Remti Dr-jos Pir-metams. Atrodo, kad jis per-
gu man teko vėliau Būti su , Vėliau aš keieiau darba. Valandėlė turi ir savo nesuka s?.u ?a,™s: mojo Skyr. valdyba -Ji

. - -e-r ▼▼ i Q0km9niPniQ ir vpI ;u-įnz

G.

Vladu, 
pačioje 
Vladas gyveno

Mirė P. Grybienė
Sausio 25 d. širdies smū

giu mirė Petronėlė Grybie

kuri atsiejo apie $900, ir 
klubo salei nupirko $1,000 
vertės pianiną.

Klubo valdyba nutarė F. nė- J1 V*Įa a^vykusi gy- 
Mockaus paveikslą iškabinti 'en 1 18 Chicagos ir per 
salės scenoje tarp vėliavų ir *lumP^ aik^ -l SLA 373 

Ana sekmadienį po vie- antra įteikti pačiam Moc-ku°P« sutrauk“

V/GRCESTER, MASS. 

Nori Keleivi skaityti

nos draugijos susirinkimo ku* 
šlubuodamas namo sutikau .
Steooną Zvicevičių ir Adol- KaudonaJi? Klubas

i , dabar ‘fa Gudaiti, kurie prašė išra- Mūsų “raudonieji”
j kad ir nuolat taip bus. Mes, ___ _ ,e , T =-.4 natmnai atsisėdę tik klau- S'“ j:emS ,veieivl ’ ią pa_ kIub3> Jam. patogiai atsisėdę, tik kiau- inn novbl

ir rėmėjų. Ji labai rūpinosi, 
kad ir Vasario 16-sios minė
jimas gerai pasisektų, bet, 
deja, tos dienos nebesulau- 

tun Lė. Ji buvo SLA 373 kuopos 
priklauso sekretorė ir organizatorė, 

virš 100 narių, kapitalo turi Išvežta palaidoti į Chica- 
virš 2,000. Jis savo nariams gą, kur ji ilgai gyveno. Liko 
surengia kasmet banketą, liūdintis vyras Jurgis ir duk- 
Mokesčio temokama me- (ė Zimmermanienė.
tams tik $1.buvo7vg knyva dar niėkie- visuomenės sudėtį^o-sulakstymo skelbimu ir metu nelabai ,iu da Tuo tarpu Lietuviu Pilie-'

•au- no neskfityta ~ senuosius ir naujuosius ,P?jamų. Gatavų lesų niekad kl,f. vaikMioti. £iu kluboPmokestis vra $3
au I.ehnaujia. oreivius ,nėra. O klausytoja! dėlto vi- , • ,...... . • d:____A____ jI

Petras Ketvirti*

TAMPA, FLA.

AJtvSipnęk„rt0'ir i?sikėliau ’ kita miesto da1! “kapeHona” -”inž.*V. Vo-ikitas sekmadienis, ir vėl at-
hlJik ^’enti, kitomis troleibusų lertą, kuris trumpai ka nors sisuks savo radl^‘

, DCVPik kas vnzinpTOn ir VlfiHn_______ _______________ !• i-!?a__ •
S-

viauasy gyvenu, ueveiK nas j važinėjau ir Vlado Draneša iš pasaulio lietuviurytas matydavau jį skubant iauJ nFSliqitikdavaii ii Ivr p,an,esa „ ,*et.uvn*
b™ trnUibnen cnctniimn ]SU neSUSltlKC,avaU’ J.1 LVg veiklos. Tik klausytojams

dirbo rnVlUova ir užmiršau- 0 8311810 mėn‘ atrodo, kad kiekvieno saki-jkytojai prisipažino, ka 
PeWki nr^vtoiu Kmtafe V‘a<1aS Medz?^,nio pabaigą jis be reikaloibar vis dažniau jiems

mes abu iš darbo'grjždami “V° gyTen,m°,«*’ ‘arei„
troleibuse susitikdavome ir ’ mokslą. Nenukentėtu man-

Savo pratarmėje vakaro 
svečiams Valandėlės tvar

ka d da- 
jiems sun

kėja sudulti galą su galu. 
Pastaraisiais metais jau

didelis. Jei jis būtų mažės- Lietuviu Klubas 
Q«iu<jinQH cnicirinkimp iš- nis» Sa^ Lietuviu Piliečiui

Klubo narių skaičius būtų Lietuvių Klubas turi virs 
didžiausias. 200 narių, metinis mokestis

$1, ižde turi pusėtinai šimti-
Cnoro koncertas

linkta šitokios sudėties val
dyba: Pirm. M. Žemaitai
tis, vicepirm. Juozas Šala- 
vieius, sekr. Jonas Palubec- 
kas, fin. sekr. Ona Tarailie- ,. , . ,
nė, ižd. Jonas Dvareckas, Ckoro k»”«rtas.

Chorui vadovauja Amta

nių, susirinkimuose nariams 
Sausio 17 d. buvo Miami veltui duoda sumuštinių ir 

alaus bonkutę. Bet Klubas 
neturi savo salės, todėl su-

WATEPBURY, CONN.

įs
bėdavome
^t;VV^-šk; T905 m^ak !>>?»»”• P-'- « “.ai

ni. judėjime prieš rusu caro K. T. plojimas nemalonus ausiai,
valdžia (dalyvavęs 'vieno ,Lietuyiai. savitarpio bendra-
monopolio daužyme) ir dėl įl———————įJvime be jų puikiai iss.vercia.
tos priežasties turėjęs bėgti ISOPHIE BARČUS!žinoma čia tik mažmožiai’ 
į Ameriką. Vladas nuo pat p
atvykimo i šį kraštą skaitė 
tik vieną laikraštį — Kelei- j 
vį.

— Kada jūsų, Vladai, 
bus 65 m. amžiaus sukak
tis? Ta proga reikėtų apie į 
jus ka nors į Keleivį para
šyti. Ir dar prie aprašymo 
jūsų atvaizdą pridėti . . .

— Suspėsim ... — jis at-

RADIJO VALANDA 
Visos programos iš WOPA,

1490 kil. AM 102-7 FM 
Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio iO--ll vai. ryto.

šeštadieni ir sekmadienį 
nuo 8-30 iki 9:3® vai. ryto į gC 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v.Ciioi 
Tek: HEmiork 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOI) AVĖ.

kurie tačiau Valandėlės 
reikšmei nepakenkia.

Pradėdami 13-tus darbo 
metus, minimo radijo pus
valandžio vadovai Lietuvių 
Namuose sausio 16 d. suren
gė susitikimą su klausyto
jais. Tokia kasmetinė pra
moga su šokiais ir kitokiais

stipriau paremtu. Tik pagei- . T rz •j , j • iii ia Lendraitiene, A. Knau- davo. kad gausiau lankytu- ,. ~ ,• • ir i j-i- - cialis ir A. Tomkus,si i Valandėlės rengiama ge
gužinę (pikniką) ir metini Įsibrovė klaida 
vakar3- ! Keleivio Nr. 4 Šv.

Anita Kams (lietuvaitė), 
solistės An*ta Kams, ir G e-!
novaitė Lipnickienė. B. Rederiai minės auksinę 
Kraučiūnas deklamavo juo
kingus eilėraščius.

A k o m p o navo Aldona

vedybų sukaktį
Vasario 5 d. Lena ir Ka

rolis Rederiai, gyv. 320

< HICAGO 29. IIA. f: paįvairinimais sutraukia ne-
*= i mažai žmonių. Tada dau-

______________________________________________{giau atsilanko ir senųjų atei-
5 Į vių, kuriu papi astai kituose

AMERIKOS ĮDOMYBĖS i padengimuose beveik nema-

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėta | 
Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Ali.iskon; Vaizdai nno Atlanto :ki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakanjo.se;
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie
Amerikos 
Yellowstone

pyti.
j Į salės papuošimą kvietė- 
l jai, savo žmonų padedami, 
J įdėjo daug triūso, pasirūpi-

f’roletariato diktatūra”; i jlO, kad būtų jauku ir Šilta, 
Raudonmedžių imperija; • ko paprastai žiemos metu 

ie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro; Į:čia «ti<xd»vo Groio nunsai.įerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; I , 3 ‘ Ufaa? T ’ J, .UO'ai 
llowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; i Kaus skonio J. Lekev iciaus,

Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta:
Neišmatuoti Texaa valstijos turtai;
Floridos vaizdai; .Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais.

Knyga jau išėjo. U atisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

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

taipgi čiagimio, kapela, ku
riai nesvetimi ir tautiniai 
šokiai: klumpakojis, “noriu 
miego” ir kt. Šoko seni ir 
jauni, o kiti šnekučiavosi 
prie stalų, girkšnodami len-'

________ __  _____Liud-
Tikras baltimoriečiu pasi- viko Dr.Ja pakrikštyta Šv. TZ ..... o . ______ , _ . —

didžiavimas yra Albertas Vincento Dr-ja, kokios čia Liaučiūnaitė - ^cofield ii [Kielei Rd., minės savo vedy- 
Juskevičius. Nors ir nematęs nėra ' Vytautas L*pnickas. birio gyvenimo 50 metų su-
savo tėvų šalies, ją karštai gv Vincento Dr-ja Lietu- Publikai koncertas labai Rakti.
pamilęs. Visur gyvai daly- vos laisvinimui aukoja $10 Patiko’ visiems smarkiai, Sukaktuvininkai į Ameri- 
vauja, kur iškyla lietuviški ir Pavo atstovais i Vasario PIoi'°- ką atvyko prieš pirmąjį pa-
reikalai. Tautinio jautrumo 16-sios minėjimo ’komitetą Koncerte buvo svečių net {saulinį karą, Čia sukūrė šei- 
galėtų iš jo pasimokyti ne- paskyrė J. Pigagą, J. Gia- 18 Wisconsin valstvbės • ■ * - •
vienas naujųjų ateivių. Tarp !vecka ir X. Bagušinską.
čiagimių Baltimore i jis ar 
tik nebus vienintelis toks, 
kurio lietuviškumas vra tik
rai nuoširdus ir aiškiai ma
tomas.

Vakaro dalyviams buvo 
parodyti 1958-9 metų vietos

J. Krasinskas

CAMDEN, N. J.

mynini gyvenimą, užaugino 
sūnų ir dukterį ir dabar ga
li džiaugtis 5 anūkais ir 2 
proanūkais. Jie sielojosi ir 
savo tėvynės reikalais, siun- 

... , .tė siuntinius i Vokietiją
. dijo pusvalandines proei-a- karo vies„,ų nub!okštiems

Paul P. Barsneaek, kuns il
gai gyveno ir Chicagoje.

Nebeturime radijo
Vietos lenkai turi dvi ra-

Mirė dviejų lietuvaičių vyrai mas; Lenkų Susivienijimas
t______________ ____ ________ Širdies smūgis nutraukė sekmadieniais nuo 11:30
lietuvių gyvenimo spalvoti Marijos Sakalauskaitės vyro vak prieš pietus ir Lenkų 
vaizdai (filmai): iškilmės,'Joseph Canigaham, 48 m Namai šesetad*er?iais

tautiečiams, nevienam pa
dėjo atvykti į Ameriką ir 
atvykus padėjo ir dabar pa- 

nuo deda čia įsikurti. Juodu te-
gegužines, mirusiųjų ir gy- amžiaus, vyro gyvybės siūlą. ^2^^.vak P7es pietus- 
vųių pagerbimai. Gal dėl i Liūdi žmona ir 2 ištekėju- Turėjome ir mes savą pro- 
įgudimo ar pagalbinių prie- sios dukterys. cTan?a.’ Ku.”al vadovavo A.
taisų stokos ypač kambarį- Po 4 savaičių ilgai sirgęs Skudzmskienė, bet po metų__________________________
nės nuotraukos buvo neaiš- mirė ir antrosios sesers Anė- sust°j°, nes nerado tinka- jjjaj j,, sggeiys įg Waterburio,
kios, joms trūko tinkamo lės vyras John Cronin, 53 ™os paramos. Kaltas pavy- Naugatucko ir Vokietijos,
apšvietimo. Bet baltimorie- metų amž., liko liūdinti ”as’ vienybės stoka.

bėra sveiki ir visada geros 
nuotaikos.

Juos sveikina ir linki ilgo 
saulėto gyvnimo Lenos bro-

čiai dėkingi ir už tai, ką ma- 'žmona, 
tė drobėje. Radijo Valandė- Į

gyesnius ir svaigesnius gė- {lės parūpintojai dabar eina 
rimus. Rūkantieji taip pri- 
riūmė gana erdvią salę, kad 
net graužė akis. Nerūkan
čiam žmogui šiais laikais 
bėda: kur tik nueis, jis da-!jų darbą kasmetiniu įnašu, 'draugą.

Paragink savo bičiulį Ke-ir bendruomenės metrašti- 
ninku pareigas, nors už t, ,eiTj 
pridėtinę tarnybą niekas * 
jiems neatlygina. Paremti mos vakarais turės gevą

Gera vieta sustoti
Gera vieta atvažiavusiems 

sustoti pas lietuvius Kaula- 
kius (4763 S. W. 82nd St., 
Miami, Fla., tel. MO 
11463).

C. K. Braze

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

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

ti ir senojo.

j.a.ua
Vakanjo.se


Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. ROSTON Nr. 5, Vasario 3,1960

Uždraudžia ari. laikyti su ž™T"'is> apie ką gali- 
7 ma kalbėtis — jie turėjo

Kolchozin’nkams iki šiol vadovus ir palydovus, jiems 
buvo leista laikyti savo avių. buvo nuskirtas laika*, kiek 
Tas jiems buvo didelė pas- gali pabūti pas savo gimi- 
pirtis — galėjo gauti vilnų, nes.
kailių ir mėsos. Dabar iš “Vilnis rašo, kad t»k tie 
Lietuvos ateinančiomis ži- prastai gyvena, kurie yra 
niomis avis laikyti uždraus- tinginiai, girtuokliai arba 
ta ir kalbama, kad bus už- sabotažninkai. Taigi, pagal 
drausta laikyti karves ir ją išeitų, kad. pas mus di- 
paukščius. Tada dar labiau džiuma žmonių yra arba tin- 
pasunkėtų ir taip jau sun- giniai, arba girtuokliai, al
kus kolchozininkų gyveni
mas.

nes di- 
gyvena,

Ką ražo ii Lietuvos apie 
ekskursantus

įgūdžiu atgaivinimu bei dirbti
niu ju skiepijimu po ‘nacionali
niu tradicijų' priedanga, su

I mažiausiais mėginimais prieš
pastatyti klaidingai suprastus 
'vietinius interesus' bendriems 

Itarybinės liaudies ko\os uz ko
munizmą interesams”.

