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Lenkijos Seimo Rinkimai 
Dž Šalies Nepriklausomybę

Lenkijos Žmonės Gausiai Dalyvavo Balsavime; Kan-j 
didatų Pasirinkimas Buvo Nedidelis, Bet Balsavi- j 

mas Buvo Laisvas; Stalininių Komunistų Pa
stangos Sutrukdyti Rinkimus Nuėjo Nie

kais; Lenkai Balsavo Už
Nepriklausomybę.

RAUDONASIS KINUOS VADAS LENKIJOJE

Raudonosios Kinijos ministeris pirmininkas Chou En-Lai 5 dienas lankėsi Len
kijoje, buvo ir Vengrijoje, sugrįžo į Maskvą. o is ten važiuos namo- Kairėje 
Chou En-Lai, vidury Lenkijos ‘ bosas” Goaiulka, dešinėje Lenkijos prezidentas 
Zavradzki.
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Didelės Minios Stebėjo 

Prezidento 2-rą įvesdinimą

Prezidentas D. D. Eisenhovver Priėmė Priesaikų Du 
Kartus- Sekmadienį Priesaikos priėmime dalyvavo 

Tik Šeima ir Baltojo Namo Tarnautojai; Pir
madienį Milžiniškos Minios Dalyvavo

Iškilmėse.

Amerikos Socialistai Šį pirmadienį prezidentas
Bando Apsivienyti D. D. Eisenhower antrą kar- 

______ tą buvo įvesdintas į prezi-
Amerikos socialistų parti- denJt? Paėigas. bet jausek- 

ia ir dalis Amerikos sočiai- madienj pnėmė vieną pne- 
. demokratu federacijos pe- Mąt. piezidento pa

reitą šeštadienį New Yorke le‘S°s. baigėsi sekmadieni 
Jungtinių Tautų seimas bendroje konvencijoje nuta- P*1- Ptetus- o ofieiallskas 

šeštadieni 74 balsais prieš rė vėl susivienyti (Ameri- , sj Pirma*
2 ii- vėl nubalsavo, kad Iz- kos socialdemokratų fede- dienį, todėl, kad sali* ne- 
raelis turi ištraukti savo racija buvo atsiskyrusi nuo būtų -4 valandas be piezi- 
kariuomenę iš Egipto terito- sc Jalistų partijos 1936 me- dento, sekmadieni dalyvau- 

ten vėl vijos už 1949 metų karo pa- tais). Naujai suvienyta par- Jant ^įma1 11 Baltojo Na- 
Prašome trupu- nusileido atlikę savo istori- Baubų linijos, o JT sekreto- tija vadinsis “socialistų par- ™° tarnautojams, preziden- 

socialdemokratu fede- tas pneme priesaiką, o pir- 
madienį įvyko iškilmingas 

A sočiai- ivesdinimas ir prezidentas, 
su viceprezidentu.

Musu Kalendorius Per 45 Valandas 
1957 Metams Aplink Pasauli

JT Įsako žydams 
Trauktis iš Egipto

Sekmadieni sausio 20 d. ir už nedalyvavimą rinki-1 
Lenkija rinko seimą. Buvo muose negrėsė pabaudos, 
išstatytas vienas kandida- Rinkimų rezultatai, jei 
tų sąrašas, bet sąraše buvo jie patvirtins pirmuosius 
daugiau kandidatų, negu pranešimus, parodė nepa-1 
reikėjo’ išrinkti, todėl rin- prastą bendrą frontą tarp; 
kėjai turėjo šiokią tokią gomulkinių komunistų ir j
galimybę pasirinkti taip iš- katalikų bažnyčios. Kuni-! 7-------- ~ -----7—
įstatytų kandidatų mažiau gai visur aktingai dalyvavo; “Keleivio” kalendorius Tiys Amerikos greitieji 
blogus. Iš viso buvo išstaty-; rinkimuose ir daugelyje vie-' 1957 metams šią savaitę jau bomberiai pereitą savaitę 
ta 720 kanditatų, o i seimą tų vadovavo parapijonims' baigiamas spausdinti ir jį aplėkė visą žemę per 45 va- 
buve renkama 459 atstovai, balsavimuose. Kardinoloišvežame į rišyklą. Kaip tik landas ir 19 minučių. Lėktu- 
Apygardose, kur buvo ren-; Višinskio ir Gomulkos susi-; gausime iš rišyklos, tuoj pat vai. B-52, pakilo Kalifor- 
kami 5 atstovai kandidatų tarimas paskatino kunigus ji pasiųsime visiems užsisa- nijos oro bazęje ir 
buvo aštuoni. Jei balsuoto-; aktingai išeiti i rinkimus ir. Kiusiems. _
jas Įmetė balotą su visais; balsuoti už komunistų kan-: čiuką kantrybės ir visi už- nę kelionę aplink žemę. nui pavesto bėgyje penkių tija
kandidatais, tai penki pir- didatus. i sisakiušieji kalendorių gaus'Lėktuvai skridę iš Kalifor- dienų pranešti JT seimui-ar racija”.
mieji kandidatai gavo jo Lenkijos rinkimus teks i namus. nijos per Maroko šiaurinėj Izraelis tą padare. Stambiausioji ... ------- kartu
baisa. Bet jei balsuotojas iš-; vertinti, kaip lenkų tautos Šių metų “Keleivio” ka- Afrikoj, per pietinę Arabi- Izraelis pranešė, kad iki demokratų federacijos da- nriesaika Po nrie

štraukta iš hand” ir New Yorko iv. Sa'kos įvyko didžiulis pabraukė 
kandidatu 
eiles
gavęs balsą. į socializmą”.

Įrašyti naujų kandidatų į svarbiausiai , . _ „ . -
sąrašą balsuotojai negalėjo.' mintis — išvengti rusiškų1 kiama 50 centų. Užsakymus arba po 500 mylių per va- žydai ke 

.:•>—r... *Tjynių, kokios iš-1 iv pinigus prašome siųsti ši-ilandą. Kelyje lėktuvai kelis kada JT

ir Nevv lorKo žy- ^^os . 
išskyrus miausioji federacijos grupė 1’artas» kuns

didžiulis 
tęsėsi apie

Srienijimui HuV taniu valandas, o vakare šeštinė- 
spritarė. Todėl ir tų gru- Je. .ouvo

Kandidatai turėjo gauti ne tankų skerdynių 
mažiau kaip 50*7 visų pa-; tiko vengrus, ir kartu išlai-tuo adresu:

Rinkimuose'dalykų. Dabar pats laikas fomiją. Jie padarė 24,32a vraza sritį ir vieną vietą prie susivi 
vyravo viena1 kalendorių užsisakyti. Jo mylias kelio nenutupdami. Aqaba įlankos. Iš tų vietų nepritarė. Todėl ir tų gru-
J '-’L - — - -- žydai keta trauktis tik tada, piu apsivienijimas via tiktai t0^ Puo^nlM P arengirnų.

organizacija jiems dalinis. ' ..J, l’,ez,dento . Įvesomimo
' * iškilmes susirinko daug

Keleivis 
636 E. Broad wa y 

So. Boston 27, Mass.

duotų balsų, kad skaitytųsi kyti šalies nepriklausomy-; 
išrinkti. bę.

Kandidatų sąrašuose pir- Lenkijos rinkimus stebė
tuose vietose buvo surašyti jo daugelis užsienių žurna- ---- 77----------------- 7—
komunistų partijos kandi- listų ir visi praneša, kad ArabiJOS Karttlius
datai, o gale buvo valstiečių rinkimai praėjo tvarkingai AtVllkstd Amerikon bolševikiškos
ir demokratų partijų kandi-; ir be policijos smurto. Už- ______ užkampiai yra lengvai pa-
datai. Tos dvi partijos Len- sienių žurnalistei stebėjo „ siekiami lėktuvais su atomi-
kijoj dar skaitosi legališkos,1 rinkimus ne tik Vaiguvoje,! „ . atvvkrf. ■ Washini?tn- nials ginklais,
noi-s jos turėjo prisitaikinti' bet ir provincijos miestuose; , ik hui n»w-idlntoi 1949 metais bomberiai, 
prie “liaudies demokrati- ir net bažnytkaimiuose.- i n n • va(Bnami B-50 irgi skrido
jos sąlygų ir stipriai pakei- -------—-------------- Karalius atplaukia laivu iš ?>’lln-k “!”*• -Taka J,e ,a.plt
Sti ne tik savo progiamas, 1 P m™*
liet ir į savo vadovybes įsi- YWI
leisti pataikūnus komunis
tams. Po spalio įvykių tos .. Į7~7
dvi partijos rodo šiek tiek ^engnjos Kadai . aįtin-ne ---------------------
daugiau savarankumo. s^be >sak5 arestuotl septy-! itin astnosji patraukimas VENGRAI ŠAUDĖ 

inius žymius vengiu rašyto-
\ iso Lenkijoj užregi- jus> jje padėti į kalėjimą

1 kartus gavo kuro iš skrai- garantuos, kad Egiptas ne-----------------------
dančių tankų, bet apie tai naudos Gaza srities Izra- “RYTAI” SMERKIA 
platesnių žinių neskelbiama, eliui puldinėti ir nebekliu-

Trijų didžiųjų bombelių žydų laivų judėjimo 
kelionė aplink žemę turėtų -qaba į lankoje, 
rriminti rosams, kad visi ,----- -—-—77----- 77

imperijos Didele l TiZ-e Bi?o

tūkstančių stebėtojų iš visų
AMERIKOS POLITIKĄ Al™jkos . kam.pų; . ?!S.Ų

valstijų gubernatoriai ir ki-
c... D •• 1 • : tokie aukšti pareigūnai kar-Sovietų Rusijos vadai ir. , į r.

kinu komunistu ministeriu «.«? ,lau» be su?
.... . ~ , . sinnko 1 sostinę dalyvautii'irmmmkas Cou-Enlai per- ... .. . • ... .1. .4 , . . 1 iškilmėse. Iškilmes sostine-

Tyrinamo £ je buvo per radiją ir tcic

Viena senato komisija pe- Vežtaikraštui- to<iėl ir visa Uuta 
reitą savaitę bandė aiškinti ;.erfo dokt,.ina- viduriniu- rtebėJO l’rezldent0 i'esdim- 
didelės vežiku unijos finan- p t įk , kaltinį mą.

«> V ” , v i 1
SOVIETAI SPROGDINO 

ATOMINĘ BOMBĄRAŠYTOJAI KALĖJIME

Amerikos atominės ener-
tuo. ka.! ta komisija neturi, S! v gulina hT^kT ”Dte" sijoS komisija Pr»»ešė sau- 

.bmo Staliną n sake Ine- „jo 20 d., kad Sovietu Ru- 
duok, kad kiekvienas ,;išsprog-Saudi Arabijos į Vakarui te^AtiCTRIJON ’cei?ės aiškinti unijos finan-,

pusę būtų didelis Vakaių ____ _ sų, knygų ir jos veikimo, j ko'mUnistas sugebėtų UipįdYX nau^atominr^m
. . Pagal unijos patvarkymą, 1. .j , • Stalinas” dmta nauja atomine bom-30 vengiu pasienio sargy- vjsi apk]ausin^ami narei-i, c’ot1’ ka,p Stal,nas ’ ba. Tai jau yra 16 atomi-

ninių.sekmadieni sausio 20 Qnai atsisakė duoti bet ko- ’ v 1““’--------
d. įsiveržė 1 Austrijos ten-

laimėjimas.
Saudi Arabija yra val

doma absoliutaus karaliaus.

struota 17,499,000 balsuoto- jr kaltinami “už veikimą 
jų virš ISmetų amžiaus.; pneš Vengrijos liaudies res- 
Galutini rinkimų rezultatai publikos interesus”. Penki 
Lenkijoj paaiškės tik antra-gUimtieji rašytojai buvo ko- Ten jokio parlamento nei; £ 
dienio vakare ar vėliau. nn.nistn nartiios nariai kokios kitos tautos atstovy-' T.

parodymus. L. HALL ĮSPĖJA
nė bomba, kurią rusai iš 
sprogdina is apie kurios

ajo uctuiiKb <xww'v’ .. ,’4* • 1 - Senato komisija iškėlė,
tame nėra. 7 milionai Arabi- ^.^i^nCtidė'huMi^uStr ka^ vcž*kų unija davusi ne- 

seimo l inksmus Lenkijoje j Žu;.nalistų ir si^entų. Ra. jos gyventojų neturi jokio , ' teri^.ijoje.3 ^i^trijoš
sako, jog žmonių dalyvavo Iauko teiamai nutejsėsu.: baLso savo krašto valdyme. s.'1*! apie saro finansų

i munistų partijos nanai. 
I ii mieji pranešimai apie* Areštai vvkdomi

REPUBLIKONŲ ^^RTIJĄį gplX)gdj11 praneša Ame-
’ rikos atominės energijos ko-

Republikonų partijos na- misija Galimas daiktas,
cionalinio komiteto pinni- j^a(j Rusija yra išsprogdi- 
ninkas Leonaid Hali pasi- nIlsj jr daugiau atominiu

A Įist-in jol

no, jos ...,o...M ro ,auk0 teiainai nuteisėsu-!“r“Y.r,u vvriausvbė pasiuntė Vengri- b-dai
mas rinkimuose buvo labai o:ia c„viiii«« vo/bi » aliejaus kasimo Saudi .* : *, ; unijos paieigunai n dėl 41.al.i.j„ „aVft v;Ptn« Nau-'7—i " *,., ... -ji šaudyti eilę sukilimo vartų.; jos vyriausvbei griežtą pro- .i.,-, ,i,w»t; tvj.vwiv l,auK,d lb savo 'ievos, rtau- ne<ni jg nes Ame-didelis. Varšuvoje daly va-, i.,,- .-W1, ;vvbHvtu l Arabijos karalius gauna; , ... • to atsisakė duoti I>aiwly-|........ . rumuu ,oo - - • • Yi -Kūne po rasų jvykrtytų! J . testą dėl Austnjos tenton- . v,,™; ;i.a imi »'a panijos pirminmKasous nkos atommes energiiosvo 82 nuošimčiai visų bai-: nra. kasmet nuo 2o0 iki 300 mi- . - - M1. mu>‘ Komisija įskėlė tim-Į . . . prpitu laiku susi- •• • *J, • n. * skeirtynių lapkncio pia- .. j i • • * • • • jos pažeidimo, vengiu sai- • , n« ‘PasKuias gieuu lamu susi komisua ne visus rasų;jų. Gdanske ir Olszt.v-hllv„ lionų dolerių ir su tais pini- L„. JCj- l>aodiytiv .mokius ne-|tjilus su nrezidentu Eisen-ia"™gjj„imus gamina.

ri. Daug pinigų karalius iš- .. dčI to |)areijgūnai at- ........ ‘ ąĮ>1®ls<!an'as: Pranešimas nesako, arui
k 1 grąžinti atgal i Vengriją. sifakė aiįkintis.

vienas vengiąs pabėgėlis

SUOtCjų. ouansKe !r ^Įy-i dži0jc buvo j^ėpę, bet
J10* ?? ' k?8 ^o0^6vėl’au pateko į policijos 
JystoK)—91 », Poznanėje ir ..an,.a<.
Opelėje ii-gi virš 90G,Kro-______________
kuvoje apie 90 nuošimčių.

Pirmieji pranešimai sa-- PROTESTUOJA DĖL 
ko, kad tik mažas balsuo-, TITO LANKYMOSI
tojų skaičius braukė sąra-; --------
šus ir didžiuma balsavo už Bostono arkivyskupas Cu- 
sąrašus, kaip jie buvo ko- shing griežtai pasisakė 
munistų partijos patiekti, prieš Jugoslavijos vado Ti- 
Bet įslinktieji kandidatai, to kvietimą atsilankyti Am-

leidžia papirkinėjimui ara-
bų polUikierių kituose am- ^TkuS^k 

Aliejų Arabijoj kasa padetas ten ! llgonlnę-
Amerikos aliejaus kompani
jos, susidėjusios į “ Aramco” 
bendrovę. Dėl Sueco kana
lo užblokavimo Arabijos

MIRĖ TOSCAN1NI
GARSUS

savo vietą L. Hall~ įspėjo }<ai-tą sprogdino ato-
.. .. . . i -i * paiCija isstat\ ti 19o8 me- r,,.,,,, •iv v^ėTidpnilio LcmLiąLn.jcs parėmimai dėl jų f jr žmiw;m'^al ^nrfen.1.0 bombą.

ats,sakymo atsakinėt. , se- p.jimtinus kandida-1
nato tyrinėtojų klausimus j _ « ,._4.._ ___
bus traukiami teisman ir
A • ... a* n iivuacHinvuouiia c teismas gali priveikti Davė , ., . ri n r-DIRIGENTAS r. i i , daug prezidento D. D. Ei-Beck vedama unija duoti ė 1 • ,u -_i •

, . a ,3 ARABŲ KRAŠTAI
tus. kurie gali patys save R£MS JORDANIJA

'išvežti nepasitikėdami per-

Pereitą trečiadienį Ame- parodymus senato komisi-
karaliaus pajamos iš alie- rikoje mirė garsus italų mu- jai, o atsisakantieji liudyti 

kaip jau minėta, paaiškės erikoje. Arkivyskupas sa-ijaus laikinai šiek tiek su- zikas Artūro Toscanini, su- pareigūnai gali būti nubau- 
tik j)o poros dienų. ko, kad Tito yra “tironas,į mažės. ' laukęs 89 metų amžiaus, sti už kongreso paniekinimą.

Lenkijos rinkimai buvo apsilaistęs krauju”. Arkiv.! --------------------------- Velionis pradėjo diriguoti — —------——
pusėtinai laisvi tuo žvilgs- Cushing kalbėjo krikščio- —Išeivių skaičius iš Ang- orkestrą būdamas 19 metų vietų ūkio

. . . i . i Trvs arabu kraštai. Egio-scnhorccno pagalba nnk.-!^ g^; AlaĮ)ija h. Sil jia 
Tnuose’ susitarė Kaire duoti Jorda-

sąrašų braut V”>a Taip pat'timą Tito atsilankyti. j m mija? metų dirigavimo.

nijai kasmet po 36 milionus 
Komunistų Kinijos ir dolerių Jordanijos armijai

----- i Amerikos atstovai sausio 19 išlaikyti. Parama bus duo-
parodaid. susitiko Ženevoje 64-tą dama bėgy 10 metų ir pa- 
savaitę kartą ir tarėsi dėl paleidi- keis iki šiolei Jordanijos 

- mo Amerikos belaisvių iš gaunamą paramą iš Angli- 
Kinijos ir dėl Pekino atsi-jos. Tuo būdu Jordanijos 
sakymo pavartoti karo jė- i-yšiai su Anglija bus galuti

ną prieš Formozą. nai nutraukti
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Jie atsistalina
Sovietų Rusijos vadai vos prieš metus laiko pasmer

kė “asmenybės kultą”, o dabai- jau ir vėl pradeda gar
inti Staliną, kurio ‘kultas” taip dar nesenai Chruščio

vams atrodė nukrypimas nuo teisingojo leninizmo mok
slo. Kas atsitiko, kad Maskvos valdovams vėl reikia 
garbinti kruvinąjį Staliną ir lankstytis prieš jo mumiją 
. rie Kremliaus vaitų?