I Nors gramozdiški tie sa
kiniai, bet jie atskleidžia 
faktą, kad “socializmo prie
šininkų” propaganda už “ka’ 
pitalistinį gyvenimo būdą” 
sovietų valdomuose kiaštuo- 
se “vis smarkiau” pasireiš
kia. Po “nacionalinių tradi
cijų priedanga” esą skiepi
jami "reakciniai papročiai”, 
“buržuazinės nacionalinės 
atgyvenos” ir pan. Sovietinė 
komunistų partija turbūt dar 
niekad nėra taip atvirai pri
pažinusi savo režimo ideo
loginį ir propagandinį ne
pasisekimą masėse.

ALŽYRE VfiL KUNKULIUOJA

ba sabotažninkai, 
džiuma vargingai 
bet sunkiai dirba.

“Tikrai būtų gera, jei pas 
mus taip būtų, kaip tie ame-

“Dėde brangus, dėkoja- rikiečiai turistai, atvykę is 
me už laikrašti “Vilnį”, ku- kapitalistinio pragaro, dabar 
rio gavom du pundus. Dėdė rašo ir pasakoja, 
rūgoji, kad retai parašom “Ir rnan teko juos maty- 
laišką. Atsiprašom. Mat, ti, nes buvo atvykę i greti- 
kailais mums trumpa *u mą kolūki, 
rubliais, pašto ženkleliais, o “Tie turistai mano, kad 
ir popieriaus neturime. Ma- ji® atnešė didelę naudą lan- 
tote, koki prastą naudoja- kydamiesi Lietuvoje. Bet jei 
me (Keleivio skaitytojas, ji® būtų tuos kelionei isleis- 
kuris atsiuntė šito laiško tus pinigus padovanoję 
nuorašą, rašo, kad popie- vargstantiems Lietuvos žmo- 
riūs tikrai labai prastas, nėms, kiek būtų ašarų nu- 
Red.) šluostę! O dabar kas? Tik

“Ypatingai sunku žiemą, sau turėjo malonumo ir daug 
nes aš dirbu prie statybos, nesąmonių paskleidė . 
žiemą darbų kaip ir nėra, o
gyventi su šeima reikia. Ku
ro valdžia nepristato, tai

Šiurpi žinia
(E) Jaunaku Zinu” lei-

reikia pirkti juodojoj rinkoj dėjai badu miiė. Tokią ži- 
ir labai brangiai mokėti. nią praneša “Latvija” iš

“Dėdė rašai, kad dabar Stockholmo. Ten iš Latvijos 
Lietuvoje gerai gyventi. Sa- atvykusių asmenų žiniomis, 
kot, kad taip jums pasakoja didžiausio nepriklausomos 
ir laikraščiuose rašo ameri- Latvijos laikraščio “Jauna- 
kiečiai turistai, kurie praei- kas Žinias” leidėjai Emilija
tą vasarą čia lankėsi. Taip ir 
Vilnis rašo, kurios kelioli
ka numeriu atsiuntei.

Benjaminš ir jos sūnus vyr. 
redaktorius Janis Benja
minš yra mirę badu ištrėmi
me Sovietų Sąjungoje. Tai 
paliudijo a*me»vs, kurie 
kariu su Benjaminais buvo 
trėmime ir kalinami.

Šito laikraščio korespon
dentu Lietuvoje buvo dabar-

“Labai puiku, kad taip 
gražiai aprašo mūsų gimti
nę, bet reikėtų ir blogąsias 
puses aprašyti, kas bloga ir 
dėl ko bloga, kam gerai ir 
kam blogai gyventi.

“Patys galite suprasti, tinis Lietuvos “prezidentas“ 
kad tiems turistams niekas Justas Paleckis, bet tas lai- 
nerodė, kas ir kur bloga ir kraštis nieko bendra su ko- 
niekas neaiškino, kodėl blo- munistais neturėjo.
ga. Jie ėjo ten, kur juos ve- Dėmesio!
dė, matė tą, ką jiem* rodė.
Taip elgiamasi su visais tu- Gavome labai įdomių 
ristais. Ne tiesa, kad jie ėjo, laiškų iš Lietuvos. Juos iš- 
kur norėjo, kalbėjo su kuo spausdinsime kitame nume- 
norėjo ir ką norėjo. Kalbėjo ry.

Nauji Mask vos ž/giai
PRIEŠ “NACIONALINES TRADICIJAS”

Jų priedanga, esą, atgaivinami “reakciniai papročiai ir 
įgūdžiai”. — Pripažįsta, kad komunistinė propaganda 
esanti “atitrūkusi nuo masių*’. — Propagandoje esą per
daug “politinių plepalų”.

(Elta) V i s a s ą junginės 
Komunistų Partijos centro 
komitetas sausio 10 d. 
“Pravdoje” pąskelbė ilgą, 
dviejų laikraštinių puslapių 
nutarimą “apie partinės 
p r o p a g andos uždavinius 
šiuolaikinėmis sąlygomis”. 
Vilniaus “Tiesa” nutarimą 
atspausdino sausio 12 d.

Nutarimas atskleidžia se
niai visiems žinomą faktą, 
kad komunistinė propagan
da esanti atitrūkusi nuo gy
venimo, ji “apsiriboja ben
drais šūkiais ir lozungais, 
vengia aktualių, liaudiies 
mases jaudinančių klausi
mų”. Trūkumų esą tiesiog 
begalės: “Idėjinio auklėji
mo darbe silpnai ir kariais 
nevykusiai aiškinami socia
lizmo pranašumai”, nepa
kankamai auklėjamas “so
vietinis patriotizmas”.

“Socializmo priešai vis 
smarkiau propaguoja ...”

Nutarimas atskleidžia ir

faktą, kad antikomunistinės 
nuotaikos pačioje šalyje 
(Sovietų Sąjungoje ir jos 
okupuotuose kraštuose) ne
tik ne mažėja, bet dar stip
rėja. Ir taip pat, kad jau
čiama propagandos iš lais
vojo Vakarų pasaulio Įtaka. 
Ypač “nacionalinė tema” 
sovietiniams propagandinin
kams nuolat kelia susirūpi
nimą. Komunistų Partijos 
centro komitetas šaukia sa
vo darbuotojus į naują 
kampaniją tame fronte. Tik
rai būdingi yra tokie nutari
mo pasisakymai:

“ . . . socializmo p-:c'inink;:i vis 
smarkiau propaguoja kapi'a- 
listini gyvenimo l'ūda. reakcini* 
kosmopolitizmo irieoingiią. Kai 
kuriose partinė-e organizacijose 
neteikiama reikiamos svarbos 
klausim >ms. susii'’«iems su 
dar’x> žmonių auklėi’mu socia-

Jistinio internacionalizmo. ne
išardomos. nuo’at s4inrėjančios 
tautu draugystė- dvasia, su ne- 
sitaiksymu su buržuazinio ra
cionalizmo atgyvenomis, su at
silikusiu reakciniu papročiu ir

Maksva nemėgsta nerusų 
tautų “nacionalinių 
tradicijų”

Kita vertus, nutarimas 
atskleidžia ir tai, kad Mas
kva yra nusistačiusi nerusų 
tautas sąjunginėse respubli
kose ideologiniai dar labiau 
spausti prisitaikyti Rusijai, 
nors tuo tektų atsižadėti 
“nacionalinių tradicijų 
kurių Maskva nemėgsta. 
Retai kada ji taip atvirai 
yra pasisakiusi pi ieš tas tra
dicijas, kaip šiame nutari
me. Nutarime tiesiai kalti
nami “kai kurie sąjunginių 
respublikų kompartijų cen
tro komitetai” ir kiti dar
buotojai, kad silpnai vado
vauja “šiam svarbiam parti
nės veiklos barai”. (Vargu 
tas priekaištas yra taikytas 
Lietuvos kompartijos vadui 
Sniečkui, kuris ir be to nu
tarimo visa laika išsiiuoses--- ----- -- t ----- 1   ----c —
piopaguoja rusofiiiškumą). 
Atskirų respublikų partiniai 
ir kiti darbuotojai kaltina
mi, kad jie ‘‘neduoda rei
kiamo atkirčio” nacionalis
tinėms ir panašioms tenden
cijoms ir “kartais užima pa
syvią, .gynybinę ..poziciją 
marksizmui - lenininzmui 
priešiškos idealistinės reli
ginės ideologijos atžvilgiu”. 
Žymi partinių ir kitokių 
darbuotojų dalis vis dar iš 
viso nedalyvauja propagan
doje.

Ideologiniai priešai iš visų 
pusių

Būdinga, kad nutarime 
įsakmiai raginama propa
gandoje mases skatinti dau
giau dirbti. Užtat reikią 
siekti, kad propagandoje 
būtų mažiau politinio ple
pėjimo.

Užkliūna centro komite
tui ne tik “buržuaziniai na
cionalistai”, kurie nutarime 
pakartotinai puolami, bet ir 
“dešinieji socialistai bei re- 
vizionistai”, kurie, girdi, 
esą taip pat buržuazinės 
ideologijos skelbėjai, žo
džiu,, Maskvos komunisti
niam centrai baimę , įvaro 
priešai ir iš kairės ir iš de
šinės ir iš pačios partijos 
vidurio.

Kalbant apie atskiras 
sluoksnius, nutarime ragi
nama “darbininku ir kol- 
ckozininkų tarpe ypač skie
pyti ‘komunistinę pažiūrą į 
darbą” inteligentijos tarpe 
skatinti “dirbti visuomenės 
labui”, jaunimo tarpe skie
pyti “neapykantą buržua
zinės ideologijos, apolitiš- 
kumo ir miesčioniškumo pa
sireiškimus”, moterų tarpe 
įtraukti namų šeimininkes į 
visuomeninį darbą ir sukelti 
jas prieš “religinius prieta
ras ir prieš miesčioniškumo 
atgyvenas”.

Komunistinėje propagan
doje pasitaikęs “įkyras ži-

i rancūzijis prezidentui I)e Gaulle atleidus Alžire esan
čiu parašiutininkų vadą gen. Massu, ten prasidėjo nera
mi.niai. Alžiro prancūzai nepatenkinti de Gaulle nuolai
dumu arahims. Viršuje vieno riaušininko žmona su gė
lių puokšte eina pro tą vietą, kurioj jos vyras žuvo. 
/.p-.čioj kariuomenės autobusais užblokuota gatvė.

Vasario 16-sies proga
J. VLKS

Lietuvos okupantų išprie
vartauti istorikai Vasario 16 
d. nepriklausomybės paskel
hi kta varlina dpmaon.

giniu, propągandos sumeti
mais paskeĮbtu.

Demagoginis reiškia veid
mainingas, tik propagandos 
tikslais skelbiamas, bet ne
vykdomas.

Ar tokiu buvo ir yra Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo aktas? Ir su žibu- 
buriu dienos šviesoje neras
tum Lietuvos nepriklauso
mybės akte bet kokių nors 
demagoginių žymių ar pro
pagandos! Tik Maskvos 
chemikalu išskalautose sme- 
genyse gali atsirasti toks 
prasimanymas, kad Vasario 
16 d. nepriklausomybės ak
tas. yra demagoginis.

Lietuvos nepriklausomy
bės aktu pasisakyta, kad at-

nomų tiesų kartojimas”. 
Dar įdomu, kad ateityje į 
komunistinę propagandą bus 
stengiamasi įjungti daugiau 
inžinierių, agronomų ir šiaip 
liaudies ūkio darbuotojų, be 
to, mokslininkų, literatūros 
ir meno veikėjų,' profesinių 
sąjungų darbuotojų ir kitų. 
Mokyklų didesnis 
supolitinimas

' Nutarime sausais žodžiais 
pasakoma, kad laikoma tiks
lingu nuo 1961-62 mokslo 
metų įvesti vyresniose vidu
rinių mokyklų klasėse ir vy- 
resniuose vid. speciali- 
nių mokyklų kursuose”, po
puliaraus politinių žinių pa
grindų kurso dėstymą”. Bū
siąs paruoštas specialus šio 
kurso vadovėlis. Tai kvepia 
dar įkyresniu mokyklų pro
gramos supolitinimu.
Būsią leidžiama plati propa
gandos literatūra, 

į Tikrai keista, kad nutari
me numatoma išleisti litera
tūros ir Azijos, Afrikos bei 
Lotynų Amerikos tautų na
cionalinio išsivadavimo te
momis, tuo tarpu kai Euro
pos tautom* nė neleista už
siminti apie jų išsivadavimą 
iš sovietinio režimo.

statoma nepriklausoma, de
mokratiniais pamatais su
tvarkyta, Lietuvos valstybė

Toliau pasakyta:Lie:uvos 
Taryba pareiškia, kad Lie
tuvos valstybės pamatus ir 
jos santykius su kitomis 
valstybėmis privalo galuti
nai nustatyti kiek galima 
greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu 
būdu visų jos gyventojų iš
rinktas.

Tada Lietuvos Taryba ne- 
sivadino Lietuvos Valstybės 
Taryba. Ji ir nesiėmė nusta
tinėti valstybės pamatus ir 
sudaryti santykius su kito
mis valstybėmis, tai turėjo 
atlikti Lietuvos Steigiama
sis Seimas, visų žmonių 
rinktas.

Ar tesėta kas buvo paža
dėta?

Taip! Dar tada, kada vi
suose Lietuvos pasieniuose 
žioravo karas, o kaip kur ir 
būta atviių karo veiksmų, 
Lietuvos Taryba paskelbė 
rinkimus Į Lietuvos Steigia
mąjį Seimą ir jis 1920 m. 
gegužės 15 d. demokratiniu 
būdu rinktas susirinko Kau
ne, deja, ne Vilniuje. Vil
nius buvo anksčiau raudo- 
Į nųjų okupuotas, o vėliau 
i lenkų. Jis, visų žmonių rink
tas Lietuvos Steigiamasis 

į Seimas nuo tos dienos tapo 
teisėtu Lietuvos valstybės 
šeimininku. O kad jis de
mokratiniu būdu buvo iš
rinktas, dėl to nėra jokių 
abejonių. Jo rinkimų metu 
visos Lietuvoje veikiančios 
tada politinės srovės buvo 
išstačiusios savo kandidatų 
sąrašus. Net komunistai, ta
da prieš Lietuvos nepriklau
somybę ginklu rankoje ka
riavę ir tie nedrįsdami savo 

j vardu paskelbti kandidatų 
sąrašą, tokį išstatė prisi
dengdami kitu vardu.

Ir tas teisėtas Lietu
vos valstybės šeimininkas 
— Steigiamasis Seimas pri
ėmė pagrindinį Lietuvos 
valstybės įstatymą — kons
tituciją, grista demokia-

‘KELEl VIUI’ 
sukanka SS metai

Sausio 9 d. sukanka 55 metai, kai “Keleivis” į savo 
skaity tojus prabilo tokiais žodžiais:

“Sveikiname brolius ir seseris, lietuvius ir lietuvaites, 
kurie dirbate dėl labo lietuviškos tautos, kalbįdami ir ra- 
gidami savo brolius prie gerovės, šviesos ir tobulumo”.

Prabilo ir be uerti aukos kas savaitę larko savo skai
tytojus, ragindamas juos kovoti dėl geresnės savo, savo 
tuvy nės Lietuvos ir to krašto, kuriame gyvena, ateities.

1 er tą laiką “Keleivis” daug sunkių dienų išgyveno
— jo keltas nebuvo ložėmis klotas. Bet visos kliūtys buvo 
įveiktos, ir šiandien malonu žvilgterėti į praeitį ir prisi
minti jo ryškesr ius momentus.

L'et šiandien to nedarysime. Tą padarysime vėliau
— gegužės 1 d., kada pavasario saulutė jau visur meiliai 

; sypsosis. Tada Bostone bus didelis banketas, prieš tai
bus išleistas padidintas numeris, kuriame ir bus progos 
apžvelgti praeitį ir mesti žvilgsnį į ateitį.

Jau šiandien visi Keleivio bičiuliai yra kviečiami 
bankete dalyvauti. Bendradarbių prašome nedelsiant 
siųsti savo rašinius sukaktuviniam numeriui. Mūsų uolie
ji bendradarbiai A. Jenkins, J. Krasinskas ir J. Vilkaitis 
tokius rašinius jau atsiuntė. Gavome rašinį ir iš B. Kruši- 
nienės,, kuri seniau daug rašė, bet paskutiniuoju metu 
dėl sveikatos rečiau bepasirodo Keleivio skiltyse. Lau
kiame iš kitų.

Sukakties proga Keleivio administracija duoda įvai
rių lengvatų platintojams ir naujiems prenumeratoriams. 
Anie tai rasite kitoj vietoj. Taigi, visiems Keleivio bičiu
liams yra gera proga jo šeimą padidinti, surasti naujų 
prenumeratorių. Nesunku, rodos, būtų, kiekvienam skai
tytojui surasti dar vieną naują skaitytoją. Tada mūsų šei
ma padvigubėtų. Tada galėtume ir laikraštį dar labiau 
(atobulinti. Visi į talką!

“Keleivio” redakcija

SENIAUSIAS “KELEIVIO” SKAITYTOJAS BOSTONE

Pereitą savaitę teko ap- Pietų Afrikoj , ten išgyve- 
įankyti seniausią mūsų lai- no 5 metus ir tik angių-būrų 
kraščio skaitytoją Bostone, karas jį privertė iš Pietų 
Tai yra Pranas Rulis ir jo f Afrikos važiuoti atgal į Lie- 
žmona Rozalija Būieikaitė- įtuvą. Lietuvoje jis pagyveno 
Rulienė. Dorchesteryje jie penketą metų, vedė žmoną 
skaito mūsų laikraštį jau ir tada atvyko į Ameriką, 

S 55 metus, nuo pat jo pasiro- i kui' visą laiką ir gyvena 
dvmo ir dar dabar gyvai se- Bostone. Apie jį, jo žmoną 
ka įvykius lietuviškame gy- ir jų įvairius pergyvenimus 
venime ir bendroje politi- beieškant “laimės” pasauly- 
koje. 'je “Keleivio” sukaktuvinia-

Pranas Rulis yra nepap- me numeryj bus įdomus 
rastas žmogus. Jis dabar straipsnis, surašytas pagal 
jau yra 88 metų, prieš 7 me- jo paties ir jo žmonos pasa
tus jį ištiko nelaimė, auto- kojimus. Bus įdėta ir jųdvie- 
mobilis suvažinėjo ir sun- jų fotografija.
kiai sužeidė. Bet nežiūrint ■ Kvietėme draugą P. Rulį 
amžiaus ir sunkaus sužeidi- su žmona dalyvauti mūsų su- 
mo, P. Rulis dar yra judrus kaktuviniame bankete. Ža- 
ir energingas. Savo jaunys- dėjo atvykti, jei sveikata 
tėję P. Rulis ieškojo laimės leis.

tijos pradais. Sekantieji taip Tų pačių nūdienės Lietu- 
pat buvo renkami demokra- vos okupantų mėginta Lie
tiniu būdu. Vadinasi, Vasa- tuvoje įsikurti 1918-19 m. 
rio 16 d. nepriklausomybes Karo žygiu jie pasišovė 
aktas buvo įgyvendintas, užimti Lietuvą. O štai tik- 
kaip pažadėta, demokrati- rai demagogijos ir propa- 
niais pagrindais. Tai kur ir gandos sumetimais okupan- 
kokios čia buvo demagogi- tų samdinys V. Kapsukas su 
jos apraiškos? savo bendraminčiais 1918

Bet tokių demagogijos m. gruodžio 16 d., lyg koks 
žygdarbių nors rieškutėmis cariukas, paskelbė manifes- 
semk pas šios dienos Lietu
vos tvąrkdarius — okupan- Nukelta i 7-a pusi. 
tus. 1

-it ■n*--'Vr-Ą'Trr-'.i; 77 7^55

Jau atspausdintas! Užsisakykite!

KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams

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

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

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

KELEIVIS 
636 E. Broadway

So. Bmton 27, Ma»*.
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I
Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

MANO PASTABOS

Baronkos skylė ir 
komunisto galva

S. STRAZDAS

— Maik, ar tu turi sapni
ninką?

— Neturiu, tėve.
— Ar negalėtum man pa

sakyt, kur aš galėčiau ji 
gauti? Jis man labai reika
lingas.

— O ką sapnavai?
— Sapnavau, kad nukri

tau nuo didelio medžio ir 
baisiai nusigandau. Atrodė 
kad užsimušiu, ale pabu
dau sveikas ir gyvas. Ar tu 
galėtum man išvirožyt, ką 
toks sapnas reiškia?

— Sapnuose, tėve, dažnai 
iškyla pergyventi įspūdžiai 
arba įvykiai. Ateičiai sap
nai neturi jokios reikšmės.

— Bet aš, vaike, niekad 
nebuvau nuo medžio nukri
tęs, tai kodėl tokį prajovą 
galėčiau saupnuoti?

— Sapnuose, tėve, dažnai 
atgyja seniai jau užmiršti 
dalykai, kurie atsitiko dar 
prieš tūkstančius metų.

— Ką tu čia dabar nuš
nekėjai, Maiki? Juk prieš 
tūkstanti metų manęs dar 
ant svieto nebuvo, tai kaip 
aš tada galėjau nuo medžio 
nukristi?

— Bet buvo tėvo protė
vis ir to protėvio protėvis, 
kuris dar medžiuose gyve
no.

— Maiki, aš protestuoju!
— Dėl ko?
— Tu nori pasakyt, kad 

mano protėvio protėvis bu
vo monkė.

— O ar tėvas žinai, kas 
jis buvo?

— Tu irgi nežinai.
— Bet aš žinau, kad jis 

iš medžio iškrito.
— Iš kur tu gali žinoti?
— Tavo sapnas, tėve, tą 

atsitikimą atkūrė. Sapnuo
damas tėvas nuo medžio 
nukritai. Iš tikrųjų gi čia 
re tėvas nukritai, bet tas 
protėvis nukrito, tik tas įvy
kis tėvo sapne atgijo.

— Maiki, aš su tavim ne- 
soglasnas. Juk aš dažnai 
sapnuoju apie tokius daly
kus, katrie mano protėviams 
niekad negalėjo atsitikti. 
Vot, neseniai sapnavau, 
kad velnias mane nešė. Ro
dos, ir rožančium ginuos, ir 
žegnoju zlyduką, ale niekas 
nemačija — neša ir dac oi. 
Pradėjau rėkt, tai gaspadi- 
nė ėmė barškint į duris ir 
aš pabudau. Ar tu sakysi, 
kad ir tas buvo mano protė
vių pergyventas atsitikimas?

— Apie velnią tėvas vi

sada galvoji, todėl ir mie
gant jis vaidirasi. Aš, tėve, 

i velnio niekad nesapnuo ju, 
nes aš apie jį negalvoju, 

i — Na, tai pasakyk, apie 
ką tu sapnuoji?

| — Aš, tėve, dažnai sap
nuoju gražias merginas, o 
kartais oru lakstau.

I — O aš, vaike, kartą per 
sapną treinu buvau. Kad 
dardėjau, tai dardėjau kal
nais, ir vis bijojau, kad sa 
kitu treinu nęsusikulčįau. 

' Nu, pasakyk, iš ko toks krei- 
zi sapnas galėtų pareiti? 
Jeigu tu mislini, kad mano 
protėvis buvo monkė, tai 
jau treinu jis šiur negalėjo 
būti.

— Sapnuose, tėve, dažnai 
maišosi fantastiški vaizdai, 
dėl to, kad žmogui miegant 
protas neveikia. Nemiegoda
mas žmogus negali tokių 
keistų dalykų matyti, nes jo 
pojūčiai palaiko tvaiką. Pa
vyzdžiui, jeigu aš paduočiau 
tėvui obuolį ir pasakyčiau, 
kad tai silkė, tėvo regėji
mas, palietimas ir kiti pojū- 
čia tuojau pasakytų, kad tai 
netiesa. Bet žmogui miegant 
tie pojūčiai irgi miega, todėl 
ir netikras daiktas rodosi 
tikru. 4r tikėjimas nebūtais 
dalykais išsivystė iš sapnų.

i — Na, jeigu jau pradė
jom apie sapnus, tai aš no
riu, kad tu pasakytum man 
ir daugiau apie šitą biznį. 
Ot, aš girdėjau, kad yra to
kių žmonių, ką per sapną 
gali išeiti kiaurai per sieną, 
per užrakintas duris, gali 
vaikščiot stogais ir laipiot 
sienomis, kaip katinai. Tai
gi pasakyk, iš kur jie gauna 
tokią šylą?

I — Tokių žmonių, tėve, nė
ra. Yra vadinamų lunatikų 
arba miegeivių, bet jie ne
gali kiaurai per sienas ir už
rakintas duris vaikščioti. 
Miegeivis yra išsiblaškęs 
žmogus, užuomarša, kur is 
nežino ką daro ir padaręs 
nieko neatsimena. Toks 
žmogus gali kartais atsikel
ti iš lovos ir be kelnių išeitic
į gatvę, bet jis negali lai
pioti sienomis, šitaip pa
krinka žmonės labai nuvar
gę protiškai, arba tiek su
koncentravę savo mintis į 
vieną dalyką, kad nieko ki
to nemato ir negirdi. Taip 
paprastai kalbama apie iš
siblaškiusius profe sorius. 
Pavyzdžiui, vienas profeso
rius atsisėdo ant katės, ku-

Kas kam daugiau reika
lingas: baronkai skylė ar 
komunistui galva?

Baronkai skylė, nes be 
tos skylės nėra baronkos. 
Ir daugiau — baronka ir jos 
skylė yra dvi neskiriamos 
savybės.

Kitaip su komunistu. Vie
toj galvos dėk ant jo pečių 
gramafoną ir gausi tą patį: 
bolševikų pavergta Lietuva 
bus “išlaisvinta Lietuva”, o 
Maskvos primestas despo
tiškas režimas — “liaudies 
demokratija”. . .

Komunistas be galvos 
Maskvai būtų daug naudin
gesnis. Pavyzdžiui, Prūsei
ka-Vabalas be galvos būtų 
nesuradęs “sklokos” ir Bim- 
boms-Andriuliams būtų ne- 
įeikėję baublių chorų orga
nizuoti.

Maskva giriasi visokiais 
išradimais. Sako, vienas 
bolševikų “mokslinčius” bu
vo “išradęs” šunį su dviem 
galvom. Ar jam būtų sunku 
“išrasti” komunistą be gal
vos?

Aspirantai manevruoja

i Šią vasarą įvyks republi
konų ir demokratų konven
cijos, kurios turės nominuo
ti kandidatus prezidento ir 
viceprezidento pareigoms. 
Ryšium su tuo jau pereitų 
metų gale ėmė manevruoti 
visa eilė aspirantų. Vienas 
tokių buvo Nevv Yorko gu
bernatorius Nelson Rocke- 
feller. Jisai lankėsi septy
niose valstybėse ir grįžęs 
pasakė “Count me out”.

Atrodė, kad Rockefellerio 
asmenyje Richard Nixon 
neturės konkurento. Bet ne
ilgai trukus Nelsonas davė 
suprasti, kad jeigu republi
konų konvencija norės jį 
“draftuoti”, jis savo nuomo
nę galėsiąs pakeisti.

Vadinasi, “count me out” 
pakibo ore.

Demokiatai turi daugiau 
aspirantų. Du iš jų — 
Hųmphrey ir Kennedy — 
formaliai pasiskelbė norį 
prezidento vietos. Yra dau
giau norinčių, jų tarpe Tex- 
as senatorius Lindon John
son. Pastarasis, kol kas, ne
sako nei “count me in”, nei 
“out”, bet jis gali pasidaryt 
pavojingu konkurenu ir
Hųmphrey ir Kennedy.

•
Dabar — Paryžiaus dvasia

Buvo Ženevos dvasia, bet 
ji seniai apnešta šaltojo ka
lio dulkėmis. Pernai gimė 
Camp David dvasia, bet at
rodo, kad ir ją apneš atomi
nių bandymų dulkės. Su bol
ševikų Rusija negalima su
sitarti dėl atominių ginklų 
bandymo kontrolės.

Šių metų gegužės 16 d.
; Prancūzijos sostinėje susi
rinks keturi didieji, bus vir
šūnių konferencija ir pa
gimdys Paryžiaus dvasią.

Didieji bandys susitarti 
dėl taikos atstatymo. Ar jie 
susitars?

Sunku pasakyti. Viskas 
priklausys nuo to, kaip vie

ningi bus Vakarų pasaulio 
vadai ir ko reikalaus Chruš
čiovas. Visiems yra žinoma, 
kad Nikitos apetitai nepa
sotinami. Jis nenori paleist 
iš savo rankų Pabaltijo ir 
Balkanų, nenori suvienytos 
Vokietijos.