Naujų Metų išvakarėse Chruščiovas pasigyrė, kad ir' 
jis ir kiti Kremliaus valdovai esą “staliniečiai”. kai rei-j 
kalas eina apie kovą prieš “imperializmą”. o pereitą sa- 
.aitę tas pats klounas Chruščiovas sakė. kad ‘.‘Duok. j 
Dieve, kad kiekvienas komunistas sugebėtų taip kovoti, 
kaip Stalinas”! Apie Staliną žmogžudį, kuris tūkstan
čiais nekaltų komunistų nuvarė i kapus, arba po žiaurių 
kankinimų ir prisipažinimų pūdė juos kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose. Chruščiovas nebekalba.

Kas atsitiko, kad Maskvos valdovai vėl grižta prie 
Stalino ir jame ieško Įkvėpimo, kaip kovoti prieš “im
perializmą”? Atsakymas gali būti tik tas. kad Maskvos 
diktatoriai išsigando pamatę, kiek neapvkantos yra pri
slinkę jų pavergtuose žmonėse prieš bolševikišką dikta
tūrą. Bandymas atleisti šiek tiek pavadžius ir pasukti 
į švelnesnę politiką bematant iššaukė maištą Co.uzijį j- 
kur pernai kovo mėnesi rusų tankai šimtais skerdė Gru
zijos darbininkus ir studentiją. Vėliau skerdynes reikėJ Praeitu 
jo pakartoti Poznanėje. Lenkijoje, kur spalio mėnesi j \r 49 jĮ. 
Įvyko visa revoliucija prieš Maskvos valdovus ir teko 
lenkams pažadėti daugiau laisvės ir gelbėti Lenkijos

EDENO ĮPĖDINIS

Naujalis Anglijos ministeris pirmininkas Harold Mar
mi. Jan. perėmęs tas pareigas iš Anthony Edeno. Prie 
sa\o Įstaigos atsako i susi rinkusiųjų žmonių sveikini
mus.

V. Kapsukas apie Valiuką
metų “Keleivio” kvailumą buvo sušaudyti 
50 Juozas Ka- 1919 m. pavasari”,

minskas straipsniu “Keistos (Noriu pastebėti, kad Ra-1 
sąžinės žmogus” gerai at- sikas pasiliko Rusijoje ir 

bolševizmą ekonomine parama. Tuoj po Lenkijos nema- s^tkė. kad 1919 metais su- pačių bolševikų buvo supu-’ 
lonumų kilo Vengrijos maištas, kuriame visa vengtų šaudytieji socialdemokratai dytas kalėjime. Dr. Matu- 

Valiukai nebuvo bolševikai, Iaitis buvo grįžęs, bet vėl
kaip kad tvirtina pulk. P. išvažiavo Į Rusiją, ten už
Žilys ir jam panašūs. “nuodėmes” bene 10 metų

Bevartydamas savo senas buvo ištremtas Į Kazachsta-
knygas ir laikraščius ūžti- ną, po karo grįžęs mirė Vil-

1 kau komunistų Maskvoje niuje. Taigi, ir tie ‘‘neko-
.... . ....... . , .. įleisto “Priekalo” žurnalo šer” bolševikai. Cik.).mu pritarimo net pačioj Rusijoj, nei dar mažiau rusui ,• 1 i- •! • *1 19o<2 m. N r 10, kuname Lietuviu socialdemokra*uzkanautuose ir subolsevikmtuose kraštuose. * ., , . . , , suuauiemoiint

i y ra ilgas komunistų tebe- tų vaidmenį Spalio revoliu- 
Ir to ^alima dai y ti tik d\ 1 i.'\ ada* ai ia io.re\ xz Į garbinamo “popiežiaus” cijoje, pasak V. Kapsuką, 

mas grąžina žmonėms pavogtą laisvę ir leidžia jiems; Vinco Kapsuko straipnis “geriausia galima pažinti 
pasirinkti kitokią valdymosi tvarką, arba reikia grįžti į “Rusijos lietuviai ir Spalio ji jų išleisto “Socialdemo- 
prįe pilietinio karo, prie diktatūros režimo stiprinimo ii•• revoliucija’. krato, kurio Nr 1 pasirodė
Lenino-Stalino laikų teroro. Kadangi diktatoriai neturi
nė mažiausio noro atsisakvti nuo valdžios ir sauvališko

tauta, neišskiriant nė milžiniškos daugumos vadinamų 
komunistų, bandė nusikratvti rusų globos ir išnaudoji
mo ir tik tankų pagalba šiaip taip pasisekė vengtų tau
tos laisvės troškimas paskandinti kraujuje.

Tie Įvykiai parodė Maskvos valdovams, kad bolše
vizmas. po 40 metų viešpatavimo, nepajėgė rasti žmo-

Ten be ko kitką parasy- 1917 m., lapkričio 28 d. 
ta: Jis pasirodė pačiam Spalio

"... buržuazija turėjo revoliucijos karštyje, bet 
puikių sau pagelbininkų ir Įžanginiame — “Mūsų už- 
•arp tų. kurie neva revoliu- daviniuos” — nėra nė vieno

... • - c. .. ... 1-4 • • --i • , • i cionieriais ir socialistais, žodžio anie proletarinę re-tizniiiso S^anno laikų sauvalę teroro „• visisko nesiska.- ,.;artais net volhlcija Pir £>,ševikų ibal-
tymo su žmonių teiaemis. Todėl primininias tų laikų! ve va(iino. o g tikl^„ ie £ k*,,
ne vienam įvarys baimes 11 vers prikąsti liežuvi, o nepa- ]ė vandenį ant tautinės -visados uoliai stovės už 
klusniuosius gali tekti staliniskomis priemonėmis nutil- buržuazijos malūno, buvo obalsius. paskelbtus Cimer- 
dyti ir padaryti nepavojingais. Tik toks tegali būti aiš-i svarbiausias jos ramstis valdo konferencijose ir eis 
kiminas, kodėl Chruščovui ir kitiems Rusijos vadams! daibininkų eilėse. Pastarie- keliu, nustatytu visų šalių 
užėjo noras aukštinti ju pačių visai dar neseniai nuvai-įsiems priklausė lietuvių proletariato”. Aiškus daly- 
nikuotą Staliną. liaudininkai, kurie po Va- kas, kad, kalbant apie mū-

Kaip Maskvos valdovams seksis kylantį prieš juos!
žmonių pasipriešinimą numalšinti ir užteroi izuoti. niekusi 
negali atspėti. Galima tik pasidžiaugti. kad bolševizmas’ ninkais- bet palaikė buržu- metu — tai reiškė pasakyti, 
nei teroru, nei auklėjimu jaunimo savo mokyklose nepa- a.zinę Laikirjij« aidžią, o kad su Spalio revoliucija 

la?«vė* nykimo iv vi«č ’-arH.,r mėnesi išvien su tas laikraštis nieko bendro«<*4» » V • L1 O. - f fr I} \ t C • C| 1 • • • • 1 • • •• . • T» X •! • A*1* 4 • *’vtnvi or<i o k rooLr-inmorioic To tibimm
tie

viešpatavimo, jie ieškos išeities teroro priemonėse ir 
bauginime žmonių “imperialistais”. O tam reikalui ir 
Stalino aukštinimas gali būti naudingas. Žmonės dar ne-

sario revoliucijos pasivadi- sū uždavinius, pasakyti tik- 
no save scciRtistais - landi- tai tai Spalio revoliucijos

t L-

jege užmušti žmonė?

bet jis yra neišvengiamas.

Ap z v a 1
g a

KOKIŲ REDAKTORIŲ 
ESAMA

biii-tai. mi.-jykit apie Edeną'.

to
eji s-rt , Kurie bendro neturejo su Spalio 

stengėsi sujungti visus lie- revoliucija. Bet jų apačios 
tuvius s-d ir ičinius sočiai- aktyviai kovojo joje. Jos 
pardavikus (ičiniais V. tikrai laikė save bolševikiš- 
Kapsukas vadina tuos so- komis. Tai privertė Mask- 
cia!demokratus, kurie dir- vos lietuviškus s-d dargi riš- 
00 Durnos atstovo M. Yčo tis su bolševikų organizaci-

jie ir grįžo, o visdėlto dar, 
yra “patriotų”, kurie ir 
šiandien, prisiminę jų su
šaudomą 1919 metais, pil
vus glosto ir sau kartoja1 
“Gerai padaryta”.

čikagieti* iI

Netikrų dokumentų į 

fabrikas
Yokiečių spauda skelbia, 

kad Vokietijos sovietinės 
zonos saugumo policijos iš
taiga Berlyne -Hohenschoe- 
nenhausene turi Įrengusi su- 
klastuotų pasų ir kitų do
kumentų dirbtuvę.

Vokiečių naciai Ora-' 
nienbuigo koncentracijos 
stovykloje klastojo tik sve
timų valiutų banknotus, o 
bolševikų zonos saugumo 
pareigūnų verčiami apie 700 
kalinių, visi parinkti specia
listai, konstruktoriai, che
mikai ir kiti geriausi tos rū
šies amatininkai, sugabenti 
iš visų Sovietinės zonos ka
lėjimų. pagal pristatytuo
sius planus gaminti 
Įvairiausius slaptus mikro
fonus, pažymėjimus, doku
mentus ir t.L

Ta dirbtuvė jau seniai 
veikia, bet ji buvo apgaub
ta tokia paslaptimi, kad 
žinių apie ją tegauta tik ne
seniai.

Apie 300 kalinių Hohen- 
schoenenhausene turi dirbti 
auto dirbtuvėse, apginkluo
dami sovietinių “didžiūnų” 
automobilius Įvairiais šar
vais. Ten gaminami ir va
dinamieji “Chameleono” 
rūšies automobiliai, kurie 
skirti žmonėms iš vakarinių 
zonų grobti... Jie prireikus 
gali būti paversti papras
čiausiais taksi.

Šiuo metu gaminamos to
kios automobilių padangos, 
kurių nebūtų galima suga
dinti, nauji slapti foto apa
ratai, daromi bandymai su 
Įvairios rūšies nuodais žmo
nėms apsvaiginti ir tiks
liausi magnetofono Įtaisai 
pasikalbėjimams užrašyti.

Dokumentams klastoti 
turima atskira centrinė ir 
net sava spaustuvė. Doku
mentai taip padaromi, kad 
jų beveik neįmanoma at
skirti nuo tikrųjų.

Šitų klatojimo dirbtuvių 
konstruktoriai ir išradėjai 
turi daug geresnes sąlygas 
negu paprasti kaliniai. Jie 
turi net radijus, jų celės iš
klotos kilimais ir t.t

SIUNTINIAI M ŠVEDIJOS 
IR Ift ANGLUOS

Bolševikų “Vilnyje” raši
nėja L. Jonikas. Jis kartais 
paperi tokių perlu, kurie 
iurėtų L. Piūseikai akis ba
dyti. jei Prūseikos akvs dar• • • 
būtų jautrios tokiems bady
mams. štai sausio 15 d. L. 
Jonikas visai rimtai rašo:

.... , , . vadovaujamame Komitete ja. Iš vienos pusės jie buvo
\ artinamas plaktomis nukem€ju««ienw r|ėl karo nusistatę prieš lietuvių boi-

T ima \ ,av°’ kad ^lpti—Petraškevičių. Glem-Ševikus, susispietusius ap- 
tai Edenas ar Anglija no- į - ......
rėjo “užblokuoti Suez 
nala” ir paskandino

ka-
ža. Purena
organizaciją

Cik.) į vieną link ‘Tiesą”, jų kovoj prieš 
ir kaip gale- menševikus s-d matė vien

jo- kad nei anglai nei pran
cūzai jokių laivu Sueco ka
nale neskandino ir kanalo 
visiškai nenorėjo užblokuo
ti. Ta atliko Maskvos sa- ševikų partijos Maskvos or- antros pusės jie koketavosu

kų pusę lieturius darbinin- lietuvius s-d ligi pat aiškių 
kus ir darbo valstiečius — socialpatriotų menševikų, 
tremtinius, pasivadino bol- koks buvo Petruškevičius, 
šėrikais ir neva Įėjo Į bol- čiurlys ir daugelis kitų, iš“Gardinas ir kūrinamasis 

aliejus pabrango centu ant ga
lione. ‘Tribūne- priduria: 'Ka
na tik pirksite gasolino ar Kū
rinamojo aliejaus, prisiminkite 
Edeną’.

"Kodėl? .Mat. buvusio Ang
lijos 
mas

jungininkas Nasser, Egipto 
diktatorius. Bet ką reiškia 
faktai Jonikui? Jis pats sau 
faktus paperi ir “Vilnies”

premjero Edeno sumanė-i skait>lo.iams a^kina svieto 
užblokuoti Suez kanalą |XA- gudrybes savais “faktais” 

-kandinant jame virš 50 pre-, Pasil'ėmęs.
kiniu laivu, užtvenkė aliejau* , .

srove Europon. k Jonikas nėra . išimtis

"Dabar aliejus milionais bač- p komunistų. \ isi komu- 
ku Europon gabenamas iš faktus mėgsta pa
nikos. Aliejaus trustai geriau- kreipti” pagal savo liniją ir 
šia proga ir namie pakelti kai-' jjems nieko nereiškia iš

re,k,1^, .ar .**' i juodo išdaryti baltą ir at-
Musu \aldza* , Kockefeile-»•’............ *. . ; TV

kiš. čia privatinė nuosavybė) v,,’kščiai, jei tik Maskvai ls 
vra neliečiama. O jūs. automo- to vra kokios naudos.

ganizaciją. bolševikais ir jų atstovas
Jų vadais Maskvoje bu- dargi buvo Įėjęs Į Maskvos 

vo tamsios praeities s-d J. bolševikų oiganizacijos ko- 
Smolskis, daktaras Avižo- mitetą. Jų veidai išaiškin- 
nis, daktaras S. Matulaitis, ti ir jų Įtakai sumažinti lie- 
Valiukas, vėliau Bielinis, iš turiu darbo masių akyse rei- 
Petrapiliškių—Purenąs, Pe- kėjo pavartoti gana sudė- 
traškevičius, iš Smolensko tingi manevrai, apie ku- 
—Rasikas. riuos kitoj vietoj kalbėsi

te jų tik S. Matulaitis ir me”.
Rasika* liko bolševikai. Vi- Taip rašo pats V. Kapsu- 
si kiti, parvažiavę i Lietu- kas ir tie jo žodžiai labai 
vą, prisidėjo prie menševi- gerai apibūdina, kokie “bol- 
kiškos- socialdemokratinės šėrikai” buvo Smolskis ar 
ISDP. Smakkis ir Valiukas Valiukas Maskvoje prieš 
per lietuvių baltagvardiečių grįždami Į Lietuvą; tokie

“Tazab of london” įstaiga, 
kuri garsinasi “Kelehyj“, siun
čia Įvairius siuntinius į Lietuvą 
ir kitus krantus iš Švedijos tr 
Angluos. Per ją siunčiant siun
tiniai pasiekia Lietuvą per 7 sa
vaites ir greičiau, {staiga jau 
10 metų tarpininkauja siunti
nių persiuntimui. Ji turi pa
ruoštus siuntinius ir juos gali
ma pasirinkti pagal katalogą.

Dėl katalogo, kainų ir kitu 
informacijų galima kreiptis į 
tos firmos atstovybę Ameriko
je, Cambridge, Mass. (51 Re
servoir St. Cambridge -’iS. 
Mass. Tel. KI 7-9705). Firma 
prisiunčia ne tik katalogą, bet 
ir drabužių pavyzdžius ir už
sakymus pagal katalogą leng
va yra padaryti. Galima ir nu
vykti Į tą firmą pasižiūrėti jos 
siunčiamų daiktų pavyzdžius. 
Daiktų pasirinkimas yra dide
lis, ypatingai drapanų, avaly
nės, baltinių, nertinių, visokių 
vaistų su receptais ir be re
ceptų. Siuntiniai siunčiami ir 
oro paštu.

Muitai apmokami čia, gavė
jai nieko neturi mokėti. Užsi- 
iyvėUt aau adresą: Tazab of 
London, 51 Reservoir St., Cam
bridge 88, Mam.

$71-807,000,000
Vyriausybė pasiūlė atei

nantiems metams biudžetą 
arti 72 bilionų dolerių, arba 
rekordinio aukščio taikos 
laikui. Valstybės pajamos 
gaunamos iš mokesčių pa
siskirsto šitaip: iš kiekvie
no valdžios gaunamo dole
rio 51 centą sumoka atskiri 
mokesčių mokėtojai pavida
le mokesčių nuo savo pa
jamų: 29 centus sumoka 
korporacijos, 12 centų ak
cizai ir 8 centus muitai ir 
kitos pajamos.

Išlaidų pusėje iš kiekvie
no išleidžiamo dolerio 59 
centai eina krašto gynimui, 
10 centų eina palūkanoms 
(nuošimčiams) už valstybės 
skolas mokėti, 7 centai že
mės ūkiui, 7 centai vetera
nams, 15 centų Įvairioms 
administracijos šakoms iš
laikyti ir 2 centai skiriami 
skolų naštai mažinti (sko
loms mokėti).

Prieš 4 metus preziden
tas D. D. Eisenhosver sakė, 
kad jo tikslas yra pasiekti; 
bėgyje keturių metų biu
džeto ne didesnio kaip 60 
bilionų dolerių. Po 4 metų 
biudžetas visais 12 bilionų 
dolerių viršija užsibrėžtąjį 
tikslą!

Kol kas kritiškiausiai 
apie naują federalinj biu
džetą atsiliepė iždo sekre
torius Humphrey, kuris p a 
atsakingas už biudžetą.

Biudžetą dabar svarstys 
ir pešios kongresas ir tik 
apie vasaros viduiį jis pri
ims galutiną formą. 
Kašmiro klausimas

Jungtinių Tautų organi
zacija šalia kitų amžinų 
klausimų, turi savo darbų* 
tvarkoje Kašmiro klausimą. 
Jau greit bus 10 metų, kaip 
tas klausimas iškilo—anglų 
kolonijai Indijai pasidalijus 
Į dvi valstybes, Indiją ir 
Pakistaną. Dėl Kašmiro ėjo 
kautynės. ėjo deiybos, 
Jungtinės Tautos ten siuntė 
savo stebėtojus, buvo sutar
tas plebiscitas, bet klausi
mas nepajudėjo iš vietos.

Dabar Pakistano užsienių 
reikalų ministeris sako, kad 
dėl Kašmiro gali kilti ka
ras ir ragina J.T. organiza
ciją ką nors daryti, kad 
karas nekiltų. Pakistanas 
norėtų, kad J.T. organizaci
ja pasiųstų Į Kašmiią 
‘tarptautinę policiją”. Jei 
galima buvo pasiųsti tokią 
policiją Į Egiptą, kodėl ne-i 
galima i Kašmirą? Kodėl 
nebaigti to klausimo plebis
citu, kaip tai buvo numaty
ta prieš eilę metų?

Deja, Kašmiras, kaip Ko-; 
rėja, Indokinija, Palestina ir, 
dabar Vengrija pasidarė' 
“amžinu klausimu”, kuris! 
nejuda iš vietos ir tiek.

i
Kašmiro 4 milionai gy-; 

ventojų. didelėj daugumoj1 
mahometonai, dabar yra 
padalyti tarp Pakistano ir 
Indijos. Kur jie svirtų, jei* 
jie galėtų laisvai pasisaky
ti? Indija tą, tur būt, žino, 
todėl apie plebiscitą nebe
nori girdėti...

i
Žydai ir arabai

Izraelio kariuomenė jau' 
atsitraukė iš Egipto teritori
jos, išskyrus porą vietų. Žy
dų kariuomenė dar laiko 
okupavusi Sinojaus dyku
moj vieną vietą prie Aqa- 
ba Įlankos ir laiko savo ka

riuomenę buvusioj Palesti
nos žemėj, kuri po 194.S 
metų karo atiteko Egiptui 
—Gaza sritį.

Iš tų vietų žydai nenori 
nebus užtikrintas laisvas 
susisiekimas laivais Aqaba 
trauktis bent tol, kol jiems 
įlankoje ir Sueco kanale.

Kaip žinoma, J.T. orga
nizacija jau seniai buvo 
nutarusi, kad Izraelio lai
vai turi teisę plaukti per 
Sueco kanalą, bet Egiptas 
nežiūrint to nutarimo žydų 
laivų nepraleido per kana
lą ir net kitų tautų laivų 
neleido plaukti per kanalą, 
jei Įtarė, kad tie laivai ga
li užsukti Į Izraelio uostus. 
Egiptas taip pat tmkdė žy
dų laivams plaukioti Aqa- 
ba ilanka Į žydų uosta 
Elath.

Įdomu, kaip dabar J.T. 
organizacija privers žydus 
trauktis iš aukščiau minėtų 
vietų ir kaip ta organizaci
ja garantuos Izraeliui, kad 
Egiptas nebetrukdytų žydų 
laivų plaukiojimo Aqaba 
Įlanka ir Sueco kanalu? 
Mirti* už streikus

Amerikos komunistu te- 
oretikas John Steuben, bu
vęs metalo ir viešbučių dar
bininkų oiganizatorius ir 
unijų darbuotojas, sako. 
kad jo tikėjimas Į komuniz
mą subirėjo i šipulius. Pas
kutinis lašas, kuris perpildė 
jo taurę, buvo vengrų ko
munistų režimo paskelbtas 
dekretas, pagal kurį kiek
vienas darbininkas dalyvau
jantis streike, gali būti bau
džiamas mirtimi. ^Tas galu
tinai parovė J. Steuben ti
kėjimą i bolševizmą ir jis 
viešai pasmerkė Maskvos 
diktatorius, kurie staliniz
mo klaidu ne tik netaiso, 
het dar giliau brenda Į sta
linizmo balą. Juk ir ven
grų bolševikų nežmoniškas 
dekretas apie mirti streikuo
jantiems darbininkams bu
vo fjaskelbtas po Chruščiovo 
apsilankymo Budapešte.

Per 30 metų J. Steuben 
žiūrėjo i Sovietiją, kaip Į 
šalį, kuri rodo žmonijai ke
lią i ateitį, o dabar, prieš 
savo mirtį (J. Steuben ne
pagydomai seiga) jis Įsiti
kino, kad Rusijos bolševiz
mas eina šunkeliais. Viso 
gyvenimo tikėjimas ir triū
sas nuėjo niekais ir žmo
gus amžiaus gale pastebėjo, 
kad garbino balvonus.

Badas Vengrijoj
J. Tautų komisija lankėsi 

Vengrijoje ir ten patyrė, 
kad Vengrijai ateinantį pa
vasarį gresia badas, jei jai 
nehus duota pagalba iš už
sienių. Tokios pagalbos rei
kėtų mažiausiai už 30 mili- 
onų dolerių.

Bet kas tokią pagalbą tu- 
retų duoti? Jungtinės Tau
tos? Bet jos savo pinigų ne
turi ir gali duoti tik tą, ką 
surenka iš narių ir svarbiau
siai iš Amerikos.

Vengrijos nelaimės yra 
Maskvos padaras. Maskva 
Vengrija per 10 metų mel
žė ir skelbė pasauliui, kokią 
puikią pažangą Vengrija 
daro. Kai vengrai, neapsi
kęsdami su Maskvos para
zitais, sukilo, rusai savo tan
kais ten padarė kapų tvar
ką. Maskvai turėtų tekti ir 
pareiga Vengriją ginti nuo 
bado. Ar Maskva tą darys?

X D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEKEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio naujienos
Sandara paskyrė $50

1 gos mirė ilgametė “Kelei- 
i vio” skaitytoja Katrė Vai- 
i dulienė, 64 metų, gyvenu-

-------- si Templeton. Ji su vyru
tas ligoninėn. Miku ilgus melus turėjo

Linkiu ligoninis greitai pa- stambų ūki ir vertėsi pieni-
Sausio 13 d. Sandaros sveikti ir grižti j visuome- ninkyste.

16-sios kuopos susirinkime nini (laibų, kuriam taip 
buvo plačiai svarstyta, kaip esate reikalingi, 
sėkmingiau pasimošti Va-
salio Lietuvos nepriklauso- nauj*®“®*
mybės paskelbimo 39 metų Salta ir pas mus, dėl tos 
sukakties minėjimui. Kuo- priežasties kilo daug gais- 
pa Altui paskyrė $50. ių jr kitokių nelaimių.

I ‘ Laisvės Varpo” orga- Vytauto parkų, kuris pri- 
nizacijų išrinkti: M. Žemai- klauso Seniems žmonėms Juozas Panevėžys ir pagul 
taitis, J. Pupka, J. Krasins- remti di augi jai, šiemet iš- dytas Henry Heyvvood Me 
kas, A. šermukšnis, K. Žur- nuomos draugijos pirm. Pe- neoriai ligoninėje.

Velionė buvo kilusi nuo 
Biržų, paliko nuliūdusi vy
rų Mikų, sūnų Petrų, augin
tinę Olgų Borkov.sky.
Susirgo J. Panevėžys

Sausio 7 d. staigiai susir
go “Keleivio” skaitytojas

IS ŠIRDIES IdfiMĖ KULKA

Š ita mergaitė iš Atglen. Pa.. žaidžiant buvo savo 
broliuko sužeista. Jus širdyje kulka išbuvo 17 dienu, 
kol ja Bryaa Mawr (Pa.) ligoninės gydytojas John 
B. Pliek išėmė. Tetas rodo motinai rentgeno nuotrau
koje kulkos vietą.

Kanados naujienos
MONTREAL, P. Q.

Naujus metus sutik
oaznycicje

lis ir J. Dvareckas. tra? Miliauskas.
Į Lietuvai remti draugi- j

jos I-jj skyrių išrinkti: J. __________________
Šalaviejus, J. Krasinskas ir GARDNER, MASS.
J. Matijošaitis. j ------------

Į kuopos valdybų išrinkti:’ šv. Petro ir Povilo 
Pinn. J. Pupka, vieepirm. draugijos susirinkimas

GamKkis

CLEVELAND, OHIO

Mirė M. B&nelienė
||FVfę • v 

Sausio 8 d.
• veikli klubo įtarė, išvežta KONSULATO lEšKOKi

mirė Marijo- palaidoti oearborn. Micr.. - a«i

na Baneliene - Sinkevičių- *Uucas jos seimai išreiškė Banaitytė - Sibitienė. Magdale

Pašalpinė šv. Petro ir Po- tė. SLA 14 kuopos r.arė, gi- gjią užuojautų. ir vyras Sibitis. Jonas.

, , .. ________ • » j A Ch1 o v P‘j Baranauskienė-Plaukšteiiė, Onasinskas, ižd. K. Žurlis, iždo L? Sausio 11’d ii nalaidota LieP°s 12 d* mil ė Petras Juozo duktė-
glob. I. Pigaga, J. Matijo- tu,ej° metįln? SU®1™}*1™!- ^1O .. Mazaitis, 7d matu Barkaite-Stengerbergiene, Bm-

iv v Simu™ ‘Jame valdyl.on išrinkti: uakeueu kapinėse, \eiione
“i veiklos komitetą išrink ; Hnn- Petras Aukštikalnis, paliko liūdinčius vyrą Joną,ti-S Draretk^ Vincas Vi*liaus- dukteri BirUtę GlOSS’ SŪni}

~ ’ * kas, ižd. Antanas Kraskau- » vieną anūką, seserį
skas. sekr. Juozas Bekeris, Margaret Bames ir broli 
fin. sekr. Aleksis Nakutis, -Toną, abu Pittston, Pa. 
iždo glob. Kastantas šim-

J. Šalaviejus, sekr. A. Šer-' 
mukšnis. fin. sekr. J. Kra-

čialis, M. Žemaitaitis, V. 
Mitrikas, P. Kraunelis, ko
respondentu J. Krasinskas.
Bus šaunus pokylis

emems
vasario 2 d. Lietu 

vių piliečiu klube rengia 
šaunų pokylį, bus graži mb- 
zika, kalbų, dainų ir kitų 
įvairumu.

draugija

Širdingai dėkoju visiems, 
kurie, atsiuntė gėlių, daly
vavo šermenyse ir laidotu
vėse.

Brangi Marijona, ilsėkis
_ . . .. . ramiai gimtojo krašto šal-
Seniau draugija surengda- tej žemelėje!

Nuliūdęs vyras Jonas

kūnas ir Adomas Padale- 
t. vičius, marš. Juozas Lukas,

monems lemu, jjgOnįų lankytojai Antanas 
Marcinkus ir Juozas Pažė
ra.

Moterų “valdžia”

vo Vasario 16 minėjimą, 
bet jau trejus metus kaip 
tokio minėjimo neberengia. 

Būtu gera, kad draugija
DETROIT, MICH.

Lietuvių piliečiu moterų • SU1 enetu vakarienę ar kito- Eu6? 
klubo šių metu valdyboje i ki pobūvi Balfo naudai—į 
yra: Pirm. A. Chenis - End-j sĮj-bą ištremtiems tautie- 
zelytė, vieepirm. Ona Wa-; <ams~ sušelpti.
lent - Valentukevieienė. se-’ 
kret. Katrina Lukas, fin. • Lietuviu bendrovė* 
rekr. Katrina Pupka, ižd. j susirinkimą*

J

12 d. mirė 
74 metų amžiaus, 

seniau gyvenęs Waukegan, 
Ilk, palaidotas St. Peters- 
burge kapinėse.

įasi Vasario 16
Šių metu Vasario 16-sios

ne.
Baronas, Vladas.

Eortkęviėiūtė - Denis. Emilė 

Breivaitė. Pranė (Eraricė) 

Budrys, Pranas, iš Palangos. 

Buinauskas. Petras. Petro 

nus-

Buivydas. Antanas, kiięs

West Ol'ange, N. Kauno. gyvenęs Santakos

Igliškėlių vai., Mariampolės 

Amerikoje kiek gyvenęs

Mūrų ligony* Oklahomos \alstjbėje.

Sausio 2 d. mirė Frank 
J. Gregg, 69 metų, seniau 
gyvenęs
J.

San Antonio
čeponienė, Apolonija. 

Nursin«- CeP°nis- Feliksas-

SU

Naujų metų sutikimai, 
katp jie yra Įprasti visame Tiesą pasakė 
civilizuotame pasauly, taigi
Jr Kana-oje, mus, Quibecko 
pi ovinoijos gyventojams nė
ra Įmanomi: mūsų provin
cija via išimtis. Ir taip yra 
nuo to laiko, kai čia pra
dėjo viešpatauti kardinolas 
Leger.

Provincijos valdžia yra

riejimas, bet vis dėlto ir 
tos priežastys nėra pakan
kamos tokiam mūsą taut.e- 
čių abejingumui Lieti;.'• s 
pajūrio reikalu pateisinti.

Aušros vartų parapijos 
biuletenyje rašoma:

“Jo (Kristaus) veidas de
ja dažnai iškraipytas ir 
sunku JĮ beatpažinti ...

Teisybė, Kristaus moks
las, jo gyvenimo pavyzdys 
iškraipytas, paniekintas. 

* Kristus beturtis, mylintis nekonservatyvi ir kardinolui tik h. pl,y
ĮtaEiUsni. .1 išleido potyas- ^us, o Į^jQ,^kįme i -lo
k;, kutas įpareigoja v»as vietininką žemėje, i kau!:- 
t rautuves uždaryti Visų no, purpurinius ’ rū .iv. 
f ventųįlį. Nekalto praside- b ios žie,|us. 
jttno Irtjų Karalių, Sesti- R arba „o...
y» .11 ii? - _ _ . .mu dienomis.

Potvarkis palietė stoti} njja susjm.Jstvkim„ 
i..šernų turklius, jie ktetpe- taį nėra Kristaus veS<i.

ir į savo parapijos i;kuo

• i i V
kiU

eismų ir šis nusprendė, krai vmas? 
provincijos valdžia ne-

potvarki Baigėri streikas

ven’.

ls
k..

ap..

ga!

• Čeponis Khzvs.
Kome jau antri metai ser- Čepulis. Lionginas, Antano 

ga Anna Kromelienė, vais- nus, iš Smilgių vai. 

tininko Juozo Kromelio čiuėiulka. Antanas. <įuėiulienv.
Ona. Ciuciulka, Inanas. ir čiu-į 

žmona. čiulakytės, Anelė ir Aloyza.
Jau ketveri metai St. Pe- J°R° SŪnU"‘‘

. li^ \ l*K<lVlSi£lO cip.
minėt! ^"S^urgo lietuvių nebeat- Darginavičius, Stasys, iš Pa

lanku kun. Juozas Alabur- langos.

šu-

mcijos
turėjo teisės toki
riesti ir to dėl krautuvės Kanados Pacifiko 
minėtomis dienomis gali bū- geležinkelių pečkurių rto - 
ti atidalytos. .... kas, užsitęsęs 9 d. ir pad:;-

iada kardinolas kreipėsi) rę8 kraštui daug nuosiu! ų, 
krautuvininkus, kad jie lais- pasibaigė.
\u noru tomis dienomis lai-: Ginčui išspręsti sudaryta 

e® uždarytas, komisija, kuri darbą baigti
\ ienas kitas klauso, bet tur- spalio mėnesio.
dauguma prekiauja. D ,...........1 J Bendroves atleistieji i

Tas pats ir su Naujuju pareigų diselinių ga>vež u
.metu sutikimu. Rengti vie- pečkuriai sugrąžinti i
.us sutikimus su išgėrimu ir D3- 

ui
tokie daromi, tai 9 vai. va

sunu-, į , o«viu:s draudžiama. Jeigu Labai saite

t.....i

dar

Šalto oro banga 
ir Montreali. laukiam 
termometras nukris ik

nulio.
J

karo jie turi buti baigti, 
kuris dabar turi virs80 Dijokiiitė - Kuzak (bu\usi Lu- Vėliau eiK i bažnyčią. i

minėjimas bus vasario 17d. metų. Jis gyvena Saint Leo Galbuogis. Antenas. Prano sū- Privatūs parengimai sa- laipsniu žemiau 
3 vai. p.p. Westem High Abfcey, St. Leo. Fia. Jis nus. ; vuose namuose dar nedrau-
School auditorijoje prie norėtų su lietuviais pas ma- . Jr \;;lkus- įryvt' (ižiami, nes tai padalyti ir
Clark parko. Minėjimą ren- tyti, kas galite, aplanky- Girdžius. Antanas, iš Rautis- neįmanoma. Naktiniai

da.

klu-

pasiekė

Valei!::

P. Ši:: eiaaisEmilija Jankauskienė, iždo' Sausio 8 d. Įvyko Lietu- §ia Lietuvių oi-ganizacijų kitę juos. San Antonio ir kiu'kaimo.“**** ^ I bai. visokios knaipės randa Ne*a,uoia 
glob. Nellie Steiva irPhylisįviu bendrovės metinis susi- centras. P»e kalbų bus ir St. Leo yra apie 65 mylias Fjo^ivaitė-Ster.onavičienė. Liū- vįsokju būdų šiam potvar- Veiklus Montrealio

dalis Bus j šiaure nuo St. Petersbur- ',a' sunu^' . T 
Lietuvos go. apylinkės.

keris, Benis šetkauskas, Al- laisvinimo reikalui. Tene- Jašinskas, Steponas,

bis Adam1? Veronika Rim- lieka nė vienos lietuviškos ‘-uttkcrr.e Naujus metus gos. 

kūtė, Vanda šerkšnienė, organizacijos, verslininko, Vietos Įietuvia; juos iš- Jurgis Edvardas.

Marė Tamulėnienė, Vincas Profesionalo, ai kuo kitu kiinūngai sutiko šeštokų Kaveckas. Antanas.

O. Mallev, tvarkos daboto-j rinkimas, kuriame išrinkta jdomi meninė 
ja Julija Zdradovvski - Da-; nauja valdyba: Juozas Be- lenkamos aukos 
lydaitė, korespondentė D.'
Hagberg - Ankštutytė. Jos 
visos yra Amerikoj gimu
sios, kaikuriu vvrai vra ne- 
lietuviai, bet jos pačios vei
kliai dalyvauja lietuvių or
ganizacijose.
Serga

ne-Višniauskas. Antanas Dau- f besiverčiančio lietuvio,^gražiuose namuose
kantas, Bronius Dopkantas,j paaukojusio šiam svarbiam * 
Valerijonas Semenevičiusir, ^ikalui. Aukas galima siųs- 
Aieksas Nakutis. įli ir iš anksto Oiganizacijų

' centro iždininkui Justui Pil- 
Sunkiai susirgo Lietuvai Eus »u»innkimM kai (1;J6e9 pinehui-st St.,

remti draugijos I-jo sky- Sausio 28 d. Lietuvių Detroit 38, Mich.). 
l iaus sekretorė Ona Tarai-1 klube bus Eilutės vardo mo- Aukojusių sąrašas buspa-
lienė. šv. Vincento ligoni- teių draugijos metinis susi
nėjo jai padarvta operaci- rinkimas. Viso? narės kvie- 
ja. ; čiamos dalyvauti, bus ren-

Tain pat sunkiai susirgo karna valdyba ir sprendžia-
buvęs žymus prekybininkas mi kiti svarbus klausimai.
Nikodemas Kudurauskas, - k \r *j «•__-. . v . v , Mirė K. Vaidulienekurio žmona mn-e pnes ke
lias savaites. Jis paguldy- Sausio 9 d. po ilgos li-

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendo rių 1957 Metams
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia didelj, apie 100 

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje bus daug Įdomių skaitymų, informacijų, eilių, 
patarimų, juokų ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Patartina kalendorių užsisakyti jau dabar. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, jis tuoj bus pasiųstas užsi
sakiusiems.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadvray 

So. Boston 27, Mass.