Jei taip — kokiu būdu 
bus atstatyta “taika mūsų 
laikams”?

Miunchenas nuvedė į 
antrąjį pasaulinį karą. Kur 
nuves Paryžius?

Naujas Babelio bokštas?

Viena žilos senovės le
genda kalba apie Babelio 
bokštą. Sakoma, kad bokš
tas statytas norint pasiekti 
dangų. Bet ponui Dievui ši
tas žygdarbis nepatiko ir jis 
iškirto juoką — sumaišė 
žmonių kalbą!

Pasėkoje to Babelio bokš
tas liko nebaigtas, res sta
tytojai negalėjo susikalbėti. 

į Ir taip atsirado skirtingos 
įkalbos.

Ką nors panašų matom 
pas kinus ir rusus komunis
tus. Nesenai Peipingas ir 
Maskva minėjo Stalino gim
tadienį. Peipingo minimas 
Stalinas buvo tikras genijus, 

i Maskvos — Chruščiovo nu
vainikuotas “griešninkas”, 
apie kurį tik reikalas verčia 
prisiminti, bet jau ne die
vinti.

Į Kas čia “pasidarbavo” — 
dangaus aukštybė ar praga
ro gilybė? Mao-Tse-tung ir 
Nikita Chruščiov nesusikal-

KAI NELAIMĖ. NĖRA BALTO AR JUODO

Kasyklose, ne.u Airisoj ištiko baisi nela»- 
ir.u^— užgriūva Siti angliakasių ir nežinia, ar jie bos 
ūgelkėli. Jų atkasšmo darbuose dalyvauja baPieji ir 
juodieji, štai vieno baltųjų, kuris po žeme kitus gelbė
damas išbuvo 11 valandų, žmona prašo nebeiysti į ka- 
syk'a. bet neatrodo, kad jis paklausys, nes jis pats yra 
an .•iijr.asys ir gerai suorania, kad užgriuvusių draugų 
negalima Dievo valiai palikti.

Jei ir šventoji butų...

1— ua

50 MILIONŲ UŽMUŠTŲ, 
20 MIL. SUŽEISTŲ

ri gulėjo jo kėdėj; kai katė 
pradėjo rėkti, jis sušuko: 
“Ta tarnaitė ir vėl privėrė 
durimis katinui uodegą!. .. 
Negalima ramiai dirbti!”

— Okei, Maik! Einu Za- 
cirkąi tą džioką pasakyti. 
Gal užfundys.

I
Nedaug reikalaujama

j Buvusio Chicagos gengs- 
terio Al. Capone sesuo Mae 
Maritote iškėlė bylą Desilu 
Productions, Columbia Bro- 
adcasting System ir West- 
inghouse Electric kompani
jom. Iš pirmosios reikalauja 
500,000 dolerių, o iš pastarų
jų “tik” po 250,000.

Maritote sako, kad filmo- 
je “Untouchables” (nelie
čiamieji) tos kompanijos 
apšmeižusios jos vyrą. Mat, 
filmoje buvo pavaizduotas 
Capone ir jo sėbių gyveni
mas. *

| Capone buvo gengsteris, 
'jis ir jo sėbrai laužė įstaty- 
mus. Jie pelnėsi iš nelega
laus biznio — svaigalų, 
'prostitucijos ir t. t. Jo sesu
tė, matyti, legalistė. Ji pra
šo teismą, kad šis jai lega
lizuotų viso miliono dolerių 
kraitį!

Prašyt lengva, kitas rei
kalas gauti.

Jų žodžiai ir darbai
į Už žydams padalytas 
skriaudas Vakarų Vokietija 
jau išmokėjo stambias su
mas pinigų. O ką daro Ko
munistų valdoma Rytų Vo
kietija?

Rytų Vokietija nedavė nei 
sudilusio pfenigio. Maskvos 
gramafonai ten gaišiai šū
kauja tik apie nacių pikta
darybes, o patys, Maskvos 
diriguojami, tamsią naktį 
lenda į Vakarų Berlyną žy
dų sinagogoms mozoti . . . 
Jų sėbrai kitur daro ta pa
tį.

Kame reikalas?
Bus viršūrfių konferenci

ja, Maskvai reikalingi įro
dymai, kad nacizmas “vė! 
kelia galvą”, kad dar ne 
laikas turėt suvienytą Vo
kietiją, bet tikras laikas ati
duoti komunistams Beily- 
,ną . . .

Katalikų bažnyčia visa
da skelbė, kad jaunimo mo
kymo ir auklėjimo reikaluo
se pirmoji vieta priklauso 
bažnyčiai. Tą neseniai pa
kartojo ir dabartinis popie
žius Jonas XXIII. Kur baž
nyčia yra atskirta nuo vals
tybės ir kui- katalikai neturi 
išimtinos galios švietimo 
reikalus tvarkyti, ten jie ne
pasitiki valstybinėmis mo
kyklomis, steigia savas ir 
stengiasi iš valstybes gauti 
pašalpą joms išlaikyti, 

j Vienur ta pašalpa duoda
ma. lokiu pavyzdžiu galė
jo būti nepriklausoma Lie
tuva. Bet yra valstybių, kur 
bažnyčių išlaikomoms mo
kykloms pašalpa neduoda
ma.

Taip buvo Prancūzijoj. 
Ilgus dešimtmečius ten baž
nytinės mokyklos iš vals
tybės negaudavo jokios pa
šalpos, tik paškutiniojo ka
ro metu Vichy vyriausybė 
buvo pradėjusi tas mokyk
las šelpti. Bet kai de Gaulle 
1945 m. sudarė vyriausybę, 
ta pašalpa buvo nutraukta, 
nes jis žinojo, kad prancūzų 
visuomenės dauguma yra 
tam priešinga.

Katalikų bažnyčios vado
vybė nenustojo laukusi pro
gos pašalpai savo mokyk
loms gauti. Ir sulaukė. Prieš 
Kalėdas Prancūzijos parla
mentas didele balsų daugu
ma nutarė mokėti iš valsty
bės iždo pašalpas privati
nėms katalikų mokykloms. 
Pirmais metais tokių pašal
pų numatoma išmokėti apie 
60 milionų dolerių.

Dabartiniame Prancūzi
jos parlamente daugumą

sudaro dešinieji, bet visuo
menės dauguma yra prieš 
klerikalus nusiteikusi ir 
todėl pašalpų suteikimas 
bažnytinėms mokykloms vėl 
atgaivins senus klerikalų ir 
jų priešininkų ginčus.

Kaip atkakliai Prancūzi
jos kunigai kovoja su vals
tybinėmis mokyklomis, gali 
paliudyti nors šie fakteliai.

Sakysim, Normandy, Bri- 
ttany ir La Vendee provin
cijose, kur gyvena beveik 
vieni katalikai, kunigai ne
duoda sakramentų tiems tė
vams, kurie savo vaikus lei
džia į valstybines mokyklas.

Vienos La Vendee para
pijos klebonas savo parapi
jiečiams šitaip įsakė:

— Jūs turite valstybinėj 
mokykloj gerą mokytoją, bet 
jei ji ir šventoji būtų, jūs 
negalite leisti savo vaikų 
pas ją mokytis.

Ta mokytoja netrukus 
pastebėjo, kad vaikai gat
vėje jos vengia, ūkininkai 
atsisakė jai parduoti svies
to ir pieno.

štai kokia katalikiška 
pakanta valstybei. Ji kaip 
siekė, taip ir tebesiekia, 
kad jai būtų paklusnios vi
sos gyvenimo sritys, kad ji 
galėtų viską valdyti.

R. S.

j Taip būtų, jei kiltų 
atominis kaias. Tai sako 
Kongreso atominės energi
jos jungtinė komisija, 

i Raketos būtų taikomos į 
71 didelį miestą, 21 atominę 
įmonę, 132 karinius ji -ilgi
mus. Miestai būtų sugriauti, 
maistas apnuodytas, 50 n.i- 
lionų būtų užmušta, 20 ini- 
lionų sunkiai sužeista, 

i Visa tam tereikėtų 263 
bombų nuo 1 iki 10 mii.o- 
nų tonų TNT. Tokios bom- 
mos gali sugriauti kelių 
aukštų mūrinį namą nuo 
sprogimo vietos per 7 my
lias, medinius namus nupūs
ti už 9 mylių, lengvai sega
mas medžiagas uždegti per 
27 mylias, žmogaus atviią 
veidą nudeginti per 9-12 
mylių, jų išmušta duobe bū
tų 240 pėdų gilumo ir 2,500 
pėdų skersmens.

Atominės bombos sprog
damos paskleis radijoakty- 

Įvines dulkes, kurias vėjas iš
nešios. Per 7 valandas po 

i atakos trečdalis Amerikos 
būtų nuklota tomis dulkė
mis, o po poros dienų — pu
sė Amerikos.

I Tos dulkės sukeltų vėžio 
ligą, kuri pasireikštų vėliau. 
Jos užkrėstų maistą. Sau
giausia būtų išlaikyti mais
tą aklinose skardinėse.

Apsisaugoti nuo tų bom
bų sprogimo ir liepsnos kol 
kas dar nežinoma priemo
nių, bet nuo skeveldrų ir 
'radijoaktyvinių dulkių gali 
daug pagelbėti geros slėp
tuvės, net paprasti rūsiai.

| Saugiausia vieta Ameri- 
ikoj tuo požiūriu būtų Orego
no ir Eakotos valstybėse.

Panašiai pasakė ir strate
ginės aviacijos viršininkas 

į Thomas S. Power. Jis sakė, 
kad Sovietai yra pajėgūs 
per 30 minučių nušluoti 
Amerikos karinius atomi
nius įrengimus. Prezidentas 
Eisenhoweris ir jo krašto 
apsaugos sekretorius Tho
mas S. Gatės nėra tokie pe
simistai, bet kaip ten beim
tų, kas savo akimis matė pir
mąjį ir antrąjį pasaulini ka
rą, tas žino, koks didelis bu
vo tarp jų skirtumas. Tas 
lengvai gali suprasti, kad 
tretysis pasaulinis karas, 
kurį lems atominiai ginklai, 
būtų nepalyginti baisesnis. 
Gal ir minėtos komisijos 
piešiamas vaizdas nėra per
dėtas.

TIK 45 METAI

Kubos revoliucijos metinės
Prabėgo metai nuo to 

laiko, kada buvo nuversta 
Batistos diktatui a Kuboje. 
Naujasis Kubos valdovas 
Castro per tą laiką nespėjo 
ir barzdos nusiskusti. Pir
miausia reikėjo Batistos ša
lininkus likviduoti, dabar 
yra likviduojami paties 
Castro šalininkai.

Be to,-Castro daug laiko 
išeikvoja puldamas Jungti
nes Valstybes. Santykiai 
tarp Kubos ir JAV darosi 
vis prastesni.

Jeigu Castro nėra komu
nistas, tai jis tikriausiai ga
li būt “nuts”.

ŽICRL AR PANAŠI

Miliam Parr 6 metu am/..
kuri polio sirjęo 1958 me 
tais. žiūri i 10 pėdu statu* 
lą Detroite, kuri pastatyta 
March of I)ime> vajaus pro
ga. Statula vaizduoja polio 
auką.

1915 m. sausio 25 d., tai 
yra vos prieš 45 metus, pra
dėjo veikti telefono susisie
kimas nuo Atlanto pakraš
čio iki Pacifiko. Tą dieną 
telefono išradėjas Alexan- 
der Bell iš Atlanto pakraš
čio kalbėjosi su savo buvu
siu padėjėju Thomas Wat- 
son, kuris buvo San Fran
cisco, Calif., pakartodamas 
jam tuos žodžius, kuriuos 
jis tada prieš 39 metus Bos- 
rtone telefonu perdavė jam 
'iš vieno tu pačių namų a’ikš- 
i to į kitą: “Watson, attik, tu 
; reikalingas”.

L. KAPOČIUS 
SUGRĮŽO

Sovietų Sąjungos am! a- 
sadoj antruoju sek eteriu 
dirba ir L. Kapočius. Prieš 
kurį laiką jis buo išvykęs į 
Maskvą ir tada buvo kalba
ma. kad jis nebegris.

Dabar Y’ilnis džiaugda
mosi pranešė, kad jis sugrį
žo ir vėl eis tas pačias pa
reigas.
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ANDRIUS VALUCKAS

Salomėjos Nėries kūryba
t Tęsinys'

Ji rašo nekurenram? bute už keturis šimtus gramų 
duonos dienai ir yra Įsitikinusi, kad tai labai gerai, nes 
bolševikai ją Įtikino, jog Lietuvoj siaučia tikras badas . . . 
koks žiaurus komunistų propagandos apgavimas, norint 
sukelti Pavlovo fiziologinio šunies reakciją . . . 1942 m. 
karinė Maskvos leidykla išleidžia ios knygą, •‘Poemą apie 
Staliną”, knygą vėliaus tokią nemalonią ir netaktišką, 
naujų komunistinių žvaigždžių atžvilgiu, Stalinui mirus. 
Iš to mito kūrybos dvelkia vien*, propaganda, nusivylimas 
ir, jos žodžiais, “. .. kapinyno drėgnas kvapas . . .”. Bet, 
nežiūrint to, atskirais momentais ji labai nuoširdi ir Įti
kinanti,, kada ilgisi savo tėvynės ir svajoja apie jos lais
vę, tikrą laisvę. Volga, ištvinusi galinga srove, jai primena 
pavasario Nemuną. Pilėnų Margiris jai kužda, kad “ne
laisvė mums baisi, o ne mirtis’*, eilėraščiuose Našlaitės 
naktis, Be tėviškės. Tremtinio Lietuva. Tėvynė, Kur bal
tas miestas, Lietuviai. Myli tėviškę lietuvis. Tegu mane 
skradžiai, Myli sakalas mėlyną laisvę, Sugrįžimas, Se
suo žydrioji Vilija ji dainuoja apie Lietuvą ir jos laisvę:

Kur Ealtij os banguoja jūros,
Kur senas Vilnius ant kalvos,
Milžinkapiai nutilę, niūrūs 
Ten saugo vardą Lietuvos.

Juk myli tėviškę lietuvis 
Jausmu kai Nemunas giliu!
Kaip Margiriai, Gražines žuvę 
Byloja pei enas pilių.* v. *
Dieną ir nakti, tartum šešėlis,
Skrisiu ir skrisiu, niekur nesėsiu.
Kur baltas miestas, kur Nemunėlis,
Ten aš nutūpsiu, ten pailsėsiu.