IS

skelbtas spaudoje.

kini apeiti. Ten vis daugiau suomenininkas l ianas 
.r daugiau susilaukiama melaitis paskutiniu* »ju 

I’alan- Įanxytojų ir net jaunimo. O, ku pradėjo negaluoti
kokia ten dorovė, kokie ten reiškė 1951 metais sunkaus 
pasilinksminimai’ niekam sužeidimo pasėkos be to 
.lėta svarbu, nes ten nie- Pasidėjo ir bendra< nuo- 

Į ka? “neturi galios” patik- valgis dėl Įtemptų
duktė.

Juozas " ' —• “   —-------- ------- —
Pranui

Kanais,

Nep*ūnas

PITTSBURGH, PA.
f

Kapinių komiteto 
susirinkimas

Antano sūnus, dėl
linti. kurių Šimelaitis

Gal atsiras žmonių, ku- turėjo iki kaklo, 
rie išdris ir ši klausimą Linkiu bičiuliui

l

1-

oai ou- 
VlSboniel-

Kižis. Motiejus, 

jš Raguvos vai 

Kižytė. Agota. Adomo 

Kondratavičius. Jonas, 

ir Vladas. Jono sūnūs.

KriiKis, Damazas, iš Plungės v. 

Kvietkienė. Ona. iš Kražių va!.. 

Raseinių ap.

Kvietkutė - Motiejūnienė. Ade

lė. Jono duktė.

Lionas. Juozapas, gyvenęs Chi-
Lietuvių tautinių kapinių cago, Iii.. 5916 So. MavfieM

DLOC Valdyba komitetas savo metinį susi- £v$ni’e- . ...
___________________:____________________________________  . . , . . . . . , Mačiuliene. Petronėle.

.linkimą saukia sausio 27d. Izidorius. iŠ Naujinin-

ST. PETERSBURG. FLA. 2 vsd- P-p- Lietuvių mokslo kų k.. Eržvilko vai.. Tauragės

____  I draugijos salėj (142 Orr ap-
... . .... ! o, j.,i„ Matilionienė - Juozapaitvte,Klubo susirinkimas ;St., Pittsburgho . oho daly- a ,.wvi|rt ąugtė.
... . i, v .• ’_i.’ 'J® L Mikutienė - Lukšytė. Zosė. iš

Lietuvių kiu >o susiimki- p0 J5Usi,4nj<imo toj pačioj Žagarės vai. 

mas įvyko gruodžio o0 d.Į^j 6 J vak bus skani Motiejūnienė - Kvietkutė, Ade- 

1S-'—1--_! MT!-! x—^!-I!_! JOnO duktė-Neptūno viloje. Jame 
rinkta komisija Lietuvos 
nepriklausomybės sukakčiai 
paminėti: V. Galinis, J.
Maskoliūnas, E. Šeštokienė, 
F. Sinkienė, C. Marozas, F. 
J. šeštokas ir E. Parmalytė.

Klubo sekretorei S. Ma- 
zorienei susirgus, jos vieton 
išrinkta E. Parmalytė, vice- 
pirm. J. Maskoliūnas, mar
šalka C. Bliza. Kiti valdy
bos nariai paliko tie patys.
Į klubą Įstojo dr. Joseph 

Juozaitis, Anna Juozaitis 
iš Beverly Shores, Ind., ir 
Joseph R. Vish ir St Peters
burg.
Mirė trys lietuviai

vakarienė/ Visi tautiečiai Natkevičius, (kiminas, iš Pa

yra nuoširdžiai kviečiami langos. 
šion vakarienėn bendrai Norttienė, Fapdes vai.
gera nuotaika praleisti lai- Rjimanau.skiėnė* - Ruselevičiūlė,

ką ir arčiau susipažinti
F. Žilionis

LAFAYETTE COLO 

Mirė J. Steppen

Povilas. 
O., kilusi is Papi- 

Mockabūdžio

Petronėlė.
. asna/iskas.
Savickienė, 
lės vai.
Senkus. Jurgis, iš
k., Keturvalakių vai.. Vilkaviš
kio aps-. sūnus ir duktė Ona
King.

A. • Sikorskis (Sikis), Petras,širdies smūgio įsuktas nu- simkienė, jadvyga. 
rė Joe Steppen, 74 metų Šimkus. Juozas, 
amžiaus, gyvenęs 208 E. staškfinas. Viktoras, iš Gružų
Gemesco St Jis čia gyve- ste^-Jiril’č-Bi.rkai.ė.

perkelti i teismą. Bet 
unk'au, nes didžiųjų

j -en.'u jis nepaliečia.
i Pajūrio atvadavimo 
i *ukaktis

tai atgauti senąsias 
““ Įgalintų

jėgas, ku
ki- nos jgalmtų nepasitraukti 

iš visuomeninio baro.

NAUJI RAŠTAI

Klaipėdos krašto atva- ‘sąpAOU 
sukakti paminėjo, parašė-!a\ imo

‘SLL3IVN IfODJ; 
Algirdas Lar.dsbsr-

kaip ir kitais metais, Ma- pusk, kaina nepa-
žosios Lietuvos bičiulių žyTnėta, Nidos knygą kli: o 
draugijos skyrius. Kalbėto- leidinys Nr 16. LeiiLkli

Kro

ju buvo pakviestas prof. K. adresas: Nida Press. 3 Sou- 
Pakstas. thern Row, Londcn, W lu.

Minėjimas nesutraukė di- Great Britain
dėsnio dalyvių skaičiaus, “^tekilbiiik.m draugus ir 
Teisybėj oras buvo šaltas, kaimynus užsisakyti “Kele:- 
netoli Vasario 16-sios mi-vj”. Kaina \netams $4. 
M'>»».oi.wi'.o.ijuū!yjn'ioumwji4*wumai'X| '.imininmumm m - —v»-.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirl it taistu* i* tikrai .Amerikos valdžios 

pripažintom vaiMinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, VVorcester, Mass.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui
tu i Lietuvą ir j visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi

fon. streptomycin. validolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą j 10 dienų, o j Sibirą ima 22 
dienas oro pažtu. Visi siuntėjai per mu
mis gauna garantiją iš rusų valdžios.

Rašykit mums sveikatos reikalai*.
Vytautas Skrinska. B- S. Reg. ?hm.

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas
ta* Notary PubUc .............

t
E

E

no nuo 1930 metų. ilgus nė.
metus kasė anglis, buvo iŠ- Taraškienė, kilusi iš Papilės v. 
ėjęs i pensiją. Tautkevicius. Jonas.

Velionis paliko žmoną !?>■?»*); »p*
Peniai mirė 2 lietuviai ir Į M argaretą, sūnų Gus, dūk- ij€pti j. 

šiemet jau vienas. Lapkri- teiį Marsraretą Rowland Consulate Gen. of Lithuania 
čio 24 d. mirt Minnie U- (Monte Vista), 7 anūkus ir 41 West 82nd Street
nauskienė,65 metų amžiaus. 10 anūkų vaikų. New York 24. N. Y.

9
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Maiklo su Tėvu
|j Nebijokim ir sniegą kastf p^- Ten Viskas isdziUVO

šią žiemą daug kur snie- nesni žmonės, kurie niekuo Pirma užsimauk lengvas Gyvendami Atlanto pa (Texas) apylinkėse, kurios 
go iškrito daugiau negu pa- nesiskundžia, bet kurie nė- v dnones kojines, o ant jų krasty, kur lietaus turime buvo garsios savo avimis, 
prastai. Namu ir automobi- ra pratę dirbti sunkesnio 'J^as ar daugiaui storesnių, kaltais ir perdaug, tik ret- jų beliko 25%, o galvijų 

‘ ‘ ir sniegą kasti tu- . a nenešiok ankstų karčiais teprisimename, ko- tik 20 nuošimčių. Vien Tex-

neatsi- j

liu savininkai turi daugiau darbo, ......................... . . . -------- . -
vargo atkasdami šalvgat- retų pradėti atsargiai. ; kojinių ir lengvų, kietų ba-jkia baisi sausra jau kelinti as valstijoje ūkius apleido 
vius ties savo namais ari Sveikiems vyrams ar mo-' tlL Ypatingai šiltam orui metai siaučia kitoj mūsų 60.000 ūkininkų, 
sniege paskendusius auto-’ tenms, kurie yra 40, ar net griausi bus veltiniai ar va-prasto pusėje. Sausių paliestiems plo-
mobilius. Kur šeimoje nė-! ir 60 metų, uždrausti snie- Einamieji indėnų (mocca-į jj tęsiasi nuo 1949 metų tams reikalinga didelė pa
ra jaunesnių, tenka to dar-!gą kasti ar ką kitą pana-sins) bataL lir jau palietė 13 valstijų1 galba, reikalinga imtis
bo imtis ir senesniems. Išaus dirbti- nėra ne tik jo-. Prakaitavimas sukelia’ Arizona, Utah, Colurado, priemonių, kad nė vienas 

Iki šiol plačiai yra pa-, kio pagrindo, bet tas būtų drėgmę ir jei nori sulaikyti) Wytming, Nebraska. Io\va, nukritęs lasas nenubėgtų be 
' šilumą, būtina pašalinti Missouri, Arkansas, Louisi- naudos; reikalinga iš toliau

ana, Kansas, Oklahoma, kanalais atvesti vandens, 
New Mexico, Texas. reikalinga imtis didelių

sklidęs šūkis: Kas per 40;
tam draudžiama 

; sniegą kasti ar kokį kitą! 
* panašų pratimą dalyti. Bet 
i šiomis dienomis garsusis 
! širdies ligų specialistas dr. 
\Yhite, kuris gydė ir pre-) 

•zidentą Eisenhowen, tąsu-' 
ki suniekino. Jis kartu su 

‘ Nlassachusetts valstijos ko
vai su širdies liga draugi
jos pirmininku dr. Bland 
paskelbė viešą pranešimą, 
kuriame sako, kad sun
kus darbas sveikam žmo
gui niekada nekenkia. Dr. 
\Vhite yra 70 metų am
žiaus, bet jis pats prie sa
vo namų net porą valandų Į 
sniegą kasa.

Nei sniego kasimui, nei:
vakarinei! mokyklon, gal'Kūam sunkesniam darbui, 
daugiau žinos? ^ako Jie’ nėra aiškaus am-1

metų. WHITE KASA SNIEGĄ drėgmę. Todėl jei sušlapai,

Garsus širdies !?gu specia
listas dr- \Vhiie. 70 melu 
amžiaus kasa sniegą.

; tuoj keisk drabužius.
Washbum žodžiais, dau

gumas žieminių drabužių, 
Kurie yra šilti ir patogūs,1
nėra madingi. Tenka pasi
rinkti madą ar šaltį kęsti.

KAS ČIA—STEBUKLAS?

i

—Alou, 3 
—Heilo, tėve! Ar 

mušei kur i stulpą?
—Kodėl tu taip mislini'?
—Kad nosis raudona.

—Tas, Malki, tai nuo šal- mokyti, 
čio. Juk žinai, kad Bosto- škulę.
2:e anądien buvo 12 gradu- vėt už jo 
siu žemiau zvro. Tai ne bai

—Jes? Maiki. čia tavo ge-i žiaus rubežiaus. Tie, kurie! 
ra rodą. Aš jam pasakysiu,! turi didesnių širdies trūku-; net žalinga mūsų tautos at- 
kad jam reikia biskį pasi-!1111!’ aukštą kraujo spaudi-: ei ties atžvilgiu.

O kai jis išeis

Kristaus Karaliaus Lai- 
ir panaši spauda vis 

paskelbia visokių ‘‘stebuk
lukuriuos ji aiškina tik 
kažkokios paslaptingos ran
kos įsikišimų, nors iš tikiu- 
jų tikri žinovai juos visai 
papiastai išaiškina.

štai neseniai Teksaso 
valstijoje atgavo regėjimą 
rašytojas Griffin, kuids bu
vo aklas per 10 metų.

Tas rašytojas paskutinia
jame pasauliniame kare bu-

vas”

to.".
žemėlapis rodo sausros spimtas valstijas, kuriose per
nai krituliu buvo nuo 50 iki 75'. mažiau negu pa
prastai. Kai kuriose vietose tas tęstais jau nuo 1919 
Kietu- Spėjam::, kad tokios sausros ten nebuvo nuo 
17-tojo šimtmečio.

1949 metais sausra prasi- Garbų žemės paviršiui su- 
ir dėjo Texas, Ne\v Mexico ir, stiprinti, jį apželdinti, kadv ..... į ma neturėtų sniego kasti j Aišku, mes nenorime nie- vo smarkiai sutrenktas „ .. .

tai aš galėsiu pašto- nors jie būtų net daug jau-. įam pakenkti, bet jei mes dėl to sutrenkimo vėliau ap- Colorado valstijose, ir nuo’jis saulės iškaitintas ir iš-
jo baro. nesni negu 40 metų. Jei iš! atsisakysime visų sunkesnių ako. Bet prieš keliolika to laiko ten vis tiūksta kri-j džiūvęs. nebūtų taip leng-

Jeigu daugiau klausi- JU kas turi suklikusią širdį piatimu, norėdami išvengti dienų jis staiga pajuto gal- tūlių. Jos apimtas plotas) tai nupučiamas.
mojo ir paskutiniojo
metu dabar sausros ap-
>se plotuose daug ga- oroi iii. ti-......................... , . nykių buvo paversta dirvo-

m- Teisybe, kad daugiausia atspari didesniems rytojaus Firmą kartą jis išvydo ir stoties duomenimis pernai' užsėta kviečiais tokios 
co- pavojaus yra vidurinio am- paVojams. -<ayo žmoną su 2 mažais teiškiito lietaus vos 9-^4 <*>-’vįe7os kuriose jie niekados

tam atiduoti. :su iaunoji kaita nebebus aplink jį esančius daiktus, šia. Ameriilo (Texas)tų apie 1UU graausių.
—Tėve. nesakvk “gradu 

nikas”.
—O kaipgi tu vadini 

tuEį- ką šalti parodo?
—Tai yra termometras 

tėve.
—Nu. tai kiek būtų šal

čio Lietuvoje, jeigu pag 
amerikonišką d urnarnet rą
yia 12 gradusų žemiau zy- v 
i o? Ar- ne šimtas?

—Tėve. sakyk laipsnių 
ne ‘gradusų”.

—Sei, Maik. tu manę: 
nemušti avok, ale atsakyk 
r r ano klausimą: kiek da
bar oūtų Lietuvoje šalčio, 
je'gt: tenai būtų tai}) šalta, 
kaip dabar Amerikoj?

—Jeigu tenai būtu tain * •1šake. kai}) Amerikoj, tai

Uhaiuiu u<ai \ 1C11V uamvv.
As suotemau su vienu man-

Jr.i laušimo, ko-

į šal- o aš bečinau, jog kvoteris kalkėjimo ir jaučia širdies; kiekvienu konkrečiu atsiti- Dėl sukrėtimo akių nei- pelenais kuriuos ir leng-jjūra, negu ganyklas ar me-
pagal yra suraižytas dėl to- kad gausmą angina pectons.; kimu. Bet dauguma sveikų \uose buvo sustojusi krau- vag Vęjejjs kelia Į padangę.; džiais apaugusius plotus,
metrą ,š paketbuko negalėtų iš- -jiems tikrai yra pavojinga: žmonių, vis viena kurio am- jo apytaka, ir dėl to Jls kvla dulkiu ptmos nupučia-'A ,--a.L-uia^.

y- myšti. Subečinom iš‘dole- sniegą kasti ar kurį kitą,žiaus jie būtu ir kurie yra apako, bet ji vėl prasidė- nja<s derlingas žemės pavir
to. Taigi dabar tu man pa- sunkesnį darbą dirbti, nes! pratę sunkesni darbą dirb- jo ir aklasis praregėjo. -iug

katr as katram turės jie gali gauti širdies skaus i
atsiliepia šiandien.

Praeitą savaitę sausros

\ iic -upi anų. vrei ai, Kau, L'ie-vio vj? 
šituo klausimu abudu jūs —Vistiek, tėve, 
kiydot. tai r.ereikes nei vie- neleis pinigų daryti.

valdžia KAIP APSIVILKTI?

kad ir šalčio būtu

am oo’crio mokėti: bet ga- 
, a n- prakišti dolerį.

■ n ...a a hunu klvdot.
,t. Bet aš matau, kad! 

tėvas nemoki savo klausi
mą logiškai suformuoti. Tė
vu; čia rūpi skirtumas nc 
;:?!}>? Lietuvos ir Amerikos! 
-ulcių. bet tarpe termomei- 
. v. Lietuvoje vaitojama<j

z V Va

—Kodėl? Dabar daug kur gana šal-
—Todėl, kad valstybės ta. Laug kam kyla klausi- 

.ždas turi žinoti, kiek pini-! mas. kaip šiitai a})sivilkti,

a .’ *.. . 1954 ir 1955 m. net daugiau sausra kovoti. Žinoma, pa-
>ra tuštinamos lengvatikių milionų akrų nau- čios sausros žmogus nega-
kisenes. . dojamos žemės paversta dy- lės sustabdyti, bet jos žalai

SKAITYTOJŲ RAUSAI

—Nu. tai pasakyk, ko-'gų yra apyvartoj: o jeigu;to dėl paklausykite- ką sa- Petro Rimšos reikalu 
em.- paraiiams kvoteris! žmonės pradėtų patys juos) ko tuo ’
; i suraižytus k

kuris Ala<ti’ ’rinruv

daryti,
žinoti.

—O

iždas negalėtų 

kam jam reikia ži
ir auksiniu

tai .-uraižyti dėl 
.o. tėve. kati niekas nega
lėtų nuskusti brangaus me-

termometras yra kitoks, ne-; taio nuo kraštu. j kiekvienas naujas
gu Amerikoje. Lietuva vai- —Tfu. kad tave parakai! apyvartoj sumažina 
toj* vadinamąjį Celsijaus Kodėl as pats šito nepamis-j dolerių vertę. Kitaip 
termometrą, o Amerika —
Eahrenheito. Pagal Celsi
jaus termometrą vanduo 
verda prie 100 laipsnių, «•
.-ąia prie O. kul i mes vadi
nam nuliu. Gi pagal Fah-! 
i' nheito termometrą van
duo pradeda virti prie 212 
!a;psnių. o šąla prie 32 laip
snių virš O.

— Maiki. tu čia sumaišei 
man galvą ir aš dabar jau 
nežinau, ko aš tavęs klau
siau.

—Tėvas norėjai žinoti, 
i i'-k šalčio rėdytų Lietuvo- 

vartojamas termometras, 
kuomet Amerikoje vartoja
mas rodo 12 laipsnių že-; kė.ų

noti

kurna.
Šiandien žinovai skaičiuo

ja, kad apie 30 mil. akrų

sumažinti
priemonių.

jis turi nemaža

R. M.

įeikalu Bostono jau prieš kelerius metus ūd ?»ia diuesnis plo
to! mokslo muziejaus direkto- leivvje” radęs žinią apie dai-j tas negu visa Ohio valsty-

rius VVashburn, kuris Alas- įninką Petrą Rimšą, kuris yra'bė, vra be gyvybės ženklo 
buvęs ir Amerikoje ir kurio; j,, nunrstt^nU Jeįkoj Tanana slėny tyrinėjo, 

kokie drabužiai tinkamu
> "Artojo" W«» hti,r p*™?** niputirnu.
’au- vo paskyręs ir Worcesterio lie-' nebus lietaus n jei ]l«

Žinoti reikia, tėve, nesjgi šalčio metu apisvilkti. O tuvių klubas, 
kiekvienas naujas doleris;tame slėnyje šalčio būna ^us*rinkiptj> *r jame is-

kitų net 63 laipsniai žemiau nu- Ten buvo paaiškinta, kad tas
sa- lio.

iinau'.' I kant- kuo daugiau yra pi-
! a! ar tėvas žinosi jau) nigų apyvartoj, tuo mažės- 

du dalyku: vieną apie ter-Jiė jų vertė. Tėvas turbūt 
mom -trą. antrą apie pini- dar atsimeni, kas atsitiko
gus.

Apie pinigus, vaike, a« 
./.rėčiau dar daugiau žino- 
.!. Pasakyk, ar aš galėčiau 
ats jų oasidanli”

•ieigu turėtum tinka
mo

laukiau minėto

šimtas dolerių tebėra padėtas

PATAISYMAS

ii. u.
nes istatvo.aiu< - daryti, 

ii e*«2S1H.
C jeigu 

.:o sidabro’?
Tuomet geriau apsimo- 

-idabrą kam nors
miau nulio.

Nu. tai kiekgi?
Butų apie 21 laipsniai-

tėve.
— A ?j -iur'? Zacirka ro- 

kuoja. kad butų apie lotil <■ h s n;.’ a»• ia n niu-i-

po pinnojo karo su vokie
čių markėmis ir msų rul>- 
liais, kuomet jie pradėjo 
tuos pinigus spausdinti ve
žimais. Už 5 centus buvo 
galima nusipirkti 50,000,-

mectžiagos ir reikalin-į 000 markių. Atsitiktų tas 
•-o kių, galėtum pasi- pats ir su Amerikos dole 

tačiau neturėtum riais, jeigu jų kas |»a!eLtn 
tiek apyvarton. Tuomet su
taupyti žmonių pinigai ban-

aš turėčiau ii-! kuose virstų beverčiais po- 
' piergaliais. Todėl valdžia 
neleidžia niekam pinigų 
spausdinti, nei popierinių, 
nei metalinių. O jeigu kas 

:.<;dėl nebūtų galima j pamėgina, beveik visada 
!.. r. ju pasidaryti? Juk j patenka už geležinių gio- 
/.:a nieko nesakvtu, jei-! tų.

!.- s e. <. rtofu juo> pada- Nu, jeigu jau taip, tai

.a
paiGuoti ir gauti pinigų.

Žiemos drabužiai turi bū- ,1>ank.e,ir "ut*rt* J!inj«us ati; ...... . , . duoti Lietuvai remti draugijai,ti iais\ i, jie ne«.Ui 1 kūną Res p Rimšos adresas nebuvo
aptempti, kad šiluma ir žinomas
drėgmė galėtu kHti i viršų Vietos Sandaros kuopa buvo 
ii paaal kakl'a išeiti lauki ** ir jic teb4ra
sv ai ko diržas ai kaklo rais- Dabar jau yra paaiškėję, 
tis teturi būti suveržiami tik kad dailininkas Petras Rimša 
ypatingam šalčiui esant. Lietuvoje sunkiai gyvena, kad 

z- • j- i i- i J*s >'r» beveik aklas, ir kadGeuau dėvėti kelis plo- jani rejkaliga pagalba- 
nūs, negu vieną storą dra- Yra būtina, kad mano mi- 
buži. Mat, daugiau šiito nėtosios organizacijos pasiųstą 
»x..zT ;i .... Rimšai tuos §125. žinoma, neoi ) susilaiko c.abiizių pi J- pjnigaįs bet tos vertės reika- 
tarpiuose. \ iršutinis užval- tingiausių daiktų.
kalas turi būti nepralei- Jonas Barokas
džiantis vėjo. ‘ Worcester. Mass.

Viršutinis drabužis
būti tamsios spalvos, kuri MŪSŲ ATSTOVAS 
sugeria daugiau šilumos, ANGLIJOJE 
negu šviesi. Juo daugiau

Gerb. St. Juškėnas pi-a- 
pavasa- neša, kad “Keleivio” 1 nr. 

ric vėjas nebus mažesnis, “Klaipėdos krašto vieto- 
kaip paprastai, tai prasidės vardžiai” straipsnyje kai- 
tokia dulkių pūga, kokios mai Kamščiai, Kreivėnai, 
šitame krašte nėra buvę. Lindikai, Rapkajai ir Už- 

tamsiai yra Pagėgių aps. ir 
Nėra reikalo aiškinti, ko- pe to, kad Natkiškiai, o ne 

kių nuostolių sausra padarė Natkiškiai (vok. Nattkisch- 
vietos žemės ūkiui. Galybė ken) kaimas. Dėkui, 
gyvuliu nugaišo arba juos _ _ _
savininkai pardavė, dauge- Petrą* Būtėnas
lis ūkininkų meta savo
Ūkius ir bėga i miestus duo- Pernai Jungt- Amerikos vafady- 
nos ieškoti. bėse spausdinamojo popieriaus

Pavyzdžiui. San Angelo Mmaud«.io 7 milijonus tonų.

.i
turi

drabužis sutraukia 
šviesos tuo daugiau yra 
lumos. Baltas drabužis 
šalčiausias.

Nešiok pirštine.

DAINA APIE SAKALĄ

(Atkelta iš šešto pusi.)
dvasios paukščiui, nup jų plakimo virjiėjo uolos, dan
gus drebėjo nuo giesmės garso:

—Narsiųjų garbe; mes giesmę giedame. Narsiųjų 
didybė—buities išmintis! Drąsusis Sakale! Kovoje su 
priešu paguldei galvą... Bet ateis laikas ir tavo karš- 
čiausic kraujo lašai, lyg kibirkštėlės, sušvis tamsoje—“Darbo” gyvenimo tamsoje ir daugel drąsių širdžių jos uždegs 

via Ven«kūna* (17 W^riewl ^^iu šviesos ir laisvės troškimu! Tegu tu žuvai! Drą- 
Dr., Mctherwell, LanarkJ ir tvirtųjų giesmėje tu visad būsi gyvu paveikslu 

bepiiš- Scotland). Visai* prenume- galingu šauksmu prie šviesos ir laisvės.

saulės
si

\ a.' 
g u

"*■). Maiu. gai-padip“ tu- oš. vaike, duosiu pakajų. te-, kumštines, dar geriau ratos reikalai* 
- u -ubd.'ii'iu <l;.iktn iš Džėlcs aš bijau. su išimamu panini kdu. Vir- ji kreipti*.

praiome į —Narsiųjų garbei mes giesmę giedame.... 
| (Galas)
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Į Iš Pavergtos Lietuvos Į
ta. Gyvenamas namas grei 
tai sugrius, kūtės jau su 
griuvo, o gyvuliai laikomi 
tevirne”.

Kaip ten rūpinamasi

ti dėl padėties įvertinimo ir šiame KELEIVYIO nume- 
dėl Unijos narių uždavinių, ryje kitoj vietoj, ši Unijos 
pirmuoju ir svarbiausiu už- konferencija vyko glau-

------ daviniu buvo laikoma kova džiam kontakte su Vakaių
• Praėjusiųjų metų gino- ekskursijos iš užsienių, tuo ui visiškos nepriklausomy- socialistinėmis partijomis, 
džio mėn. 2-3 dienomis Ko- tarpu lankyti Lietuvos nie- bė* apgavimą ir už demo- ir jų atstovai, sveikinę kon- 
penhagoje (Danijoje) vyko kam neleidžiama. (Pereitą kratiikos santvarkos atsta- ferenciją, pasižadėjo kovo- 
“Unijos” konferencija, nidenį lankėsi Urugvajaus tymą. Taip buvo nutarta ir ti iš vieno su pavergtaisiais

. Socialistai apie savo kraštus
Turi dirbti ir klausyti ponų dažniausiai girdi “nėra”, ir, „

.... .. _. grįžk be nieko kelioliką ki-! «vyn«« gynėjau
.. Įdomų laišką is Lietuvos lometrų»\ Į Iš Lietuvos rašo ką tik _ ___ _______
įsspausdmo Dar aninkų a . , ..... . iš kariuomenės grįžęs jau- Kaip žinoma, Unijoje yra lietuvių komunistų atstovai, pačios konferencijos. Rezo- iki lai

guolis. Jį paleidę su vienu atstovaujamos dešimties pa- Red.). Net tiems, kurie pa- liucijos tekstas dedamas 
švarkeliu, be palto* be šil- vergtųjų kraštų socialistų keliui *į Maskvą ar iš jos

‘Darbininku
Balsas” (Profesinių Lietu- ir i»* **ko’ plėiikai 
vių profesinių sąjungų -Laisvėje” kažkoks D. J. 
tremtyje gruodžio mėn. biu- & YVoicesterio rašo oro pas
ietėms, leidžiamas Lundo- tu pasiuntęs j Lietuvą kak

s ve bus atgauta.
J. K.

tesnių apatinių. Jis turįs organizacijos tremtyje, bū- grįždami nutupia Vilniaus j -i r
specialybę, bet jo gyvena-tent: Lietuvos, Latvijos,Es- aerodrome, mandagiai, bet Vd U£ IlC£JllirIdL-bUIIljr L/C

, i,-i- i-i Įkaištį, šilkinę skarytę ir3-Į mojoje vietoje nėra atitin- tijos, Lenkijos, čekoslo va-griežtai siūloma miesto ne-
Dubame kolūkyje, .alko- jų metų mergaitei pirštinai- kamo darbo. Kaune ai1 Vii- kijos, Vengrijos. Rumuni- lankyti, nes Vilniuje nesą 

ie vieną karvę, avi, i-aau- tęs, viso labo virš trijų do- niuje jis galėtų gauti dar- jos, Bulgarijos, Jugoslavi- viešbučių.
bą, bet kaip žiemos metu jos ir Ukrainos. Konferen- 
tik seną švarkelį turėdamas cijoje daugiausia dėmesio 
ten pasieksi? Gi šiltiems buvo kreipiama 
drabužiams
tūkstančių.________ ~ .daugiaus

me virš trijų do-
lę ir keletą vištų. Vištų lei- jenų vertės. Kadangi jis 
džia be skaičiaus laikyti, siuntė ne per tarpininkavi- 
bet atėjus žiemai, jos lau- mo bendrovę ir to dėl mui- 
ke sušąla ir pritrūksta pa-\o čia negalėjo sumokėti* 
saro. Kiti gyvuliai laikomi tu muitą, turėjo mokėtilai tą muitą turėjo mokėti
pagal nustatytą skaičių. <»'gavėjas. Jis sumokėjo 25 imsi? 
beto trūksta pašaro. Kolū- rublius, arba bolševikišku^ Taip ir 
kio gyvuliams irgi trūksta kursu $6.25. Pats siuntėjas; pavasario,

Vidurinės ir Rytų Euro- kovos a- a sk ardas, ii- kad
pos socialistų unijos konfe- demokratinio socializmo ša-

Nedaug ką sako apie gy- rencija, įvykusi 1956 m. liniukai, neatsižvelgiant į
tl.° venimo Lietuvoje pasikeiti- gruodžio 2-3 dd. Kopenha- ilgameti persekiojimą, liko

Li *U^WIT uuxo kreipiama praneši- ^a(j kaikam leista goję. priėmė šitokią rezoliu- ištikimi savo idėjoms ir sa-nusipirkti reik mams apie dabartinę padėt F litini nartiinm«lilnir iunc nu vIJL-UzD gnzti is Sibiro. Grąžinami ciją. v o politinėm* partijoms.J pa- (po Lenkijos n Vengrijos daufi.įausia ūkininkai. o Vidurinės ir Rylų Euro- Yra džiugu, kad nei komu
i v - nykių) kiekviename Pa* (jaUgUrna politiniu veikėjų pos socialistų unija reiškia
laukia žmogus vergtųjų kraštu m kokius I; ?• ’ • kuritii dranodšknma Vid ir n-Hi» noi k< n-mnUrinU snuždą inus turi* tat ti pasilieka ištremti ar žuvę ir Karstą aiaugisKumą via. n nacija, nei komunistinis so-

nizmo 
ja.

ideologinė indoktri-

pašaro ir pakratų, tai nau. sako, kad lai ym du . j., , - :TC,«ujub-aau‘^daldemZ)te8,'«žlnami invali(laL Ku' Rjtų .Ęuropos
dojamos šakos. Galima na- daugiau negu daiktai verti. BrangUlklt laisvę k, fai Vaka ruošė laiką buvo samaž«juai VOJaac.‘°™s p‘les. komua1’’ !’<<aįeJO isiąuU is masių

- ——— Klaidi vakaruose. Risto baimė, pradėta daž- tų diktatūrą. Jų taurus did- įsitikinimo, kad socializ-
Mano bičiulis iš Lietuvos iš Amerikos i konferend niau susirašinėti su giminė- vyriškumas atgaivino nau- mas rodo kelią i geresnęsakyti, kad pas mus Lie- Tačiau gavusieji dideliai 

tuvoje žemes ūkis nuslydo džiaugėsi ir dėkoja už do- 
iki paskutinio laipsnio, vis-’ vanėles, nes artimi kaimy- 
ko tinkamai neapdirbama m liai suėjo žiūrėti ameriko- 
nesudorojama. hušku daiktu.”

“Užėjo anksti stiprūs ša!- Geiai> kad a j
čiai ir liko laukuose buiv’u
ir daržovių ir net 
jaus dalis. Patys šeiminin
kai ir ponai giria kolūkius, 
bet žmonės tai vargsta. Ar
klį žiemą duoda išimties at-

pasiun- 
iė neapmokėjęs muitą tokį

\a>au - ma2a siuntinėlį, o jei būtų 
pasiuntęs didesnį, tai mui
to būtų reikėję mokėti šim
tus ar tūkstančius

gavo įdomų laišką, kuria- cįją buvo nuvykę keturi at-i mis užsienyje, 
me jau senyvas žmogus be stovai. Su vienu iš jų man pirmuosius revoliucinių 
kc kita rašo: j teko * - - -

“Linkiu jums sėkmės iri bėtis ir Ką jis papasaxojo; mimo jaunimo tarpe 
laimingo gyvenimo. Jūs tu- pasidalinsiu su “Keleivio” mas Maskvai Sniečkus pik-štami įvykiai už geležinės romis žmogaus teisėmis ir 

oounrnfi fa tai suurzgė. Nieko nepage- uždangos, ypatingai Lenki-; prieš grįžimą prie prieška-
rėjo kolūkininkų būklė ir joje ir Vengrijoje, aiškiai r inių sąlygų, tiek pat, kiek

Bet jau Į Jas viltis ir davė naujo pa- ateitį. Siekdama šių idealų, 
liucinių nuo- drasinimo visiems laisvės ir Yid. ir Rytų Europos socia- 

iko šiomis dienomis kai-! taikų pasireiškimus akade- žmoniškumo šalininkams. listų un-ja pasisako už de- 
ėtis ir ką jis papasakojo) minio jaunimo tarpe ištiki- Pastarųjų dienų neužmir- mokratinį socializmą su pil-

; rite saugoti tą gyvenimą) skaitytojais 
(Reik suprasti valstybės
tvarką J. Kr.). Nes bendrai 
jūs ir jūsų tauta (suprask

rublių.i amerikiečiai, J. Kr.) galbūt»«« «i-j Q11.i . . .. . -7 , daromi pranešima: apie pa-:sitikimais pas daktarą ar! ^kSi ir duntinTb^^i"*828.1 .suP^t™°.tullte’k?a dėti kiekvienam pavergtųjų di"'aa a ' 
malūną, bet kitais reikalais ” S‘UnUn! “•*» «•** y« lalsye(.lr kalP » lelk kraštu, Pabalti jo atstovai; kinti orą.

' -i. ___ ■ • Zillę. , hrunomin _ - _ . * . .eik pėsčiomis, per sniegą 
toliau nenueisi. Turi dirbti 
ir klausyti ponų, kurie va
žinėja ir ragina dirbti per č'am dėdei rašo 
dieną už kilogramą. Ji e vis 
kalba, kad bus geriau, bet 
gal kai mūsii nebebus. Rei
kia tylėti, bet sunku, kai 
visur meluoja. Nueini Į 
krautuve ko nusipirkti ir

visKas griūna
Pkiladelpt gyvenan 

•rolio duk
tė, kurios tėvas 
tų 5- dešimtinių ūkį. Da- 
: a: ūk’o savininkas gyve- 

■ mieste, o jo ūkis šitaip 
.'.rodąs:

‘ Tėvelio tėviškė apleis-

branginti.. 
i ‘ Klausėte, kodėl aš ma
žai sveikatos turiu. Todėl, 
kad gyvenu laisvai be po-

P^dėtis Latvijoje , kaikuriu palengvinimu parodė, kad tautos už ge-i prieš oabartini kraštutii
Kai konferenciiom buvo 'sulaukė darbininkai. Lai- ležinės uždangos siekia pil-Į centralizuotą valstybinį

daromi pranešima: apie pa-!kinai atslūgęs režimo spau- nos valstybinės nepriklau- 
• ,-ėl pradedąs troš- somybes, be svetimos ko-

lonialinės priespaudos bei i ,
, . • , betkokio išnaudojimo. Ma-i Did\\nskoms kovoms ko

nevienodai ją pavaizdavę. Neutralioji zona munistų valdomuose kraš

tutiniai 
ka

pitalizmą ir priverstinę že
mės ūkio kolektyvizaciją.

žiausia pažanga šioje kryp-j

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
,< •' ‘VT.