Sukruvinta ir apiolėšta 
Ji stovi man akyse.
Šimtus aš mvliu eisiu pėsčia,
Kol gyvą pamatysiu.

Žydės ten sodai, svyruos vaisiai,
Ar lapai kris pageltę, —
Aš keliais i tave pareisiu 
Per lietų, gruodą, šalt i . . .

Kadaise ji ginčinosi. kad yra poilsio valandėlės, ku
rios priklauso atskiram asmeniui — tos poilsio valandėlės 
nuo bolševikinės propagandos ir davė tuos eilėraščius apie 
Lietuvą.

Pagalios jai atsiveria kelias i Lietuvą ir čia iškyla 
Įdomus momentas. Iš jos laiškų matyti, kad geriau siųsti 
laišką iš Kauno Maskvon »>er rankas kaip per paštą, nes 
laiškai paštu, ypač lietuviškai rašyti, pasiekia tik per mė
nesi • • • Jau Maskvoj būdama ji pradeda rūpintis kova 
už butą, už indus, už kasdieninio gyvenimo būtinybes. 
Grižusi ir apsirgusi, ji ligoninėje negauna reikalingu vais
tų, todėl pradeda jais rūpintis iš kitų šaltinių, nes nedrįs
ta kreiptis Į “draugą" komisarą Girdzijauską ... tai vis 
Įdomūs komunistinės būties tikrovės vaizdai, r.e eiliniam 
žmogui, o komunistų išaukštintai poetei . . .

Ji karatai mylėjo, skubėjo gyventi, žiauriai neap
kentė ir tragiškai nusivylė, kaip matyt iš eilėraščio:

Rami . . . Aš taip rami,
Kaip tie laukai,
Kur juodas maras atsilankė.
Aš taip rami,
Kaip ta pušis,
Kurią perkūnas trenkė.
Raiti i ...

Tas nusivylimas matosi ii iš jos Įrašo 1945 m. vasa
rio 15 d., taigi vasario 16 dienos išvakarėse, dienoraštyje, 
kuri paduodame ištisai:

“Teisingumo deivė — užrištom akim, kreipiuosi šian
dien į tave, padėk man! Vedžiok mano ranką, kad mano 
rašomos eilutės būtų tiesios ir neiškryptų iš vidurio linijos. 
Visa tai, ką prisimenu, jau toli praeityji, ir širdy aistra 
nubluko tiems Įvykiams, kurie anuomet mane jaudino. 
Gal būt, gerai dariau, neužfiksuodama jų tuomet — kai 
jie mane deginte degino ligi pamišimo, ligi kraštutinės 
desperacijos — kada ligi dangaus iškilusi drumstu pūtuo
janti j ausmų jūra užstojo man visą objektyvųjį pasaulį.”

Taigi. kas norės ją smerkti tegul neužmiršta virš 
minėtos atgailos žodžių . . .

Pagalios, kas nori ją smerkti gali tam pasinaudoti ir 
jos pranašišku eilėraščiu — “Sudeginkit mane”:

Sudeginki! mane — kaip raganą!
Sudeginkit mane žaruojančiam lauže! 
Nesudrebėsiu aš nė vienu sąnariu!
Nė lūpų nepraversiu — klausit ar neklausit.

*>*# . —- 'e* m- »1 »• ■

KELEIVIS, SO. BOSTON

MEDVILNĖS KARALIENĖ TARP SENATORIŲ

Met A ilnės ’karalienė Sandra Lee Jenr.ings su senato
riais: kairėj Clinton P. Anderson (New Mes.), kai
rėj AK.crt Gore (Tex.j Med\ilsės karalienei \Vash:ng- 
tirę ba’.o surengtas dide'is banketas. Ji važinėja ro 
Amerika rekiamtodasia medvilnę.

Kaip mūsų kišenes krausto

Nr. 5, Vasario 3,1960

tyčių kompresu bei “banko- 
mis” (taurėmis). Tik prisi
minkim, kiek tuo laiku jau
nų žmonių pačiame amžiaus

SUŽADĖTINIS jRODĖ kelnaitėmis, vystai temis 
SAVO KANTRYBĘ į (Stanikais).

Prie įsakymo kariuome-
Holzmindene (Vokietijo- nės vadas pridėjo šitokį pa

stiptume mirdavo plaučių je) į krautuvę atėjo jauna'aiškinimą: 
uždegimu, kol neatsirado moteriškė vestuvinės sukne- j “Savo silpnosios vietos 
pii mieji sulfanomidai ir vė- į lės pirkti ir už ją sumokėjo ; puolimui nereikia priešui 
liau antibiotikai (kaip pe- vieno pfenigo monetomis, Įrodyti”, 
nicilinas ir Įvairūs mycinai). kurias jos sužadėtinis jai 

taupė per 5 metus, kad tuoŠarlatanų “prietaisai’ būdu Įrodytų savo ištikimy-
Dar blogiau išnaudojami bę ir kantrybę 

žmonės yra Įvairių šarlatanų Pinigus atnešė jaunosios 
(ųuacks) su Įvairiais prietai- tėvas. Jie svėrė 40 svarų, 
sais “ligoms gydyti”. Nau- Krautuvės tarnautojai užtru- 
josios Anglijos medicinos ko kelias valandas, kol sus- 
žumalas, išeinąs Bostone, kaičiavo.
neseniai Įdėjo vedamąjį 
apie tokius šarlatanus. Vie
nas Connecticut valstybės 
gydytojas XVIII a. pabaigo
je išgalvojo metalinius j 
“trauktukus” įvairioms

pilietis (atrodo, ne gydyto
jas) dar 1937-metais uždir- 

se (kiti tiesiog susmulkina bo 1,300.000 dolerių žmones 
jau padarytus vaistus ir “bejaunindamas”.

Kitas didelis biznis J. A. 
V-bėse sveikatos srityje yra 
“sveikatos maisto kupčiai”, 
kurie surenka per metus 
apie 500 milijonų dolerių, 

i Kiek tų vaistų pasigami- Toliau eina “svorio numušė- 
nama Įvairiais vardais nuo jai”, iškraustė iš žmonių,

k’Alinlika įvairiu rtrain^ *vairių skausmii ar vidurių ypač moterų, kišenių — 100 
liu k™™ -HcpUivift” sukietijimo, nevirškinimo ir milionu dolerių ir “vargšai” 

t. t.! Norėdami visus juos vėžio li^os “gvdvtojai”, su- 
Įsiūlyti, televizijos rėkia- renką tik 10 milijonų. Kaip 

piuvsc n ^14 Aliuviu «uvy- muotojaj užsivilkę baltus matome, šailatanai gali ge- 
plunksnos. Daug.aus.a chalat;S)’meIuoja žęmonėIns. rai gyventi ir J. A V-biq

ai u\o pa les au n us e- jj reklamuotojai už keletą tam tikros ištaigos tun nesi- 
barni sveikatos klausimai. .. , , -. .grasių begėdiškai neriasi iš baigiančią kovą su siais, 

kailio ir kitaip jų negalima dažniausia nepasiturinčių, 
pavadinti, kaip tik “kapita- bet tamsių, žmonių išnaudo

tojais.

GYD. VL. K.

Sveikatos patarimai

Gerb. Keleivio ieua«.- juog gavo vanju perpakuo- 
toriaus kelis karius paragin- jaj jr pardUodami su dideliu 
tas rašau šį straipsneli svei- pejnu lengvatikiams, kurie 
natos klausimais n tai ma- sunegaiaVę dai* lengviau pa- 
nau daryti taip, kad vienoki sį<jU0(ja melžimui, 
ar kitoki patarimai pasiro
dytų šiame laikraštyje kas 
2-3 savaites.

t Įvairi _
nelių jau buvo “Keleivio 
ar jo kalendoriaus pusla
piuose ir šių eilučių auto-

redak-

20 KRAŠTŲ TAPO 
NEPRIKLAUSOMI

REIKIA IR TOKIO 
{SAKYMO

Per 15 metų po karo 20 
kraštų įvairiuose žemynuo
se gavo valstybinę nepri
klausomybę. šiais metais ją 
gaus dar 5 kraštai, jų tarpe 
4 Afrikoj.

Daugumas kraštų, atga
vusių ar Įgavusių valstybinę 
nepriklausomybe, yra atsili
kę, sunkiai verčiasi ir prašo 
kitų stipresnių valstybių pa
galbos savo buičiai užtik- 

O tuo tarpu tokiems

Japonijoje esančių Ame- 
R- rikos karių žmonoms pasis-

goms iš žmogaus kūno “iš- ,kundus, kad kariuomenės i rinti 
traukti”. Bet kiek jis pini- krautuvėse pardavėjai jų kraštams, kaip* Pabaltijo, 
gų iš žmonių ištraukė par- šlaunis gnaibo, kariuomenės kurie seniai įrodė, kad mo
liuodamas tuos du gelžgalius vadas uždraudė joms lanky- įka ir pajėgia savistoviai 
daugiau nei 100 kartų bran- ti karių krautuves apsivil- veratis, nepriklausomybė 
giau, kaip jie atsėjo jam kus maudymosi kostiumais,' vis dar negrąžinama, 
pagaminti! Kitas panašus

1- V\Amz\ Vaiaarzvi ia. vviiv puta uuvu pcuaojr
ta tokiais klausimais, ku 
riais patys skaitytojai pagei- , Drostitutais„ 
davo. Vienas jų apie “lovos 10 PĮosUtutais < 
šlapinimą” (enuresis) susi-1 Žinoma, kaa nuo galvos išvados 
laukė atgarsio net iš tolimo- skaudėjimo ar reumatinių tautiečiai turėtu bu
stos Švedijos. Tai rodo, kad skausmV Pa^ndims vaisUs ^^s sT^lirilfetele- 
skaitvtoiai domisi sveikatos 3™ aspirinas, o nuo per di- n .aisai gus su namais teie 
sKaitytojai ciomia . eiKaios skrandžio rūgštingu- v 1 z 1 J °Je reklamuojamais
klausimais. Butų gera, kad,aeno SKranazio rugsungu J labiau atsna-
•• n9ra«vhi “Knlnivin” ro mo kalcijaus karbonatas vaistais, o oai lamau atspa J.ie. Keleiv.o re- zDastarai-am vra n:eĮ, rūs paprastu šarlatanų pink-
dakcijai, apie kuriuos daly- , (Pastarajam yra ir Kiek ge- 1 ankraustv-
k-nc iu norėtu Hanojau gino. ;resmų -vaistų, bet jie bran- “ K^enių apKrausty-
4.; ‘ & igesni). Bet šiaip ką padės mui- Susirgę jie turėtų eiti

primaišytos prie aspirino Pas. tikrą medicinos gydyto- 
Vaistų biznis ' Į Įvairių chemikalų kombina-į Ja *r \artoti tik jo prirašy-

Manoma, kad apie treč-įCijos, nebent aspirino kie- tu? vaistus, 
dalis ivairių sutrikimų pa-‘kis tokioje tabletėje bus la- 
lankiai paveikiama betko- bai mažas ir neveiksmingas, 
kių vaistų, nors jie būtų ir Aišku, tas žinoma ir vaistų 
paprastas dažvtas vanduo, 'gamintojams# bet kol jie ne- 
Čia taip pat priklauso kaip ipadaro kokio “laimingo mi- 
tie vaistai duodami (pav., šinio” ir jam nesugalvoja 
adata veiks “smarkiau”) ir
pati gydytojo asmenybė vei
kia vienaip ar kitaip sergan
ti. Daugiausia tų ligų būna 
Įvairūs veikimo sutrikimai 
ar tokios ligos, kurios pačios 
ir be gydymo praeina. Kas 
nežino juoko, kad slogas 
(“šalti”) galima pagydyti 
per 14 dienų su vaistais, o 
per 2 savaites be vaistų. Ne
maža ivairių skrandžio ar 
žarnų sutrikimų priskirtina 
prie šios giupės, o taip pat 
ir Įvairūs skausmai, kaip 
galvos, muskulų ir pan.

Tokiems sutrikimam “gy
dyti” išleidžiama pirmiau-

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

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

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

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

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko Į- 
domū; atsiminimai, 477 psl.. kai
na .......................................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinia lietuvių ir anglų kalbomis 
anie lietuvius visame pasaulv. 

464 psl. Kaina ........................ $G.5O

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
NAS, virš 20.000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina ............................. $4.00

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

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų 
<1939-1945> užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina.................... $4.50

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

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

! IŠĖJUSIEMS NRGRĮ4TJ, M, K»U- 
li.šl io meistriškas aprašymas, kaip 
* arui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo Į Vakartis nuo ru
są ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

MAŽOJI LIETUVA. parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis. J. 
Balys ir J. Žilevičius, 320 psl.. 
kaina .......................................... $5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

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

o-pęriJi TW šiai n ka narlps mui- Susirgę jie turėtų eiti MARLBOROl’GH'S LITHUANIAN 
Įgesny. net šiaip Ką paues___ ________ 5: self-taught. m. inkienė, ge

ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................. $1.25

ir
patrauklaus ar magiško var
do, tol jie nenurimsta. Kita 
jų biznio šaka yra Įvairūs 
vitaminai. (Apie juos buvo 
rašyta Keleivyje ir jo 1959 
m. Kalendoriujfe).

Daug pridaroma ir Įvairių 
labai abejotinos kokybės 
mosčių, kurios gydytojų be
veik neberekomenduojamos. 
Tebėra žinoma Wintergreen 
alyva, paprastai Įtrinamą Į 
odą turint ivairių skausmų, 
daugiausia reumatinio po
būdžio, ar panašūs tepalai 
krūtinei patrinti slogą tu
rint. Žinoma, tokie Įtryni
mai dažnai nieko nepaken- 

sia reklamai ar televizijai kia, o dar maloniai suerzi- 
didelės sumos, bet jos su- na odą ir gal kiek žmogus
grįžta šimteriopai padaugė- jaučiasi geriau. Krūtinei
jusios Į gamintojų kišenes. Įtrinti mostys primena tuos 

nesenus laikus, kai plaučių 
uždegimas dar buvo gydo- 

gu vaistininkų fabrikėliuo- mas, be slaugymo,, su gara-

Ivairūs mažos vertės chemi
kalai sumaišomi nesąžinin-

T ik ta i žiūrėsiu, kaip saulutė leidžias, — 
Kaip glosto veidą man jos švelnūs pirštai . . . 
Ir nežinosit jūs — kodėl aš jums atleidžiu, — 
Ir nesuprasit jūs, — kodėl šypsodamos aš

mirštu.
« • •

Dulkes tos paleiskit vėjam,
Laisvės paukščiam ant sparnų, —
Tegu neša, tegu sėja
Dainą mano pelenų! .. .

(Galas)

— Mano mielieji, tarė protes
tantu kiinigas. — šiandien kal
bėsime apie melagystę. Praeita 
,Aar. " Prašiau perskai
tyti š". Morkus evangelijos 17- 
įi perskvrimą. Kas perskaitė, 
prašyčiau pakeiti rankas.

Visi pakėlė savo rankas.
— Ačiū, — pasakė pastorius 

— norėčiau tiktai pažymėti, kad 
šv. Morkaus evangelija teturi 
16 perskyrimu. Septynioliktojo

’.iekada r.eouvo.

SAPNAS BAIGĖSI

1 re d A vers. 13 metų, su ki
lu tokiu draugu sumanė 
vykti i “Laukinius Vaka
rus“. l.et netoli tenukeiin- 
vo. Policija pastebėjo pae- 
žery jų sukurto laužo ugnį 
ir juos rado bedrebančius. 
Kaip matome, jie turėjo 
pasiėmę meškeres. Strėles 
ir kt. įrankius.

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

DIEVŲ MIŠKAS. Balio Smogo® ne
užmirštamas aprašvmas, ka iis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo ra
čių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................... $5.06.

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valnc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................  $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valec
ko romano antroji dalis, 426 nus- 
lapiai. Kaina ................................$4.00

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

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

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

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

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

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

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapiu. Kaina...........................$2.50

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00. o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

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

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tranas bū!i ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina...........  25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
' lau imu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo: 
meninių formų plėtojimosi nagrin- Į 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny- t
ga su daugybe paveikslų, gerame Į _ PvTTCTT.
popieriuje. Kaina ....................$8.50 SOC!5T'TZlfAS, ,R *ELIGHA.t ..
r r i rase E. Vandervelde, verte vardu.

VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ketu- J nas- Ka5na.............................25 Cnt*

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
nos namu ūkio noronomės: E. Drą- 
sutienė. O. Radait’enė. E. Starkie- 
nė ir A. šližienė. Didelio formato, 
su daug paveikslą. Kieti apdarai. 
Kaina .......................................... $7.50

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

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 osl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la- 

: ’ bai daug paveikslu, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................  $5.00

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

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

KODĖL Aš NETIKIU Į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, Įdomūs argumen
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.

Pa

Parašė Ikonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

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

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

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausių la’iku iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trvs dalys Įrištos j viena 
knygą, kieti viršai, G31 puslapis. 
Kaina .................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELIEIVIS

636 East Broadway So. Boston 27, Mase.
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VIETINES ŽINIOS pažymėdamas, kad visi rei
kalai buvo vesti labai tvar
kingai ir todėl valdyba ver-

S. BARAS VISUS ŽAVĖJO do spalvingumo ir kontrolės ta pagyrimo.
stoka. Susirinkimas

Sausio 29 d. buvo
patiektąją

| “D a i n i n i nkas pradėjo apyskaitą patvirtino ir pa-
aL buvo musų programą Donaudy, Hande- reiškė valdybai padėką, 

geriausio šių dienų tenoio Ho ir Canssimi kūriniais, šiems metams į valdybą 
Stasio Bai o koncertas, kurį kurie buvo atlikti gu jsįjau. perrinkti buvusieji — A. 
rengė Naujosios Anglijos fimu tonbničlzai Ko nrioVaič. A_J_ li__ ir T_i...a.i~

. -------- sužavėjo ir pagavo kis, y. Vakauza, J. Jonaitis
to nepamirs, tik labai gai- kiaUsytojus 1 i e t u viškomis įr a. Brickus ir vieton atsi
ja, kad lietuvių palyginti bu- kompozicijomis. sakiusio P. Mueinsko išrink-
vo labai mažai. Latvių ta ir “Gruodžio “Rudens tylu- ta K. Namaksienė.
kitus Konceitus lanko kui sukūrė klausvtoiuo- t> x • 1 ± ui* 1 *kas dailinau moję , suKure Kiausytojuo- Be to, išrinkta 11 direkto-
Kas uaugiau. se tylios mirties jspudj, Ja-

Kokio lygio buvo tas kabėno “Ežerėlis” ir Banai- Revizijos komisija palik- 
koncertas, genausia rodo cio “As per naktĮ buvo at- A Keturakis, E.
šie Boston Globė žymaus hkti su dramatišku įtikini- Cibas ir J. Sonda.

nistų Partija yra Sovietų poja. Neužpyk. seni, keliauk ir
Rnsiiną valdžios nartiia Ti r toliau Pas mane, per savaitę KUS1JOS vaiazios paiuja. Jijt ^nigstu. Kai ateini, tuoj 
Lietuvoje tun tik savo pa- griebiu už mundieriaus. 
dalinį, kuris klusniai turi t Linkiu visam Kaleivio štabui 
vykinti kas centro iš Krem-įkloties- ,

* — * Bethesda. Md.profesines sąjungos yra i
valstybės pramonės tamy- Į'is:ems žinotini žodžiai 
boję, joms paversta prižiū-! Reikėtų visiems įsidėmėti 
rėti, kad dirbantieji atsidė- ?K®leivi?” 1959 Nr- 52 aP-
jus dirbtų valstybės naudai.; < komunistai. kaip jie be-
Profesinių sąjungų vadovy-'kalbėtų, lieka svetimos valsty
bė nėra renkama, bet ko-!'-*8 agentai, šlykščios diktatu- . . j i . . ros apaštalai ir lietuviu tautosmumstų nurodymu skiriama ,aisv> pikti priešar. Ų 
ir nubalsuojama.

Visas ano meto tas mas-' Baltimore, Md. 
kvinis manifestas, V. Kap

W. Bryling

muzikos kritiko Kevin Kel- mu. Sumanymuose S. Jurge
ly žodžiai, išspausdinti to “Iš arijų geriausią įspūdį ievįčius priminė, kad unijos 
laikraščio sausio 30 d. nu- paliko “Nessum dorms iš renka įg narių aukas ivai- 
mery, ypač atsimenant, kad “Turandot”. Ji buvo atlikta rioms labdaringoms organi- 
amerikiečių spauda mūsų artistiškai ir su giliu įsijau- zacijOms. Ju tarpe yra žydų,

suko ir jo bendraminčių pas- : 
kelbtas, sunkte persunktas 
demagogija ir pigia, seklia
P^paganda. . Mokytojas liepė mokiniams

I Neabejotinai Vasario 16 parašyti Benjamino Franklino 
d. Lietuvos nepriklausomy- Į biografija. Vienas mokinys
bes aktas buvo revoliucinis. Ita!P parašė: . . .

— Benjamm Frankhn gimė

J U O K A i
Frankilno biografija

menininkų, neturinčių arti- timu”.
mų ryšių su ja, atžvilgiu yra---------------------
labai santūri ir be reikalo Tarėsi, kaip daugiau

lenkų ir kt., bet nėra Balfo. 
Siūle valdybai tuo susido
mėti ir kreiptais į unijų va
dovybes, nes ir lietuviai tamgraižais žodžiais nesišvaisto, artimui pagelbėti

Minėtas Kevin Kelly ši-į gausj0 27 d. buvo Balfo fondui aukoja, to dėl ir lie-
taip atsiliepia: skyriaus narių visuotinis su- tuvių organizacijos turė|ų

“Prastą penktadienį Pa- sirinkimas. Jis nebuvo gau- teisę ką nors gauti.
baltiečių Draugija Jordan sus, bet tie, kurie buvo susi- Susirinkimo pradžioje su
šalėję suruošė puikaus teno- rinkę, tikrai nuoširdžiai šie- sikaupimo minute buvo pri- 
ro Stasio Baro koncertą. Įojogį, kaip čia daugiau lė- siminti mirę du veiklūs sky- 
Dainininkas paruošė vino- gų surinkus, kad vargstan- riaus nariai S. Vaitkevičius 
jančią ir turiningą progra- tiems tautiečiams būtų ga
mą, susidedančią -iš operų Kma daugiau pagelbėti, dau- 
arijų, trijų vokiškų dainų ir gjau ašarų nušluostyti, 
eilės lietuvišku kompozito- jg pįrm. a. Andriulionio 
rių kūrinių. jr jžd. a. Bričkaus praneši-

“Programa pasirinkta mų paaiškėjo, kad valdy- 
techniškai sunki. Ji buvo ba‘dirbo labai darniai, kad 
atlikta pagaunančiai, nors per metus turėta $1830.54 
ne visose vietose išlaikytas pajamų ir $1497.10 išlaidų, 
vienodai aukštas lygis. Sta- (Balfo centrui pasiųsta $13- 
sys Baras turi puikų, galin- 51 pinigais ir 1,100 svarų 
gą tenorą, techniškai gerai drabužių), 
naruošt*. iaiitm

Įvairūs linkėjimai ATSILIEPKIT!
— Tu tikrai turi būti labai -----------

laiminga, nes tavo sužadėtinis! Norėčiau sužinoti, kokios 
yra tiek daug žadantis advoka- i
tas, _ Marytė kalba savo drau- ;>ia sąlygos Seattle, Wa*h. 
gei, o ši jai atsako: Į Ar vra darbų, ir ar lengva

— I tai galima įvairiai žiūrė- gauti kambarvs ar butas, 
ti. Man tas daug žadąs advoka- Kokios kainos ir pan. Aš

gyvenu dabar Cicero, III., 
bet dėl klimato esu privers
tas keltis kitur. Lietuviai iš 
Seattle, rašykite adresu: 

Peter Rusevich 
1429 So. 50th Court 
Cicero 50, III.

tas daug pažadų neišpildo.

J ieškojimai
Ieškau Ijrno Visackio, atbvvfcusio 

j Kanadą 1927 m. iš Kauno. Paskui 
jį tėvas atkvietė Amerikon. Jis pats 
ar jj žinantieji rašykite:

A. Vebrauskas
20 Craig St.
London, Ontaric 
Canada

Emi’iįa Z?.mbla:>-kien“. Lie‘”vo- 
je, ieško Petrosės šilanskienės, duk- 
-ers Jono. Atsi.iepkitc adresu:

Em. Zambla’-skienč 
Alytaus Rajonas 
Alovės miestelis 
Lietuvos T. S. R.

Ieškau savo dėdės, Prano BRAK- 
NIO, Rim. Utenos apskr. Gyveno 

.Čekonių km., Debeikių vlsč., išvyko 
į Kanadą 1S2£* m. Jis pats ar jį ži-

Ti«? nflhoio tautu ansisnrpn- ' ~ E>enj<tmin rraiuuin gimė aantieįi atsiliepkite adresu:
JIS paoojo tautų apsispren ( gostone Įs?do Į traukini ir IŠ- Vanda Matc'ytė-Rimkevičienė 
dimo teises, nepamiršo de- važiavo į Niujorką, ten sutiko
mokratijos pradų. Lietuvos i kažkokią moterį, einančia gatve,
Taiyba nesiskelbė valdžia. !5"f2S^a iai> vedė ją ir Bra'

Gi kapsukims manifestas ......... . .......................
kontrrevoliucinis aktas. Juo .
buvo pasisavintos Lietuves i 
gyventojų teisės ir paneigta

Radviliškio jr-ve Nr. 42 
Panevėžys. Lietuvos T. S. R.

tautų apsisprendimo teisė, 
vienas iš demokratijos dės
nių.

ir K. Vileišis.
Susirinkimui pirmininka

vo F. Kirša, sekretoriavo O. 
Vilėniškienė.

V. Jonynas kalbėjo apie 
meną

Sausio 30 d. buvo Kultū
ros Klubo susirinkimas, ku
riame dailininkas Vytautas

________ , Jonvnas kalbėio aDįę meną
Pirmininkas dėkojo vi- si,, Jinnn mnnnc

£?U° lietuv^s Menininkas,. Kartu 
v!mvT» S— P1?‘ S,deJ°J P?e va,ld7bos suma' su juo iš Niujorko buvo at-
"^“kkan: nyąevarbK0^°- varnu ir A- iUS- kUJiS iŠ
aukštose gaidose dar pasiro- pranešimg padarh. Sonda J^Įv^ S"-'

veikslų ir juos susirinku
siems parodė. Tuo būdu su
sirinkimo dalyviai ne tik 
paskaitą išklausė, bet ir pa
rodą pamatė.

Susiri nikime dalyvavo 
apie 70 asmenų.

—r, į ▼ «IX XVJKIO

‘Keleivio’ 55 Metą Sukakties Proga
KIEKVIENAS, KAS TIK NORI, GALI GAUTI

{ NEPAPRASTĄ DOVANĄ
| Gali gauti visai nemokamai STEPONO KAIRIO knyga
■ “pIETUVA BUDO.” 415 puslapių, didelio formato, gražiais 
į kietais Viršeliais su aukso raidėmis, labai gyvai parašytą ir

Įdomiai skatomą. Tą knygą kiekvienas kultūringas lietuvis 
turėtų perskaityti. Knyga parduodama už $5.50.

I ARBA gali gauti 5 autorių knygą “MAŽOJI LIETUVA,” 
J 327 puslapių, labai gražiai išleistą, minkštais viršeliais. Kny- 
j goję surinkta labai daug žinių apie Mažąja Lietuva. Ji par- 
< duodama už $5.00.
■ Vieną ARBA kitą knygą gali gauti kiekvienas, kas at- 
Į siųs du naujus Keleivio metinius skaitytojus ir prenumera- 
I tos pinigus $8.00. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas 
Į skaitytojas yra toks, kuris Keleivio arba nėra visai skaitęs, 
j arba nekeskaito jo bent du metus).
j Naujas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio 
j adresu. Pasiūlymas galioja nuo vasario 1 iki gegužės 1 d.