C: ina 
i in 'lūs. 
ATI.A I PU

SENAS KAREIVIS ?1 ATUTVTIS, 
parašė Jurgis Jaukus. Pasakoji

mas apie nepaprastą žer? .iti. i. u is 
datif- nuostabiu dalykų padarė, tik
nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo jf;c7
padaryti. 237 psl. Kaina ........... $3. piai. kaina ...............;....................... $4

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 
I.ENGVAS BCPAS iiš.Okii A\... novelių rinkinys, 155 psl.

I.IšRAI. Geriausias Yadf.vėlb ura- ... . S1
dedantiems angliškai mokytis: dunda Ka.ua ........................................ >i.ov.
ištarimą, angliškos pasikalbėjimus. TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
Kaina ..................................................... 75c Parašė Leonas Blumas. Trumuos

siciab'.ino aiškinimas. Kaina 25c. 
NAUJA VALGIU KNYGM. Mi- DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

chelsonienės parašvia: 2Ū0 įvai’’'.: PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptų. 132 pusi. Kak,a ....Si.2.» knyga šių dienų klausimams suprąą

5 ET

Latvijos atstovas Br. Kal-
ninš pasakojo, kad po So- Nevienodai buvo vertina . ...

----- ------ . | vietų komunistu partijos ma padėtis bei numatomi ovalv-e jp.n°?-Maskvoj ii.- pasikeitimai ir satelituose. .aha, auKsta, vert,na
dotojų. Gaunu atlyginimą vjj . prasįdėjes “atodrė- Tas ypač paaiškėjo, kai 1 at . ., P?1 J i - - Socialistu internacionalopagal uždarbi, o dntrti ma-! A? ‘Pl.adžt'a didcsnėmis!konferencijoje kilo kalbos mases ,.1.8ISI tlkros la ?'?s' b,,oa-tu 
aui begaliu. G. pas muskas a ijomjs žinti iHl.em. apie -neutraliąją zona“, su-aP,manc,f. >>,ln« >)0.ht,n?
nedirba tas ir nevalgo, Įuosjįs ; gfb?a Gl^jnta d‘a ti iš kraM aisvg, te.sę organizuot,
nors ir dirbantieji galų su, dif|egnfe skaiciu. įcial. kad atskirtu Sovietija nu0 laisvas demokratines pa,t,- 
galais negali suvesti. demokratų, žjl!siu pa,tiju5 Vaka.rj. Neutraliosios zo- Jas„.
.• •^Lk.“,on81alnin ?S ‘.U', darbe atsakomingas pa,ii- nos mintis, bene Edeno iš- 'ypausyos, nu’, ̂ .„omlt
u išdubti 300 dai ai įenių. Dauguma grąžintųjų kelta Ženevos konferenci- 53°mi» uie ų u i Įgj-
Musų pu niaujančiame kol- gyveną Rygoje ir kaikurie joje 1955 metais, energin-
choze atlyginimas du rub- gaun^ net kuklias pensijas.: gai palaikyta JAV’ vyriau- alJ)aU -11<?

11 2o kapeikos uz dai- suvaldyti enkavedis- sybės jos “taikingo sugyve- a me^ v.e s P J s Slb c“
badienį n dai priedo trys bei policija, ir žmonės nimo” su Sovietais politiko- un ,ne e sin-^urno
iui^i-------i —.-.j., n — .. . 1 .J . .... T. . u- visu politiniu suvaržymujaučiasi kiek saugesni, je, rado pritarėju ir t m- -‘ 1 — - - .

tvje atidaro kelius tolesnei reikalinga laisvojo
pasaulio pilna parama, vid.

Europos socialistų 
l«byi .-inkštai vertina

n R vi u

AS NETIKIU l DIEVĄ, a-srumentų, kurie visiems
Kaina ..............................  .Me

PAVĖSY, P. Abelkio ro-
ąnas iš Žemaičių Kalvarijos pra- Mikliu

. Kietais viršeliais, 467 pusią- 1. RA 445

račių pakelis nuo z iki 4 Kremliaus pažadėtas rėži- jos konferencijoje. Lenkų baltinis. Tikra demokrati-

‘Girdėti, kad jūs turite
mo palaisvinimas pažadinęs socialistu delegacijos atsto- za^Ua\ decentralizacija, biu 

drąsos kritikuoti: vas Z. Zaremba siūlė kon- !?krat.zmo ir neteisėtų po-jaunime licinių priemonių pašalini-

dažnai rodomą solidarumą, 
o ypatingai Tarybos posė
džio Įvykusio Šiomis dieno
mis Kopenhagoje, kurio 
rėželi uc i jo je reikalaujama 
“teisės steigti visuose Rytų 
Europos kraštuose laisvų ir 
demokratinių partijų”, “ne- 
a t idėl io ja n t įgyvendinti
Jungtinių Tautų priimtos 

į re/;oliuciios, reikalaujančios 
atitraukti rusų kariuomenę 
ir įleisti J. T. stebėtojus” ir 
“tuoj pat įleisti į Vengriją 
tris delegatus” iš Socia
listu internacionalo.

Yid. ir Rytų Europos so
čia!. unija kreipiasi į Jung
tines Lamas, prašydamaim-

t i. *\<« iii3 ••••••••*••••«••••«• &0c
„ , o SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pfc-
Ikilo Sz l .-*-. ra;£ g Vandervelde, vertė Vardū-
‘V.1’1* nas. Kaina .......................................Ide

l.u». n..,ik,a„s« ir N»Tler?rJ:IV KAITOS ISTOKUA. 
Kėj<»—ir kas iš to sėjo. Kabia $2.5i)

MAITIS NEPRAŽI S 
gos įdomus aprašyma- 
Mažrimas 1S12 metais

CEZARIS. Mirko .'e-:;i, ’

br. P. Joniko pirmasis ir vieainte- 
•is š:uo klausiam veikalas. Kai- 

r..liana-, .55.00
vertė A. K. landa, ,’irtnoii <ia’

18K puslapiai, kaina .................
CEZARIS, Mirko .b iu i.’,. ro;i 

vertė A. K. Fuida. Antroji
211 psl. Kaina ...........................

., TIKIM TEISYBE APIE SOVIETŲ
____ j RUTl.IĄ. arba komunistų diktatū-

i ra faktų šviesoje. Trumpa bolie*iz- 
■ ”as,; mo istorija ir valdymo praktika. Le
nui .1 :‘i daug medžiagos. 96 puslapiai, 

S2 ' . ......ka, .m .5Qc
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
ra.;;- kun. M. Valadka. Svarbu 

b iekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOC! k (.DEMOKRATIJA IR BOL- 
. .šE\ IZ.MAS. Pagal K. Kautsk 

į nauji usiomis žiniomis papildyta tuo
J;.'...:ni.i knygutė. Kaina...............25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GARKan.............................................BIKO SENOVĖJE. Dievų yni vi-

KON-TIKI. Thor Hey. rdahl aprašy-į'ok-i’’.-’va5riu??e kr»®to®s«.irJ.T*iri*>- 
n>as nepa pra.- tos štną vyrų kelio-ij*:

nės plaustu iš Piet i A;nerii.< j

CEZARIS, Mirko .leurtė'o r>»n:;)na 
vertė A. K. I'uida. Trečioji dali

176 psl. Kaina ........................ .į

MILŽINO PAL'NKSM:. B.dio S.,:o 
uos trilogiška ist<>iii,,s ki

17:5 pusi., ti-.dciis formatas, 
poniera.

iikuose dievai buvo kitokie. Ko-
■A.t Me buvo senųjų lietuvių dievai?

linezijų. 313 pu. i. Kaina... .$3.«5i Ka,na ...............................................
..................................p. Aoelkio! ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS.

APIE LAIKA IR ŽMONES. i n;. '.tas istorinis romanas iš te-
J. Aisčio atsin.i tūnai apie Binkį,Imaitijos krikšto laikų. Su kietais

Miškinį, 'Tumą, Savickį, t.iras ir kt : tpdnraM. Kaina ............................$3.59
24:» pusi. Kaina ..................................{2.5v VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
MIRUSIOS SIELOS. M. Cokoli,,! toks tvanas būti ir k« apie tai 

svarbiausias veikaius Sverte M.i^eko mokslas. Kaina .........,25c
.. .. . . . u. LAISVOS LIETUVOS. Lietu-

.riT.’T.'N-. j™' 'a--?>'2’i vos socialdemokratų raštai dėl bok 
lOikhziAI IK l 11-. i l \Kun’^oj zeviK-.. okupacijos ir teroro Lietuvo- 

24. Valadkos parašyta i.r.yga, ................................................{gc
LT?,'a ................. '"2i,”!BARAB\S. Paer Laeerkvist’o isto-
ŽEMAITE. kAsIAI. «.r.rsiorr.s' ry,< apvsaka iš pirmųjų kriksčio- 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu :,v’n.s laikų Romoje, Palestinoje ir
Amerikoje parašyti vatr.deliai su ra- Kipre. Knyųa laimėjusi Nobelio
iytojos paveirc^lu, 12S puslap' ii,i premiją, iviina .

"ri............................-,0 ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul-
NEPRIKLAUSOMOS LINTUYOS . ..... . im ’PINIGAI. Jono K. Kario, lė.o ja : J:s Ardnusis, kumpos bnirfs

veikslu* 225 pusi., irerr;ve ,->opici\je.'aPVsa^os* Kaina .... $1.50.
JmSss’i'n YmririG:-K. riri,£t ‘!PEL,<- Pul^ Andriušis,

no anglų kalba sodrūs v»r„ , juckinsjas romanas, 240 psl. Kie-
150 pusi. 
minkštais
LIETUVIŲ KALBOS GRA M A Hk A.

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinti

vaizde:,a’..' ....
Kaita ki -U;; viršeliai' $2, !.ii- viršeliais. Kaina ............... .3.
vi-ąeliais ..........Sl.tM.pjv,; KLAUSUČIŲ ULYTCLĘ, pa

rašė i.iu'las Dovydėnas, įdomi
Amerikos lietuviams. 14-1 puslapiu. ..pysaka, 17,'. psl Kaina .... $—5.0.
Kaina ........................................ ... . .$1. o ‘■GUIALIZMO TEORIJA. Trumpai
JUOZAS STALINAS. a>'a k".i/> ir r.iskiri parodo, kaip keitėsi vi- 

Kaukazo raz.iw:' ūd as l o.-> pasi,m- s„,menės santvarka ir kodėl ji dar
ręs Rusijos diktatorių. K.Pna ..2-,c keisis. Kaina ............................ ..25c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E&;i Broauway

leng\as automašinas. Tai pacĮėti ir vilčių vis labiau ferencijai pritarti neutralios .,
blogas dalykas: reikia so- ]aisvĮntis. Padažnėjęs susi- zonos minčiai, bet jau sa- ™as *vla in?a? 1 ,a/
fens samdyti, reikia remon- ra^jnėjjmas gu užsienin pa. vais motyvais. Jis irodinė- c,u?? P? P° 1 ai>\ę-
tuoti. O kam tas raikalm- sitraukuriai< riminėmis ?r ia kad neutralia zona <u- l)olltiml* organizacijų lais-. sitrauKUSiais giminėmis .1 ja, Kati, neutianą zoną »u . nai.iarnpn. įmes La u .s, piasyoamaįm-
gas. Mes tui įme daug au-. pažįstamais. Bet iš kitos darius, Rusija turėtu ati- ‘ \ 1 1 1 ; t1^ v biriausiu nrie-
tomašinų, bet mums nerai-' x_ki,,tn halm3 traukti savo kariuomene iš tannę kontrolę- Tle ’eikala- 1 \. .v. .u.iytau. ių pnepuses čekisto baime nesan- traukti >a\o kanuomenę if, . . . .. i-,,, „1 luomu, nukreiptu prieš So-
kia nei šoferių nei remon-, tj išnykusi, miestus pavergtųjų kraštų;
tuoti.

jie vis
pri

vietų agresiją Vengrijoje ir 
į a alinančias pavojus ki
ti. uis kraštams.

Jum. d:uą tautų vėliau- 
nutarimas sudaryti J.

rimai kilo heroiškų kovų 
prieš tyroniją sūkuryje irAtvažiuoja mašina* užplūdę rusai, jie užimą labiau atsipalaidotų 

susodina į ją, o kur veža,! atsakomingas vietas vai- Maskvos ir keistų sparčiau
tai ne mūsų reikalas: nuveš, (j^ios aparate ir ūkio įstai- savo režimą iki visai pasi- Taįp pat neabejotinai pa- 
ten, kur reikia, ir bus ge-j gOSe jęet iatvįaį . komu- Jiuosuodami nuo komuniz- aiškėjo, kad Sovietų sąjuli
rai, gyvenk ir būk paten-; njstai jaučiąsis nustumti an- mo. Zaremba perdėtai ver- gOs pavergtųjų kraštų ūki- T. tamtavynės policijos pa-
Knjtas . jtron vieton. Nacionalinė są- tinęs Lenkijoje pasiektus nįs išnaudojimas nualino jėea turėtu būti išplėstas

:La!S?J?_^?UP_ga VOJei mcnė latviuose stiprėjanti, laimėjimus. Jis turėjęs pro- tuos kraštus ir sudarė tokią kad 'udėtu būti pritaikin
Kaip yra Estijoj ir Lietuvoj ?os. lank-vtis -Jugoslavijoje, padėtį, kad plačiosios gy- ta

ir jo ten gauti įspūdžiai jį venton
pnvereiamus išvežimus.

J. Krasinskas

UREIKALU
VLIKO VAJAUS

Daug ka« lietuvių kolo
nijose pastarosiomis savai
tėmis tavo laiilcus, kuriais 
Vyriausias Lietuvos

nuo dėl jų eina visas reikalas.

pri
nes Vengri

nė! laisvės ir ne-
anybės tapo tarp-

Yengriku.
... ___ < ______  _____ _ „ v _ k

Jam nepritaręs estų so- įtikinę, kad tokia komuniz-. jos baugiau nebegali paneš- pl ikiai 
sonas. Girdi, Kalninš pie-! mo evoliucija yra galima;. tį to skurdo, be viešo iro- tautiniu klausimu, kuris lie 
cialistų atstovas J. Minkei-, galimas ir visiskos nepri- testo ir sukilimo. Jų ekono- čia visas tautas.

tentojų mases pajuto, jog ji,s Kova

siąs padėtį peršviesiomis klausomvbės atgavimas, 
spalvomis. Bent Estijoje .T. ,

___taip gerai nesą. kaip Lat- , ‘
' ijoje, ten politinis režimas on_eien’ .

I beveik toks pat, kaip ir ffaclJOS "“^tyino.
1 Stalino laikais. Yra buvę

kitas nepalaikė 
encijoįe lenku dele-

minė padėtis galėtų page---------------------------
rėti, jeigu kolonialinio po- UŽDRAUDĖ BOKSĄ 
būdžio prekybos sutartys, ---------

Buvoj ^U,J°S riša pavergtuosius Isla; i;jos parlamentas vie- 
kraštus su Kremlium, būtų nu balsu nutarė uždrausti 

okso rungtynes. Ma
ksą št o istatvmų lei-

virtimo Komitetas I*»*® »^į Z?' V” P^oma, kad neutraliosios
kų Radto tarnybai išlaikyti.! 1,.^.,. zonos sudarymas pasunkin-! panaikintos. v lėšas

Lietuvių Taryba ^^MJ^tremimų^oras tu išsilaisvi‘i Vakaru Pastarųjų dienų revoliu- tyt
užf iria Vliko pradėtąjį va.1 tebesąs šnipais prarūgęs ciniai sukilimai pasižymėjo dėj; i muro. kad ir pagal
jų ir ragina visus lietuvius! ,Uiyai ir visam kam pavergtuiu likimu tuo’ ^ad visais atvejais dar- nusta‘yūis taisykles vykdo-
iiam »varbiam tikthii ■“'•! ^^VaUJ?ii- dar mažiau padėtu jiems''»> Masė- « ypatimtai jauni mnm:.- muštynėmis pašali-
~!1“ ”■-------“ ,R? įLt,' j” kovoje. Gi t kėtis š Mas- <!a^i"inkai ir moksleivija, niams žmonėms nė"

d; toks pat skurdus: nepaSe- į; atsj. buvo vadovaujanti jėga ir dz
fnhrik.nv^ * «»Kvtų “globoti neutiahuo-K

So. Boston 27, Mate.) 1957 m. sausio 14 d.

gailėti aukų. Kas gali, te
gul iki i. m. vasario 1 
pasiunčia savo auką iiuo ...
adresu: Tautos Fondo Vai- fabnkuose- S1U5, netenka, ir maža pa-Jk
dyba, c o ELTA, 132 Nas- Estui visai pritaręs Lie- gi indo laukti, kad ji neu- 
sau St., Room 820, New tuvos socialdemokratams traliosios zonos sudarymui •- 
York 38, N. Y. -atstovavęs J. Vilčinskas pritartų.

Nuo vasario 1 d. Ameri- (atstovavo kariusuJ. Glem- priminta, 
kos Lietuvių Taryba pra- įa) paSak ji, Maskva no- betkuriai

savo 1957 m. vajų, ,.j padniTti iš Rvgos vitrina mas vra ios suvereniu tei- ! 
Kurio pajamos, .Kaip ir ki- užsienio svtčiams. Rusai, šių apribojimas, ir tik do- Į 
»ai« metais, bus naudoja- kjep palaisvindami režimą mokratiniu būdu išrink• a £ 
mos Lietuvos laisvinimo Latvijoje, nori sudaryti Va- tautos atstovyl^ė būtų teisė- ;Į 
reikalams. kaių lankytojams įspūdį, ta klausimą spręsti.
Amerikos Lietuvių Taryba, kad Pabaltijo kraštai vra Kai redakcinėje komi.-i- ; 
Vykdomasis Komitetas patenkinti savo padėtimi, joje buvo ruošiamas rezo-jį

Pagaliau buvo 
kad primestas 

tautai neutralu-

Rygoje jau lankėsi kelios liucijos projektas pasisaky- .

nėra ko

GERI ŽIEMOS MAISTO PAKIETA! LIETUVON J
čia yra mūsų tinkamiausi maiste pakietai siunti Lietuvon 

šaltu žiemos metu- Vp;a- įielKilu paiiaugi' -a. Pristatymas 
trunka tarp S ir 10 savaičių. Mui a ži
ną i kainą- Atsiųskit tik čeki ir aišku 
atliksime.

BAI.TIC PAKIET.V Nr. I. kairei C-lžon. Jame yra:
G svarai kumpio. 8 svarai tauku. ' .-.\aiai cukraus.

BAI.TIC PAKIBTAS Nr. 2. Kaina sl5.ro. Jame yra:
5 svarai taukų. 1 sv. Ka\*>s, I s\ . kašao. »'« sv. kumpio,
2 svarai pieno. svarai t ukraus.