VASARIO 16-SIOS 
PROGA

Atkelta iš 4 psl.
tą už Lietuvos sienų Vilei
koje. Tai yra miestas tarp 
Daugpilio (Dvinsko) ir Ma- 
ladečnos, Bielarusijoje. Ma
nifestas skelbtas Lietuvos 
darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių vardu. Toji mena
moji “valdžia” tik popiery- 
je gyvavusi tada skelbė, 
kad Lietuvos Taryba, jos

VAISTAI LABIAUSIAI YRA REIKALINGI ŽIEMĄ padaliniai panaikinti ir jos 
i šalininkai, tarnautojai, su- 
I imtini, ir panaikinta 
j Lietuvoje Vokietijos kariuo- 
| menės okupacija. Deja, ta

da Lietuvoje ir Vilniuje pil
nu šeimininku buvo Lietu
vos okupantas — Vokieti
ja. O manifesto skelbėjai 
grasino: “Kaizerinė Lietu
vos Taryba su jos ministrų 
taryba ir visos kitos buržu
azinės tautinės tarybos ir 
komitetai yra panaikinti, o 
jų agentai besą be įstatymo 
globos” ... Be įstatymo 
globos, rusų įpročiu, reiškė, 
kad kas įstatymais neglobo- 
ijamą nušaus, toks nėra bau
džiamas.

Tuo manifestu pasakyta, 
kad valdžia pereina į Lietu
vos darbininkų, bežemių, 
mažažemių atstovų tarybų 
rankas, šis pažadas iki šiol 
tų pačių Lietuvos okupantų 
nėra įgyvendintas. Lietuvos 
darbininkas, bežemis ir ma
žažemis paliktas bebalsiu, 
ijų reikalai niekeno Lietu
voj neatstovaujami. Komu-

TURISTAI GALI 
VAŽIUOTI f VILNIŲ

IEŠKAU DARBO IR VIETOS
Ieškau vietos, kur galėčiau ramiai 

gyventi ir padirėt prie farmos ar 
biznio. Esu pensininkas, ramaus bū
do. Rašykite:

W. B. A.
79-19 Jamaica Avė..
Woodhaven, 21, L. I.. N. Y.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

ŽEMESNIS Už ANGELUS

Tik prieš keletą mėnesių 
buvo spaudoje paskelbta, 
kad turistai gali lankyti Vil- 

SKA1TYKITE “DARBĄ” į nių. Amerikos ir kitų kraštų
--------- i spaudos atstovai Vilniuje

Jei norite žinoti, kokie I jau lankėsi ir iš Lietuvosžea,esni,,;ž..... . , . i. I _ v_ , _ ,us. grarhe ir šlove apvainikavai ji.pasikeitimai vyksta Europos sostines apraše plačius įspu- — psalme s:5.
socialistų tarpe, ką sako' džius. Daugelis lietuvių pa- prie ko pasaulis artinasi? Jei

taus antrasis atėjimas prisiartino, irnalo paskutiniajame nume- kyti nors savo senosios te-,kad greitu laiku įvyks pašaunu pa- 
ry J. Kaminsko straipsnį. vynės sostinę.

Kad galėtumėt aplankyti Į’n«ą >arai. ir didėjantis’ * •* . lėf fl »’L-imoe ksz.zl v n., L

PAKDLODAMI NAMAI
Gera propa pensininkams. Dvie

jų šeinių namas, vanduo, elektra ir 
kt. patogumai, Pennsylvanijoj. Ra
šykit:

Joe Astramskas 
R D !, Box 206
Point Marion, Pa. (C)

PARDUODU NAMUS FLORIDOJE
Ele ridoj parduodu mažą namą su 

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

J. J. Rimkus 
R. R. 1, Box 120

• Belleview, Fla. (5
MUILAS AR MOSTIS?

Bet tu kad pasninkauji, mostyk sa
vo galvą ir prausk savo burną. 
Mt. fi : 16-17.

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

Alek Armin 
3444 Mass. St.
Gary. Indiana

JŪS DABAR

Galit Aplankyti 
, Vilnių

/Mes organizuojame grupines( 
iir pavienes keliones į Vilnių.Į

: baiga. Bet šios gadynės' modernistų ^Mes išrūpiname jums vizas. • 
mokslas mūsų moky klase, ir pašau- / J
liniai 1 arai ir didėjantis šių dienų

tt», • -i i* ii-i ,• • ištvirkimas ir bedievybė, beveik visai
Vilnių, reikalinga atlikti ei- išdildė iš visuomenės minčių visas re-

dįji Lietuvos laisvės gvnė-,lė formalumų, gauti vizas ir n,or? irj -- — Urvnai M»n«”c-n oi jo, naa žmonijos
ją Mykolą Sleževičių, kurio taip toliau. Kelionėms į Vii- Dadermė gali būti galutinai sunai- - , .. . . •- ,, _ I . • , ., ,• i - tonta atomu energi'a arba bakte-pasaukti savanoriai įsgelbe- nių ir kitus pasaulio kras- rijų kova, tačiau jų baimė didžiumoje 
jo Lietuvą nuo anuomet už- tus visus formalumus su- Japi5a'7uria“ %’ran^uja-na

------ ----- — J----- tvarko, kelionę paruošia, iš- Biblijoje. '
_ . . • __ Tiesa, kad daugelis žino. kati Cib-1 Upma Vizas gerai Žinomas lija skelbia, jog Jėzus turi vėl atei-

i Tame pačiame numery 
dr. J. Pajaujis rašo apie Di

įSnsižinokite su mumis, pra-Į 
įgykite platesnių informacijų.Į

I r ii muitinis po i_ tKarinio ianto:
Į kelionių biuras organizuojąs- 
į keliones į Sovietų Sąjungą ir f 
į turįs daug patyrimo. Į

j plūstančių rusų raudonosios 
jir lenkų kariuomenių.

Ten yra ir daugiau įdo-(kelionių biuras COSMOS kįaidingTmokSrpa.
mių straipsnių. Numerio kai 
na $1.00. Metinė prenume
rata $3.00. Galite gauti 
“Keleivio” administracijoje, 
mui.

SKAITYTOJŲ BALSAI

ienok, sekant jų
« tttit * tt t --------- —...........paeinantį iš tamsiuTRAVEL BUREAU, Ine., Vidur amžių, dabar manoma, i ad tai 

jo adresas 45 West 45th
Street, New York City. Tos ,SŽ°'
firmos skelbimas telpa ir eityje apsivilkdavo baltais rūbais, 
™! užlipdavo art sto<ru ir laukdavo kol ^mUSU laikraštyje. IJėzus nusileis iš dantraus

j Cosmos Travel 
i Ine. kelionių

ir nuneš GI-

• Taip pat kelionės i kitus kraš-i 
(tus.

COSMOS TRAVEL 
BUREAU, Ine.

45 \Vest 45th Street, 
Nevv York City, N. Y. 

Tel. CI 5-7711

KIMBARAS ZOLfi
BureaU ’uos •’ ^aasus’ žemė Šri liks pas- 

’ kandinta liepsnose. Del tos priežas- paruosime, ties mąstančioji visuomene šiandien 
. ‘atėjo prie išvados, kad antrasis fOimRiUmų sutvaikyme, vi- Kristaus atėjimas nėra rimtas da-

„ - - ižų išrūpinime turi dideli pa- lykas ir juo negalima išspręsti pa-
ir tUFIU tyrimą. To biuro savininkas j ^NegaTime’TaUinti tu. kurie nusi-
ir todėl nelaukdamas paragini- /' .7 . . . 'gręžė nuo tokios keistos teorijos,
mo siunčiu 3 prenumeratas: sa- >ra Lietuvoje gimęs jaunei,Antra vertus. žmoniško ii išmintis 
VO ir dvi dovanu — draugui J. R e i n e r. | nepatiekė jokios išsigelbėjimo vilties
Kirtikliui Akron Ohio ir ni,< vi- • i l,š keb,aus padėjimo. į kurį žmogaustt.irtlKllUl. AKron, unio, ir pus- Kiekvienas noris aplan- ,‘saumylumas ir kvailumas nugramz- 
senai W.^ Bucklev, Koslmdaie, , T/ii—*, „„ VolionEi H dino nelaiminga žmonijos načerme.
Mass., O likusį doleriuką atidlic-; Vilnių, ai Keliauti Kl- Taigi, natūraliai )-vla klausimas. Ar
kitę Maikio tėvui. Tik ‘ pasaky- tuose kraštuose, gali kreip
kite jam, kad napragertu. Te- (js j Cosmos Travel BureaU,

Aš jau seniai jį pažįstu, nes gaus smulkių mfor-
jis į mano namus seniai klam- macijų, bei patarimų

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS

Istoriškas aprašymas, kaip daugelis Romos kataliku kunigu, 
vyskupu ir net popiežių kovojo r.e tiktai už teisę vesti žmonas, 
fcet net ir už daugpatystę. Jie tuvo vedę po kelias moteris ir prie
dui turėjo sugulovių. Sužinokite, kokios moralybės vadų būta po 
priedanga dievystės.

Knyga 204 puslapių. Kaina SI.50. Užsisakyti pas
T. J. Kučinskas. 740 W. 34th Street. Chicago 16, III.

Gerbiamieji,

nėra jokio® išeities? At-'akvmas. 
yra. pati Biblija, kuomet ž'ūrirr.a į 
ją jos pačios protingo mokslo švie
soje, parodo, kad šitoje tam-ybė; ir 
nelaimės valando’® visatos Sutverto- 
jas suteikia pagelbos siųsdamas ant 
žemės savo dieviškąjį Atstovą, kurio 
uždaviniu yra atitaisyti painiuosius 
žmonių reikalus, ir tasai Siųstina- 
sis yra Jėzus.

(Bus daugiau)
Norėdami daugiau sužinoti šiuos 

ir kitus dalykus iš Biblijos, gausite 
veltui, kreipkitės:

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

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

Medieva žievės yra vienos iš ge- 
riausių dėl vidurių užkietėjimo.

m»’s galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
sur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedu medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne
siunčia me.

AIex. Mizara 
414 W. Broadwav 

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

MES Sl’ELTALiZUOJAMĖS JŲ SIUNTIME
Asmoliron 100 Tablečių (astma) .............................................. $2.30
Aspirinas (Bayer) 250 tablečių (nuo šalčio ir galvos skaud.) $1.55
Aurtomieinas po 250 mg. 16 Kapsulių (antibiotiKas) ........... $9.45
Aureomicinas tepalas 3% 1 uncija ......................................... $3.20
Benekardinas 100 tablečių (širdies ligoms) ............................ $8.95
Capsoiin 4 tu bes (nuo reumatizmo) ......................................... $2.00
F. 99 20 kapsulių (odos ligos) ............................................. $3.20
Irgapyrin 50 tablečių (nuo reumatizmo) ..................................... $5.65
J/argactil po 10 mg. 100 tablečių (neurozė) ............................  $2.35
Kepenų ekstraktas Forte, 6 ampulės po 1 CC (anemija) ....$4.10
Penicilinas Proc. oily 1x10 cc (3.000.000 vienetų) ................ $1.30
Penicilinas Crystal. 10 x 100.000 vien.............................................$2.10
Penicilinas Lozenges 250 tablečių .............................................. $2.00
Robaden 12 ampulių (žaizdos vid.) .............................................  $7.05
Seromycin-Cycloserin po 250 mg. 40 kapsulių (džiova) .. 

r Serpasil po 0.1 500 tablečių (aukštas kraujo spaudimas) 
v Streptomicinas 10 gramų (džiova) ............................................ $3.50

Vitaminai A&D (Hallsterinas) 100 kapsulių ............................ $1.05
'•>. Vitaminai B Compler Forte 100 tablečių ..................... $1.20
v Vitaminai B.12 po 20 mers. 100 tablečių ...................................  $2.75
(P Vitaminai C po 50 mg. 100 tablečių ...................................  $1.00

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

?P Multivitaminai 500 tablečių............................................................. $3.75
—ir visi kiti vaistai—

—Taip pat: Vaiky preparatai. Dantų gydymo medžiaga, Medicinos 
ir Chirurgijos prietaisai. Klausymo aparatai ir Akiniai—

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

prie viso paketo kainos.
Mes galime sin«ti vaistus (išskyrus skystame pavidale) kartu su 

drabužiais ir avalyne. P.eikalankite mūsų GENERAL CATALOGTTES. 
kur rasite eatavu rūbu ir odiniu žaketų, vilnoniu medžiagų apsiaus
tams kostiumams, suknelėms, sveteliu. Saliku, šiltu anatiniu. ant- 
klo'ižiu. lovos uždangalu, -ant’sluosriu batu. odos batnm« ir laikrodžių.

Prašykit ir mūsų sarnšo STANDARD FOOD PARCELS.TAZAR
SI Retenoir St. CAMBRIDGE, Man. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visą laiką)

$23.60
$6.20

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje !>
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, aiuclčja į 

į tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- j• v - « - a « - -A-vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-į
į SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai ;
ž ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar į 
į 20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą. j

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei- į
čiai.

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienu* Iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galit* gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių k<s 
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

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

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

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
9 Laiškams ant galvių 
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadway, So. Boston 27, Ma««.