IDEAI. PHARM.U Y. 29 KEI.I.Y V (»'L ESTKK. Mass.
- < •» »X * »» •... * . • s. . ....... x n*

L;: it” - išlaidos jei- 
. ūvsa .r mes viską

Ka.ua


% * Nr. 4, Sausio 23. 1S57

realyje viskas gražu būna 
pavasari, gegužės ir birželio 
mėnesiais, taip čia gražu ir 
malonu per Kalėdas.

Mes buvom apsistoję la
bai gražiam Biltmore vieš
buty. pietvakarių šone, kur 
yra labai patogus balkonas 
ir ten ypač nakčia labai 

' malonu pabūti. Aš ten sč- 
straipsnyje mis pradėjom rūpintis, kaip dėdavau nevien vakarais, 

ir vidurnakty, buvo 
kai žvejai 
braidžioja 
ir žvejoja.

Moterų Skyrius

Laiškas iš Hollywoodo
Tumesniam

minėjom, kad Marijona Kil- greičiausiai pasiekti namus, l et 
monienė su dukra Rūta iš Didžiųjų švenčių išvakarė- malonu žiūrėti.
HolhAvoodo lankėsi Hawa- se vedos visas svietas ke- su žibintuvais 
juose ir Kalėdų proga ža- liauja, visur didžiausias jūrų pakraščiais 
dėjo pas mus užsukti, Lau- susikimšimas, iš anksto ne- Niekad neužmiršiu to vaiz- 
kėm. bet neatvyko. Dabar užsisakius, jokiu būdu ne- dc, kai saulė leidžiasi: mil- 
gavom laiškuti, kuriame nu- galima gauti vietos lėktų- žiniškas ugnies kamuolys 
rodo priežastis, kurios ne- ve, o rūpesčiai tiek spau- greit krinta i jūiu gelmes, 
leido joms atvykti ir be to džia- kad nėr kur nė pa- pilki oebesėliai kabo pa- 
pasako daug Įdomių daly-gidėti, šiaip taip, per di- dangėje, saulės spindulių 
kų. Manome, kad tas bus džiausi vargą gavome api- prošvaistės atsimuša i van- 
idomu ir mūsų skaityte- pūvusĮ orlaivį, kuris be- dens paviršiu, keičiasi skal
iams. skrisdamas tuoj pradėjo vos ir jos atsispindi mūsų

šlubuoti, vienas motoras vi- kambary. Pasijunti lygsao- 
Marijona Kilmonienė rašo saj sustojo veikęs ir neap- nu pasaulyje.
* Mūsų didžiai gerbiami ^komoj baimėj vos neves 
Jenkinsai: Aš Marijona Kil- pasiekėme Los Angeles. Jau 
monienė ir dukra' Rūtvtė manėme, kad mums teks 
labai atsiprašom- kad nega- Pacifiko žuvis.
įėjom pas ju* atvykti ii šlubuojančiu orlaiviu pa- 
xas svarbiausia, tai netuiė- sjeįę Los Angeles, išlipę ir 
jom progos apie tai jum*. paijetę kojom žemę. nu-

B&isios žinies iš Lietuvos

Šitas apsilankymas Ha
vajuose man buvo didžiau
siu širdies skausmų nurami
nimu. Peniai šiuo laiku ga
vome baisiausias žinias iš 
ėviškės: Mano gimimoprar.estn Mes turėjom ge- džiugem. Betgi rūpesčiai įūžtelė tapo pikčiausiu žvė-

iu> planus> n‘ * vis spaudžia, tuoj vykome riu išdraskyta — motulė 76
Kalėdas praleisti Hcnolulu. jj^oninėn ?kyta

v u . .............. Juozą atradom metu amžiaus Sibire jau
o Naujus Metussutikti. kau- silpnokat bet operacija bu- y.ti meta5. tėvelis mirė ke-
ruil nkJ? JSrin* b° sėkmin^'a ir ligont< lionėje i Sibirą, brolis tapo

rė*ia‘ Tai pirmu syk gyveni- nukankvtas kalėjime, sesu-\o.giaziosMlty. neissipilde me tia-ėjom tokias nejau- tė su vaikučiais irgi S;bire, 
<rra7i»n k*as kalėdas, kai teko kęs- 0 jos vvras miške užmuštas,

airia tiek U vie? -ik baimę’ rūPesčius jis buvo partizanas. Iš Juo- 
ir didžiausius skausmus. 2o puses irgi tokios pat ži- 
Bet šie 1957 metai, rodos, nics, kurie dar

KELEIVIS, SO. BOSTON

ŽIURI NAUJŲ PA
VASARIO MAl><

Sausio 29 d. March of Dimes draugija savo lėšoms 
padidinti New Yorke rengia madų parodų, čia ma
tome 3 modelininkes. kurios dar prieš parodą rodo 
tas suknias žymioms ponioms. Kairėj turtuolio Aga 
khan žmona, viduty New Yorko majoro žmona ir 
dešinėj C- V. VYhitney.

ir negavom progos pama 
tyli Havajuose 
sios salos, apie kurią tiek 
daug girdėjome ir juo la
biau negalėjome susitikti 
su jumis

MAKSIM GORKIJ

Daina apie sakala
—

Pasaulinio garso rusą rašytojas Maksim Gor- 
kij parašė "Dainą apie Sakalų”, o mūsų didysis 
rašytojas Yiaeas Krėvė sukūrė “Dainų apie 
Erelį”. Pirma spausdinsime ruso. vėliau savojo 
rašytojo kūrinėlį. Perskaitę sulyginkite ir pa
sidalinkite su mumis mintimis, katras geriau 
patiko ir kodėl.

Redakcija

Aukštai i kalnus Žaltys nuslinko ir, susiraitęs tani- 
} šioj oloj, stebėjosi jūra.

Aukštai padangėje spindėjo saulė, kaiščiu kalnai 
kvėpavo, žemai i akmens daužėsi bangos.

Kalno protarpiu, taškydamas, ošdamas, vartyda
mas akmens jūrių link briovės kalnyno sriautas. Visas 

; putotas, smarkus- galingas, jis kalnus raižė ir gražiai
• ūždamas Į jūrą vertėsi.

Staiga ton olon, kur raitėsi Žaltys, nupuolė Sa- 
; kalas, kraujuotas, sudraskyta krūtine. Trumpai su- 
| rikęs, jis puolė ant žemės, beviltiškoj rūstybėj krūtine 
, daužėsi Į kietą uolą.

Nusigandęs Žaltys atšoko, bet veikiai suprato, kad 
i paukščiui beliko valanda gyventi. Drąsos Įgijęs, jis 
j artyn prislinko ir merdinčiam Sakalui prašnypštė:

—Ką gi, jau miršti?
—Mirštu, — atsakė Sakalas- giliai atsidusęs :- 

' Betgi aš gyvenau! Aš žinau laimę... Kairiai kovo
jau ...* Mačiau dangų... Tu nematysi jo taip. arti... 
j Vargše, tu, vargše....

. —Na, o kas tas dangus? Tik tuščia vieta... Katr.
1 man ten slankioti? Man ir čia gera... Šilta ir drėgna... 

Taip Žaltys atsakė laisvam paukščiui, ir pats šyp-
Į sojosi iš jo svajonių ii- taip galvojo:

—Lakiok ar slankiok, vis viena tas pats galas: 
visi guls žemėn, viskas liks dulke...

Bet drąsus Sakalas pasipurtė, pakėlė galvą ir ap
žvelgė ankštą olą.

Pro pilką uolą vanduo rasojo, trošku čia buvo, pušie I9o7 metai, roo.os, nies, kurie dar gy vi, tiems bet policija jam sutrukdžiu- Mi s. Gedraitienė iš Dor
inis jau geresm. nes sauiu- jau išsiuntėm 18 siuntinė- sb Taip jie nutarę, nes jis chester, Mass., užsakė laik- vėsiais dvokė tamsioje oloje. Liūdesio ir skausmo kupi-
te pradėjo skaisčiau sues.1 lių. Ar viską gavo nežino- pats sergąs vėžiu ir esąs rasti savo giminaičiui P? nas. Sakalas, surinkęs visas jėgas, sušuko:

.. kį55. Rūta musū gyv enimo pa an?e* me? t .__ P/’asiskolinęs — turįs $800 Gelažiui, Anglijoje. į —O, kad dar sykį Į dausas išlėkti!... Piispaus-
tuiėjo 1 Havajus .na- lokie aininųjų ūu»n.<u, skolos. Fo kelių savaičių-------- —--------------- ’ Čiau aš priešą prie krūtinės, tegu prigertų mano krau
ni salą dalyvauti televizijo- m<t-me Hawajuo~ kruvinomis ašaromis para- jucs galėję išmesti iš buto Pakalbinkime draugus ir jUose... O, kovos laime!... ‘
je. Jinai pradėjo ir mudu . syti, man tiek suskaudino dėl nesumokėtos nuomos, kaimynus užsisakyti “Kele.-/ n * ’ m ... r .... . n it. u
kalbinti kartu vykti. Ne- Sunku pasakyti ir dai širdį, kad nėra kur pasidėti, jifi l^lin knin vi”. Kaina metams S4. \ ° žalty, mą.te. Galbūt ten dausose it iš tik

iu jų smagu gyventi, kad jis taip trokšta? — ir lais- 
1 vam paukščiui jis taip pasiūlė:

štai

kruvinomis juo
syti, man tiek suskaudino dėl

Sunku pasakyti ir dar §irdį, kad nėra kur pasidėti, jis su žmona kito kelio kaip n 
reikėjo mus daug raginti, sunkiau viską aprašyki. Bu- atrodo, kad visas pasaulis nusižudyti nematę. ~'
nes nuo seniai jau norėjom vome ant kalno, kuris šie- jau eina velniop- kad vi- ___________________
pamatyti Havajus. Iš anks- kia 10 tūkstančių pėdų «ur tįk didžios bėdos, nepa- 
to nebuvo galima žinoti, aukščio ir iškyla virš debe- keliami vargai, gailios aša- 
kiek laiko Rūta bus už-, su ir ant pat viršūnės iš rcs. duslūs dejavimai ir ne
imta. tik buvo spė- žemės vidurių veržiasi ug- pakenčiami skausmai. Kad nu vykti i Arizonos valsti-1 
jama, kad teks sugaišti ne-ji^5- Matėm, kaip gražiai ir žmogus būtum ir geležinis, ją. Ten gyvinantieji lietu-’ 
mažiau savaitės laiko, gi buiniai auga ananasai ir taj vis vien širdj suvirintų viai parašykite man apie* 
Juozas negalėjo tiek daug cukrinės nendrės. Niekad jr padarytų ligoniu. sąlygas ir pan. Būsiu dė-
laiko ištrūkti, tai susitarėm i nesakytum, kad iš tų žalu- Kai atskridau Į Havajus kiiigas. 
mudvi vykti tuojaus i Maui/myny galėtų būti cukrus. O h- pamačiau tokias gamtos Al. Yuška, 65 PeabodySt. 
o kai Rūta užbaigs darbą- jau ty gėlių gražumas ne- grožybes, ypač kai pasitrau- 
vyksime i Oahu salą. Į Ho-'apsakomas: žydi visokiau- kiau nuo tų laiškų ir kas- 
nolulu miestą, čia sutiksi-spalvomis, maloniai dieninių darbų, tai man ir 
me Juozą ir visi trys kartu1 kvepia ir pajunti, lyg bū- buvo didžiausias nusirami- 
skrifime i Kauai salą, kurtum gėlių krautuvėje, arba nimas. Per dvi savaites pa- . w .
sutiksime jumis ir drauge komerciniam gėlyne, is tik- gyvenau lyg kitam pasauly nurimę vykti Į Arizo-
pasitiksime Naujus Metus.j1tjjų, čia po atviru dangum ji- pamačiau, kaip žmonės apsigyventi. Katrie ten
Kai mudvi atvykome Į Ho; didžiausios platybės. Čia p-a linksmi ir laimingi, kad parašykit mums,
nolulu ir Juozo neradome,’dažnai lyja, bet to lietaus gali tokioj vietoj gyvent:, koks oras jr kitokios gyv. 
tai tuoj šaukėme ji telefo-1 niekas nepaiso, lietsargių į<ui’, rodos, nėra jokių rū- P’-isjme dėkingi,
nu. kodėl jis neatvyko? : neturi ir nebėga slėptis, nes pėsčių ir viiš visko pama- M. U aitkus,

ir tas lietus čia yra malo- čiau, kad ne visas pasaulis 
nūs, 3-5 minutes nulijo ir jau tokis niūrus ir apsi- 

Telefcnu gavome baisią vėl saulutė skaisčiai švie- niaukęs- kad yra sviete 
žinią, kad Juozas ligoninė- čia. O tos gėlės dar labiau šviesesnių vietų, kur gali 
je ant operacijos stalo, kad kvepia ir dar gražiau atro- rasti malonumo ir širdies 
jam daroma pavojinga vi-do. Kartais lyja- kartu sau- skausmuose ramumo. Tai 
durių operacija. Išsigan- lė kaitina ir net nežinai, tiek galėjau jums pasakyti 
dom. mūsų visi planai su- kas čia darosi. Kaip pas iš savo kelionės Įspūdžių ir 
griuvo. Užuot vykti pas ju-mus Amerikoj arba Mont-j asmeninio gyvenimo nuo-

ATSILIEPKITE

Sveikatos sumetimais no-

Gardner, Mass.

Atsiliepkit ii Arizonos! Į

Juozas
Jis

Kilmonis ligoninėje
22 Stagg St„ 
Brooklyn 11, N. Y. 
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Užsakė '‘Keleivį” dovanu

Kaina metams $4. 
SUŽEISTA AKTORĖ

Filmų aktorė Mamie van 
Dorer.s netoli Ba.-ersfieki. 
Calif., filmuojant susišau
dymo sceną bu\o sužeisia: 
Jai MJteikiama pirmoji pa
galba.

seeooooeooecioocoBf

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

Art UJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, au Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kuri? paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų Kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kiu naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
11^6. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu:

KELEIVIS
CM E. Beoedvrtr -j- Se. Beaton S7, Mam.

skaudų.
Marijona Kilmonienė

Laiškas Įdomus, drama
tiškas, daug pasako, tai to
dėl ir perduodam skaityto
jams.

J. .lenkins

MELDĖSI PRIEŠ 
UŽMUŠDAMAS

M. Asevicz iš Keamy. N. J-. 
užsakė laikraštį savo giminai
tei Mrs. Mary Asevičius, Union-' 
ville, N. 4.

Mamyte labai dėkinga

pro-Mivi.” N

Per Kalėdas Miami, Fla., 
52 metų amžiaus Leslie 
McC’ure nušovė savo 7 
mėnesių sūnų, 2 metų am
žiaus dukterį ir nėščią žmo
na.

Policijai užmušėjas pa
reiškė, kad jis ir žmona esą 
giliai religingi žmonės, 
kad jis ir prieš nušaudamas 
saviškius meldęsis. Jis tą 
padaręs susitaręs su žmona, į 
turėjęs ir pats nusišauti,

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį 
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ As skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, dukrele, ačiu”„.

Sesės-dukrelėa, kodėl jums taip nedaryti? Už 
-1 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čielus metus! Jos bus dėkinga, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivio
K Rroadwav. So. 27. M«

—Tu prislink prie olos krašto ir skrisk. Gal tavo 
sparnai tave pakels ir tu bent valandėlę sklisdamas 
pagyvensi...

Suvirpo Sakalas. Silpnai surikęs, nagais drasky
damas slidžią uolą, slinko prie stataus krašto.... ir 
štai prislinko... Akys sužibo... Sparnais suplojo ir 
atsidusęs žemyn puolė... lyg paleistas akmuo, i uolas 
daužydamas!, spanius laužydamas, plunksnų netekda
mas jis ritosi žemyn. Vandens srovė ji veikiai pagavo, 
nuplovė kraują, aprėdė putomis ir nugabeno Į plačiąją 
jūrą. O jūros bangos, nuožmiai ūždamos Į uolas mu
šėsi ... Ir greitai paukščio lavonas prapuolė jūros 

i platybėje...
- ♦' • 1 "

Oloj gulėdamas Žaltys ilgai mąstė apie Sakaio 
mirtį ir jo ti-oškimą padangėmis lakioti. Ir štai jis žvel
gė į tą telybę, kuri taip viliojo akis laimės svajonėms.

—Ir ką ten matė velionis Žaltys toje Idealinėje 
dausų platybėje? Kam sutvėrimai, ve, tokie kaip Sa
kalas, ta savo meile skrajoti padangėmis kitiems ra
mybę drumsčia? Kas juos ten traukia? O juk galė
čiau ir aš visą tą pasiekti, išlėkęs Į tas. padanges, neis 
ir neilgam...

Taip taręs* jis ryžosi ir, susiviniojęs triguban žie- 
dan, šoko Į orą ir siaura juosta sublizgėjo saulėje.

—Bet slankioti gimę—lakioti negali.—Tatai pa- 
miršęs, Žaltys nukrito atgal ant uolos ir, tik neužsi- 
mušęs, pradėjo juoktis:

—A-a! Tame yra visa skridimo dangun puikybė! 
Tai — nupuolime! Juokingi paukščiai! Žemė, kurios 
jie nepažįsta, jiems rodosi ankšta, jie čia ilgisi, jie 
trokšta lėkti Į dangaus aukštybes. Kaistuose tyruose 
gyvybės ieško. O ten tik tuštuma! Ten daug šviesos, 
bet nėra maisto ir gyvam kūnui paramos. Kam ta 
didybė? Kam ta paguoda? Tik tam, kad jąja prideng
tų savo ti-oškimų paikybę, už jų paslėptų savo menku
mą, nesugebėjimą rimtai gyventi! Juokingi paukščiai! 
Daugiau jau neapvils manęs jų žodžiai, kurie slepia 
klastą. Aš jau visa žinau! Mačiau aš dangų. Buvau 
nulėkęs, išmatavau jį... Žinau puolimą... Išlikau gy
vas ir tuo labiau savimi pasitikiu... Lai tie, kurie 
negali žemės mylėti, gyvena klastoje! Aš žinau teisy
bę! O jųjų šauksmams jau neįtikėsiu. Aš žemės sutvė
rimas—žeme ir mintu!...