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 5, Vasario 3,1960

ALTas aptarė Nepriklauso- ties rašto negavo, tas jos ne
mylės sukakties paskelbimo gali atpalaidoti nuo aukos, 
minėjimo tvarką Po minėjimo Tautinės

--------- Sąjungos salėj rengiamas
Sausio 28 d. buvo ALTo pokylis, kurio pelnas skiria- 

skyriaus posėdis, kuriame mas Lietuvos laisvinimo rei- 
galutinai nustatyta Lietuvos kalui.
nepriklausomybės paskelbi----------------------------
mo sukakties minėjimo tvar- Pagerbsime J. Arlauską 
ka. Minėjimas bus vasario « ,
14 d. 2 vai. popiet So. Bos-1 Sandaros ~7-ji kuopaga
lono aukšt. mokyklos salėj 53110 -1 d* ° vai- vaK- San-

Radijo žinios Streikuoja laivų statytojai skirtos dovanos, o jų tebuvo Tautininkai valdybon iš-
--------- -------- }tik 2, tai abi laimėjo. Ožiu- rinko beveik visus naujus

Seniausia lietuviška radi- Nuo sausio 23 d. streikuo- kas (Laimutis Tamošaitis) asmenis. Dabar pirmininku 
jo progiama Naujoj Angli- ja 11.000 Bethlehem laivų — stalinę lempą, kurią pa- yia a. Matjoška (buvo J. 
joj rengia savo 26 m. sukak- statybos bendrovės darbi- dovanojo Ona Ivaškienė, ir Vaičaitis), vicepirm. M. 
tuvių metini Talentų popiet) ninku. Tuo būdu sustojo lai- musmirė — Ketvirčių dova- Gureckas, sekr. L. Izbickas, 
ir gražuolės “Miss Lithua- vų (jų tarpe ir pirmojo ato- notus karolius. įįd. V. Vakauzas, namų
nia of N. E.” gražuolės ba- mo jėga varomo kreiserio) i Musmirė buvo skoninga, a(jm a. Vilėniškis, V. And-
lių, sekmadieni vasario 7 d. statyba apie 1 biliono dole- viliojanti, bet taip ir paliko rjušis ir L. Lendraitis.
So. Bostono Lietuvių Pilie- rių vertės. Sutartis pasibai- paslaptis, kas ji buvo, nes
čių Dr-jos salėje. Pradžia gė 1959 m. liepos 1 d. ir iki nepanorėjo šydo atidengti. 
4:30 vai. po pietų, pabaiga šiol unija su bendrove nesu-' Žinoma, buvo susirinkę 
11 vai. vakaro. sitarė dėl naujos sutarties daugiausia jaunųjų, kurie

Programoj Įdomūs besi- pasirašymo.
vaikančių talentų pasirody- -----------------------
mai, dainininkas Benedik
tas Povilavičius, Įdėmus Visi buvo su kaukėmis
magikas, bus ištraukos iš -------
pereitos vasaros šių progra- J Lietuvių Bendiuomenės j 
mų sidabrinių sukaktuvių Apylinkės sausio 31 d. Lie-

turėjo progos pašokti.
Tinginys dukart dilba, šykš-

PRANEŠIMAS

Globe Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams,

RADUO PROGRAMA

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

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

. -kis prekių, kurios bus par-
} įduodamos savikaina (norin-
♦ tieji galės, patikrinti pirki-
♦ mo sąskaitas), nes ši Įstai

ga nėra suinteresuota turėti 
pelno iš parduodamų pre
kių.

| Šiuo būdu siuntėjams su-
{ pskaiemojame iš anksto ne- » .si taupys daug išlaidų. Gali- 

n„ troliai lietuviai ! ma Parinkti Įvainų vilno-

as dukart moka.
«i! » (JR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus

kos ir Lietuvos himnai, in- yisuomenimnKas, šiuo meiu ir šokių kontestai Smito or- vieną aieną. i ik vienas jų 
vokacija, skaitomas Nepri- Y1*3 ALTO Bostono sky- < kestini grojant, šokiams va- panorėjo virsti ožiuku be 
klausomybės paskelbimo ak- ri.aus. įr SLA .2-sio? aPskr- dovaus “Miss Silver Anni- iagU if viena būti tą vakarą
tas (S. Santvaras), kalba 'pi1 mininkas, Lietuvių Pilie- versary Lithuania of N. E.” musmire.
garbės konsulas adv. A. či? Dr*j°.s iždininkas. Jis _ Rįta 'Mickevičiūtė iš Kadangi 3 kaukėms buvo
Shallna, gubernatoriaus pro- *aiP Pa* ^gy5 metus‘ buvo Pembroke, Mass. _______________________
klamacija (skaito adv. J. Sandaros 7 kuopos įzdinin- Talentų rinkėjais šiemet
( ligaBus), sveikinimai: žy- ^as’ nuo ^au.sl° d- apsiėmė būti visuomeninin-
mių amerikiečių ir kitų tau- tas Paielga5 užleido kitam kė Margaret Michelsonienė,
tų atstovų, kalba ALTo asmeniui. Aleksandra Gustaitienė,
centro iždininko M. Vaidy- -Kuopa, atsidėkodama J. Dramos Sambūrio režisorė, 
i i Arlauskui ir) in nimri^lniiQlos. rezoliucijų skaitymas Arlauskui už jo nuopelnus, 
(adv. A. Young). ‘ rengia tą banketą, kuname

Meninę dali atlieka: Li
tuanistinės mokyklos moki
niai Onos Ivaškienes pa
ruošti atliks du maišus (Kur 
bakūžė samanota ir Plaukia 
sau laivelis), Lietuvių Tau
tinių šokių Sambūris, ku-

kviečiami jo gimines 
draugai dalyvauti.

A. A.

rašytojas Stasys Santvaras, 
Kazys Mockus, Lituanisti-

Mirė R. Usevičius

lr nės Mokyklos vedėjas, ir vi
suomenininkas Justinas Vai
čaitis.

Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti ir kartu praleisti 
vakarą, ir savo dalyvavimu

**
t Tar’es ir Feter 
* fJaiantuo’ame
a

Kislauskai « 
gerą darbą |

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naucotis greitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos t

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

{Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- j 
• mis kairu mis. Gavome austriškų deimantinių stikiui piauti i 
triežtukų nuo 1.65 už št.ikę. Siunčiame su Inturisto leidimu. {

Kelionė trunka nuo 4 iki G savaičių.

Praeitą savaitę staiga mi- paremti seniausią lietuvišką 
i iam vadovauja Ona Ivaš- rė Romualdas Usevičius, radijo programą Naujoj 
kienė, šoka naują dar nie- gvv. 513 Seventh St., So. (Anglijoj, kad lietuviškas 
kur nešoktą šokį “Aštuon- Bostone. Velionis paliko žodis ir daina ko ilgiausiai i.stai atdara; 
nyti“. Programą baigia Bos- žmoną Malviną Kunigėnai- būtų girdima oro bangomis, j kasdien 9 A. M. - 6 
tono Mišrus Choras, kuris tę-Usevičienę ir du sūnų: -Įžanga suaugusiems $1.00, šeštadieniais8 A. M. 
pirmą kartą gražiai pasiro- James ir Edvardą, kuriems vaikams 50 centų. Ateikit

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

(Tik vienas Mokas nuo Broadway, einant D gatve)

P. M.
- 4 P. M.

17 d. koncertu. reiškiame užuojautą, 
bus renkamos, !----------------------

su šeima, bus visiems Įdo
mu.

Stepons ir Valentina 
Minkai

de sausio 
Aukos

kaip ir pernai, vokeliais. Vi- Sukurs šeimą 
si prašomi būti dosnūs Lie- —
tuvos išlaisvinimo reikalui. Natalija Mimgaudaitė iš ju i_T • . , •Draugijoms yra pasiųsti So. Bostono netrukus susi-, Maka,“s P,rn,oJ wetoJ 
raštai. -Jei kartais kuri drau- tuoks su Apolinaru Skopu iš j Šeštadieni, sausio 30 d., 
gija dėl tos ar kitos priežas- Cicero, III. pasibaigė Bostono mokslei-

-3~©^'vių šachmatų pirmenybės, 
kuriose dalyvavo per 50

•aes. rs rs -a r

Geniausios Lietuviškos Radio Programos Naujojoj Anglijoj

26 METŲ SUKAKTUVIŲ METINIS
TALENTŲ POPIETIS
IR “MISS LITHUANIA OF N. E.”

GRAŽUOLĖS BALIUS
51 SEKMADIENĮ, VASARIO (Febr.) 7 DIENĄ, 1960 M.
5. B. LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO AUDITORIJOJE

368 W. Broadvray, So. Bostone

Pradžia 4:30 vai. po pietų iki 11 valandos vakaro
PROGRAMA:
1. —Įvairūs ir Įdomūs talentai
2. —Svečiai dalyviai ir dainininkas B. POVILĄVičII’S
3. —Ištraukos iš pereitos vasaros sidabrinių sukaktuvių pikniko

spalvotose filmose
-I.—AJagikas HY LlN rodys stebuklus
•j.—Dalyvaus gražuolė “MISS SILVER Anniversary Lithuania 

Cf N. E.“ RiTA MICKEVIČIŪTĖ iš Pembroke, Mass.
6. —šokių kontestai prie popuiiaraus ŠAUTO orkestro

(jaunuolių iš Įvairių mokyk- 
{lų. Pirmenybės truko tris 
; šeštadienius. Į baigminius 
šešius ratus pateko 4 lietu- 
tuviai jaunuoliai: Makaitis, 
Karosas, Venckus ir Leona
vičius.

Pirmą vietą šiose p-bėse 
•laimėjo keturiolikmetis Al- 
•gis Makaitis iš Norwoodo,
1 pririnkęs 51 k taškų iš 6 ga
limų. j

Kiti lietuviai pririnko tas- J 
kų šitaip:

Juozas Venckus 2%, Gin
taras Karosas 2 tš. (abu iš 
|So. Bostono) ir Algirdas 
į Leonavičius iš Dorchesterio
2 tš.

_iri_▼ eue jas; » iz__ ii--- 1---m. i\avanausnas

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE |
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burneri) visiš- Į ! 
kai įrengtą su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku J

UŽ SPECIALINŲ KAINĄ $275.00

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 1 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14'/2 CENTŲ UŽ GALIONĄ

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER

! Naktį, Sekmadieniais ir šven- į* 79/1/
Į tadieniais ŠAUKIT IPIM
| Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai Įtaisomi iš

pagrindų.
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

mų, rajano, taftos medžia
gų, import. impilams medž., 
odų, megztinių, itališkų ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kt. prekių.

(Skelb.)(7)

KELEIVIO KALENDORIŲ 
GALITE GAUTI

Nonvoode Lietuvių Klube 
vakarais pas F. Ramanaus
ką.

Lavvrence pas M. Stonie, 
57 Sunsett Ave.

Brocktone pas A. Strums- 
ki, 109 Ąmes St, Montello, 
Mass.

Worcestery V. Skrinsko 
vaistinėj — ldeal Pharma
cy, 29 Kelly Sq.

A nsifirmisk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thel'eace—Constable 

598 E. Broadwav 
So. Boston 27, Mass.l

j ♦ Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 {

• ♦♦♦♦^♦♦♦>*>*>******-»***« 
i V. Vadeiša

ODA SIUNTINIAMS

r

t

t♦
♦

♦♦
J

{
i

F

Kas perka ar parduodat
namus, ūkius, biznius 
' kreipkitės Į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone

Saukit nuo 9 iki 7 vai. vak.: 
TEL. AN 8-70$ 1 

o kitu laiku: AN 8-OOUO

* i

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

ir nuo 7 iki 8

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

TeL AV 2-4026

I)r. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham's Corner

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

j Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

{ { Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

! ~

» { VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8 { 
• • .................. »

► ►Į Į.. i’arouodu pirmos rūsies od>, au- ►
Į elius, gatavus batus tinkamus Į 

iuntiniui, padus, vitpadžius siun-r 
‘iniams nupiginta kaina. £

1/Mlieku visus batsiuvio da-busĮĮ 
greit, sąžiningai ir duodu patari-J 
nūs apie odas. Adresas: ,

1173 Eighth St., So. Boston1 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- ► 
ns trečiadienius ir sekmadionios. 1

Telefonas: 5N S-0055

| Dažau ir Taisau J
Namus iš lauko ir viduje. 3 

Lipdau popierius ir taisauj

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

534 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

i Dr. J. L. Pašakarnis i 
i Dr. Amelia E. Rodd Į

OPTOMETRISTAI
{VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

į
tt•
I
Ii«♦it*Ii.

A. J. NAIUAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

Skrybėlių darbininkai 
susitarė

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

1 unr.ie vaistų n* vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki- 
Massachusetts valstybės J tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai-

15 skrybėlių siuvyklų darbi- i stų nuo pumatizmo atraicio, strėnų gėlimo ir kitų ligų. 
i , • i- • reiK vaistų—eikit į lietuvišką vaistine,

bus įdo- ninkams pakako Vieną die- Į Sav- Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
: ; ir pasilinksminimo visiem amžiam. Kartu švęsime 2G metų ną Streikuoti ir laimėti 37 SU į 382a Wr- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON, 

■i ak u ves seniausios iietuviskos radio pragramos Naujojoj An- ,puse valandų darbo savaitę Į Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

Lkanūs lietuviški užkandžiai ir draugiški gėrimai 
ĮŽANGA suaugusiems $1.00, vaikams 50 Centų 

Nuo^rdžiai kviečiame Tamstą su šeima dalyvauti, nes

' I

* e***e**e*»e*»v*TY-rv»e
jiuiLi ūmiu

J

mr

tijoj ir linksmai dieną praleisime. Tamstų finansiška parama jr valandini priedą 25 cen-
I adės lietuviškam žodžiui ir dainai toliau skambėti oro bangomis. - -............‘

iki pasimatymo!
STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

tai. Iki šiol mažiausias atly- ■
ginimas
dai.

buvo 81.00 valan-

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

i PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A MEST BROADWAY 643-647 ALBANY AVENUE
SO. BOSTON 27, MASS. HARTFORD 12. CONN.
Telef. AN 8-2718 Telef. CH 7-5164

yra gerai už-irekninendavusi ir plačiai žinoma savo ilga praktika, sąžiningu ir greitu patarnavimu. 
Smurtiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia adresatą per 5-«> savaites. oro paštu per 10-12 dienų.

Aplankę irū.-ų krautuvę, rasite didelį pasirinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės gamy- 
bo- medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms, kurios parduodamos pasai iškai žemomis kaino
mis. Be to. čia pamatysite dar daug ir įvairių, retai užtinkamų irrų/ortuotų prekių.

Atkreipkite dėmesį j mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. loO'd vilnonės 
ar.’ i so medžiagos 5-kieins kostiumams—$05.00, t up pat gr . no- viinos medžiagos 5-kiems ko-ti t- 
n am- iž s.'io.'H). a kor'eonai nuo S75.00 iki $080.00. 20 svarų cukraus uz $10.00 ir dar dauk kitų. Rei- 
kaiaul i'e .Mf'Sl" KATALOGŲ. Į čia paminėtas kaina- įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti- 
m;i'. cpdrauda ir viskas kita.

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 valandų vakaru; 
šeštadieniais nuo !l vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš nauju rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
V AISTUS. MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MCSŲ ĮSTAKiOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešinu- Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 4-4 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

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

IŠTAIGA MFTUVIMvA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTl'IJISTO įgaliojimais.

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis plumberi*
Atlieka visokius “plumbing”— 
■ liejaus ir gazc* vamzdžių įvedimo 

|<r taisymo darbus. Kainos priei- 
įamos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų 

Telefonas CO 5-5839 
2 Mt, Vernon, Dorshester, Mana

bua.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 3 vai. vak.. ketvirtadieniais nao.-: 
9 vai ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDĖJAS; JONAS ADOMONIS

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kaa sekmadienį, 12.00 vai 
bo. Bostone, L ir 4th St. BAž 
NYčlOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pama) 
das laiko teologas A. JURfi 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardt 
universiteto doktorantas ir ver 

Raštą į lietuvių kalb^

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
} Rūpestingai taisome laikrodžius, •

žiedus, papuošalus

397 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

lt

Flood Sąare
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY
SOI TH BOSTON, M ASS.
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

i