Taip susiraitęs oloj žaltys vėl savimi didžiavosi.
Skaisčioje šviesoje žibėjo jūra, o bangos nuožmiai 

i uolas daužėsi. Bangų ūžime skambėjo giesmė kilnios 
(Nukelta Į ketvirtą pusi.)
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Pastabos *V. Kudirkai*
Sausio 13 d. Bostono dra- ką” ne tik vaidino, bet ten 

mos sambūris vaidino “Vin- jis ir parašytas. Ji atkūrė 
tą Kudirką”. Apie jį verta So. Bostone gyvenantis An- 
daugiau pakalbėti. tanas Gustaitis ir jo kūri-

Palyvavo 34 aktoriai, iš **ys yra daug geresnis negu 
jų j>ora profesionalų, keli Lietuvoje K. Inčiūros su- 
jau nekaltą sambūrio vaidi- kurtas. Tik perilgas. Jovai- 
nimuose dalyvavę, o dau- dinimas užsitęsė ilgiau kaip 
gumas gryni naujokai, ir 4 valandas. Tiek laiko 
vis dėlto vaidinimas kur įtemptai sekti scenos veiks
lias prašoko mėgėjų lygį. mus yra peisunku.
Tai reiškia, kad Bostone Mūsų žymusis aktorius 
yra scenai tinkamos me- Henrikas Kačinskas buvo, 
džiagos, kad mokama ją gyvas Vincas Kudirka. Kas 
surasti ir kad režisorius kitas begalėtų geresnį vaid-' 
Ipolitas Tvirbutas sugeba, meni sukurti?
kaip praeitą kartą “Kelei- Irenos Nikolskytės, vaidi- 
vio” korespondentas pašte- nusios Valeriją, asmeny jis 
bėjo, ir iš sausos šakos ne- turėjo tinkamą partnerę. I.: 
blogos sulos išspausti. Tik- Nikolskytė yra Sambūrio 
rai iš tokio šakoto pagalio auklėtinė, jos sugebėjimai; 
išdrošti menišką kūrini te- vaidinti jau žinomi. Dabar 
gali tik didelis meistras, ji Bostono univei-sitete stu- 
I po Ii ta s Tvirbutas šituo pa- dijuoja vaidybos meną ir, 
statymu parodė, kad jis jau pirmaisiais metais savo 
dar pajėgus dideliems dar- gabumais atkreipė mokyto- 
bams ir būtų gaila, jei A t- jų ir kitų studentų dėmesį, 
lanto pakrantės lietuviai Ir ši kartą ji buvo Vincą 
nesuggebėtų tomis pajėgo- Kudirką mylinti ir ji su 
mis pasinaudoti... pasišventimu globojanti Va-;

Bostoniškiai “V. Kudir- lelija. Tik, sakyčiau, jitu-į

Si« :SS ,
TAZAB OF LONDON Ii
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Didžiausioji Siuntiniu Firma Anglijoje

i!

siūlo savo patamavimą ir 10 metų patyrimą.

Iš ŠVEDUOS per 3-4 savaites:
' Ekspresu muisto pakivtai

Vaistai oro paštu
Stiklai akiniams, der.tistu ir chirurgų įrankiai

Iš ANGLUOS per 7 savaites:
* Angliškos medžiagos kostiumams ir apsiaustams nuo $15 iki $35 §
* Vilnonės medžiagos moterų suknelėms nuo $10 iki sl8 šr.
■' Vilnoniai nertiniai ($101. apatiniai ($10). kojinės ($2.40)
* šiltos pirštinės ($2.1*0 iki Sl»>.5<»). moterų skaros ($4 iki $15)
* Odiniai batai ($12.501. kailiniai batai ($18)
* Rašomos plunksnos ($0.50), laikrodžiai ($30.50)

V * Vilnoniai nertiniai ($10). apatiniai ($10), kojinės ($3.40) *
X * šiltos pirštinės ($2.5*0 iki $1»).5»»). moterų skaros ($4 iki $15) jįilt,*:
x TIK GĖRIAI SI ANGLŲ Išdirbiniai—Garantuoja m Gavimą * i 
* Dėl Informacijų. Katalogu ir Pavyzdžiu pašaukit ar rašykit

TAZAB OF LONDON <:
51 Reservoir St.

KM»
Cambridge 38, Mass- 

Tel. KIrkland 7-9705
x 
K
X
* Prašom atsilankyti.’’! Nuo HarVard Sq.

K'
šK

imti Huron busa i,
' V 1XX _ _ <g I
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Mokslas - Literatūra - Švietimas
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 

ypač tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir 

kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol 

pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už S5-00! 

Tuoj kišk jienkinukę i voką ir siųsk, nes tokia proga atsi

tinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.

SAULĖS RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane. nes 

myli. o nemylėti negali. ka la mane skaitai. 311 puslapių, 

kaina $3.00-

ŪIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, ku

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 

vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina .... .$3.00 

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi.

149 puslapiai, ilustniota. kaina ............................................................................ . $4.00

ŠL1UPTARNIA1 (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa

ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio

sios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir 

tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik . . . $3.00. 

Visos 4 knygos sykiu tik už $5! Bet kas nori 1, 2 ar 3 kny

gų, tai už 1 $2, už 2 $3. už 3 $4. Persiuntimo kaštus ap

mokame. Rašykite:
Dr Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St- Uhicago 8. III. 

OOSOSOCX* «nOCWOO0OOt<

lėtų kiek senesnė atrodyti.
Stambi sambūrio pajėga 

Jurgis Jašinskas vaidino 
Antanėlį. Jis vaidino be 
priekaištų, bet ne dėl jo 
kaitės Antanėlis tarpais at- 
icdė juokingas. Jis, kaip jį 
pažinusieji sako, toks ne
buvo ir neturėtų būti toks 
rodomas.

Kitas nuolatinis sambūrio 
vaidintojas Antanas Vilė- 
n i sk is buvo geras dvarinin
kas Baluckas, bet jam ne
reikėtų taip feldfebeliškai 
ranka prie šlaunies daužyti.

Geras ūkininkas - knyg
nešys buvo taip pat senas 
Sambūrio narys Pianas 
Averka. Žandarų kapito
nas Rylosujevas (Stasys 
Santvaras) buvo gražus ne 
tik uniforma, bet ir vaidy
ba. Jis ir serenadą žavingai 
dainavo, bet į ausį iš Ma
rijus visdėlto gavo.

Jei nuo manęs priklausy
tų, aš muzikantų jam dai
nuojant neleisčiau greta 
atsistoti. Vargu tada buvo 
tokia mada Lietuvos dva- 
įuose, o jei ir buvo, tai to
kioj mažoj scenoj jie tik 
tiukdė ir gadino vaizdą. J

Regina Norvaišaitė, ku
rią jau nekaltą matome 
Bostone scenoje, ir šį kai-' 
tą Marijos vaidmeny buvo 
V. Kudirkos idėjomis susi
žavėjusi dvarininkaitė, ži
nanti savo vertę ir dėl to 
drįstanti net žandarų virsi-, 
ninkui duoti skaudų antau-' 
vi

zitą Zarankaitė, pasiro
do. sugebanti būti ir tikra 
dvarininkė Psevalskienė.

Tai vis tie, kuriuos esa
me nekartą matę. Jie visi 
ir šį kaitą vaidino tikrai įsi
jautę į savo vaidmenis.

Suminėti visus naujokus 
čia perdaug vietos užimtų, 
pasitenkinsiu kaikuriais.
Bevardis (Petras Viščinis) 

geriausia pasirodė paskuti
nėj scenoj. Gaila, kad jis 
buvo užkimęs, kalbant ne-; 
pakeltu balsu sunku buvo 
girdėti. \

Miela ir žavi Lietuvos so
džiaus mergaitė, brolį Vin
cą mylinti, buvo Jonieška 
(Elona Marijošiūtė). Ji bus 
paveldėjusi tėvo gabumus, 
tik kitoj meno srity.

Gera buvo Moterėlė iš 
Kražių (Ona Girulienė), ku
nigėlis (Jonas Grinkevičius) 
Kudirkos šeimininkė (Vida

Mališauskaitė), ilganosė 
Baibcra (Liuda Šmitaitėj, 
tik jos ar ne perdidelį 
triukšmą kėlė viena ginda
ma kita 1/ėgdama.

V. Kudirkos tėvas (Val
teris Lendraitis) turėtų at
rodyti daug senesnis.

Pats autorius Antanas 
Gustaitis gavo pisti į dr. 
Chlebinsko odą ir parodyti 
tuščiagahį, bet mokantį 
ponioms gražius kompli
mentus sakyti ir saldžiai 
rankas bučiuoti ano meto 
provincijos inteligentą.

Savo vietoje buvo ir visi 
kiti, ir tuo būdu scenoje 
reiškėsi daraus vienetas. Vi
si stengėsi, nes savo tarpe 
turėjo Henriką Kačinską.

Įspūdingas buvo pirmasis 
(prieblandoj jaunuolis žiū
ri į nupieštą didelę abėcėlę, 
Varpą, Aušrą) ir paskuti
nis (Nepriklausomos Lietu
vos simbolis — puošnus Vy
tis) paveikslai. Bet publika 
to paveikslo nebelaukė. Ku
dirkai miras, ji manė, kad 
jau galas, ir pradėjo keltis 
ir eiti iš savo vietų, kilo 
triukšmas. Himnas buvo 
grojamas pertvliai, jo gar
sai net nelabai toli sėdinti 
tebuvo išgirsti jau Įpusėjus,:

todėl ir žiūrovai vieni atsi
stojo, kiti sėdėjo ir tik į pa
tį galą, rodos, visa salė sto
vėjo.

Garbė visiems, kas kuo 
nors prisidėjo, kad “Vin
cas Kudirka” pasirodytų 
Bostono scenoje.

Žiūrovas

; liuosavo iš gipso, bet kol 
kas jis vis dar vaikščioja 
kriukiais pasiramstydamas.

Mes linkime ko greičiau 
mesti tuos įrankius į kampą.

Nuo žemės iki saulės 
tėra ik 93*000,000 mylių.

Paieškau dviejų brolių Norušaičin. 
iš N'oriūnų km., Joniškio vaisė. Ieš
ko motina Lietuvoje. Rašyti:

Ir. Ramonas
loti 5lain W„ N'orth Bay, 
Ontario. Canada

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju gimi
naičiams, draugams ir bi
čiuliams, kurie man susir
gus ir patekus į ligoninę 
prieš operaciją ir po jos 
mane lankė, atsiuntė linkė
jimu greitai pasveikti ir do
vanų. Visa tas ne tik ma
ne labai stiprino nugalėti 
kankinančią ligą, po kurios 
baigiu pasveikti, bet rami
no ir mano šeimą—vyrą ir 
dukterį.

Savo ir jų vardu dar kar
tą visiems nuoširdus ačiū.

Michalina Anestienč
Dorchester, Mass.

J. Krasinskui nuėmė gipsą

Parduodu Foto Studijųi
. Dėl sveikatos išvažiuoju į Kalifor

niją ir parduodu foto studiją. Vie
nintelė studija, virš 3.000 gyventojų.

’ 2 bažnyčios. 2 dirbtuvė-, 24 mylios 
į Gieafca. N’ebr. Studija l»:xl8 pė-. 
dų. dienos šviesa, prie studijos kam
barys. $15.<H) rendos. Rašykite:

Art Studio
431 B Sharp St..

Gler.vvood. lowa. i 4

Nikodemas Baranauskas iš Merkinės 
miestelio ieško brolio Kazimiero 
Rimkos, kuris iš Lietuvos atvažia
vo į U.S.A. 15>4O metais. Jis pats 
ar jį žinantieji atsiliepkite šiuo 
adresu: .

Nik. Baranauskas
750$ Chalfor.e St..
l»etroit 38, Mieh. (€»

Aš. dėdė Adomas Juodelis, paieškai! 
Jurgio šulskaus sūnaus Mykolo iš 
Janydšių vienk., Anykščių vaisė., 
Utenos apskr. Atsiliepkit:

Adoma s J uodelis 
4834 Wegg Avė.,
East Chieago. lnd. (•»)

Mūsų bendradarbis Juo
zas Krasinskas rašo iš Wor- 
cesterio, kad sausio 11 d. 
gydytojai jo koją jau pa-

KLAUSA Gėrėja
. . . praneša tūkstančiai. Palaimintas pagerėjimas po dau
gelio metų vargo su blogu girdėjimu ir kankinančiu triuk
šmu ausyse, kuriuos sukėlė galvos slogos (kataras). Štai 
ką sako tie žmonės (daugelis jų virš 70 metų), kurie pa
vartojo mūsų paprastą Elnio Paliatyvinį NAMŲ GYDY
MĄ. Tai gali būti atsakymas ir j jūsų nusiskundimus.
Nieko nereikia nešioti. Štai KELI ženklai, kurie gal būt 
lydi ir jūsų katarinį kurtumą ir triukšmą ausyse. Gleivės 
eina į gerklę. Galva atrodo prikimšta gleivių. Gleivės no
sy ir gerklėj kiekvieną dieną. Girdi, bet nesupranti žodžių.
Giedriom dienom girdi geriau, lietingom ar kada parsi-
šaldęs—blogiau. Ausyse triukšmas, skambėjimas, čirpimas, švilpimas, ūži
mas ir daug panašių garsų. ...........

Jei jūsų negirdėjimo priežastis yra galvos sloga, tai jūs taip pat galite 
džiaugtis puikiu klausos pagerėjimu, kaip ir daugelis kitų mums pranešė 
j>er mūsų veiklos 18 metu. RAŠYK ŠIANDIEN ĮRODYMUI PAGERĖJIMO 
GAUTI IR IŠBANDYMUI 30-čiai DIENI;. Rašykit angliškai i Piras“ 
wr;ie in ENG1.ISH).

THE ELMO COMPANY. DEPT. A 73 A DAVENPORT, IOWA

APSIVEIUMAI
Noriu susipažinti su gero būdo naš
le ar mergina apie (U) metų. Aš 
esu pasiturintis. Rašyti:

K. Dupkunas
4712 Erederiek A ve.,
Baltimore 2d, Md. (C)

ŽODYNAS

TIKRAS TARPININKAS?
Todėl, kursai mane išpažįsta ;<o 

žmonių akių, tą ir aš išpažįsiu po 
akių mano Tėvo Dangiškojo. Ab
itas manęs užsigina įk> žmonių aKu.;, 
to ir aš užsiginsiu po akių mano 
Tėvo l*ang:škojc. Mat. 10:32-ė).

A. A.

HARTFORD, (ONN. ir 

APYLINKĖS MIESTŲ ŽINIAI

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.

1530 Bedford Avė 

Brooklyn 16. N- Y.

Atidarė savo ofisą šiuo adresu:

651 Albcny Avė.. 
HARTFODR. CONN. 

Telefonas: (Hapel 7-5161

Mūsų fi.nia patikima siunti

mui si,)nti:iiŲ i SSSR. Lietuvą. 

Latviją, Estiją, Ukrainą ir ki

tur. Esame Įgalioti Inturist 
Maskvoje. Muitas apmokamas 

čia- Garantuojame pristatymą. 

Atidarą kasdien ir sekmadie

niais.

Orui šalaševičienė Lietuvoje paieško 
Magdalenos Snaudžiuvienės. taip 
pat Povilo Snaudžiaus ir Antano 
Belžaus žmonos ir jos vaikų. Jei 
esate gyvi. parašykit:

Ant. Sajaševičius
Mockų km., Kalvarijos raj.
Sangrūdos paštas 
Lietuvos T.S.R.
U. S. S. R. <«)

Paioškau Jono Šimukor.io, gyvenusio 
Komorūnų kaime, Vilniaus apsk”. 
Prieš paskutinį karą gyveno Ky
bartuose. Paieško jo brolis Petras 
Simiikonis ir se- jo Marijona Šimu- 
konj'tė-.M iklu šienė. Girdėjau, gyve
nęs Ne\v Yorke. Ji . puls ar jį ži
bintieji atisiiepkite adresu:

Marijona «Cen\lė) Rupšienė 
237 E. Main St.
Amsterdam. N. Y. < 1

M. Gudauskienė iš Lietuvos paieš
ko savo brolio Juozo Pupkio. ku
ris anksčiau gyveno IVilkes-Barre, 
Pa. Taip pat paieško savo sesers 
Onos .Miskevičienės arba jos vaikų 
Juozo ir Aldonos Miskevičių. Jie pa
tys ar jues žinantieji atsiliepkite ad
resu:

Joseph Gudas 
R R 3
Kewanna. Ind. (5

PAIEshO.ll.HAl
Paieškau Vlado Rasiulio, kuris gy
veno ar gal tebegyvena naverniii, 
Mass. Jo paieško Petras Ciras, da
bar Sibire, Rasiulio žmonos brolio 
sūnus. Turiu jo laišką. Atsiliepkit 
adresu:

Veronika Ivanauskienė 
119 King St.,
I >orehester, Mass.

Aš. Mag.lalina Stanevičiūtė-Kimkū- 
nienė paieškau savo sesers I*ran(.iš- 
kos Stanevičiūtės nuo Jurbarko, 
Skirsnemunės pašto. Ji išvažiavo i 
Argentiną. Ji pati ar ją žinantieji 
atsiliepkite adresu:

Mrs. M. Rimkunas 
R I) 1
Pennsburg, Pa. (5

j Aš, Mikalainienė-Kartavičiūtė Uršu
lė. paieškau savo brolio Motiejaus 
Kartavičiaus. Atsiliepkite adresu: 

Uršulė Mikalainienė
Kalvarijos rajonas 
Vygrelių apylinkė 
Kauniškių kaimas 
Lietuvos T.SR., U.S.S.R.

Aš. Ona Mikalailnytė-Petkeevičieaė, 
ieškau savo giminių: Marij&s Mįką- 
lainytės-Navikauskienės ir jos šei
mos: Algirdo Navikausko, Birutės 
Navikauskaitės, Jono ir Vytauto 
Navikauskų. Atsiliepkite:

Ona Petkevičienė 
Vilkaviškio rajonas 
Bartininkų paštas, šilgalių km. 
Lietuvos T. S. R. USSR

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės iftlafkymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateiti.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia {stojimo j SLA lengvatas visiems naujas 
{stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratmalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums Ir jūsų išimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprėžyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

OIL M. X VINIKAS
307 W«at 30tb Stmt, York 1, N. Y.

NEWERA
Naujos Gadynės vartotojų REZO
LIUCIJA. Iš Detroit rašo: Du sykiu 
išmazgojus galvų—niežėjimas dingo, 
tas mane ir užganėdina. Iš Cicerą 
rašo: Niežėjimas, kad ir mažas, bu
vo privžatsis pleiskanų, o tas bu
vo priežastis plaukų slinkimo. NEW 
ERA mišinys tų viskų pašalino ir 
plaukų slinkimas sustojo. Iš CKiea- 
gos rašo: Visi turėtų mėginti NEW 
ERA—aš tik 5 savaites vartoju ir 
matau nepaprastus rezultatus. St. 
Straukas iš Ind. pakartoja: Mėgin- 
kit visi N’EW ERA, nesigailėsite. 

Siuskite $2 už 8 os. butelį.
F. MTAUTAS 

:W2 So. Hv( St.
Denver, falo.

A. LALIO
Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsstkymu

Dr. D. PILKA 
544 E. Broaduray

So. Boston 27, Mass.

LYTIES GARBINIMAS
Parašė T. J. Kučinskas

Knygoje rasite įrodymų, kad iJ lyties garbinimo atsirado kry
žius, dievai, ju sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip 
Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. 
Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik

ėtai 1.50- Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: 
T. J. Kučinskas - 740 W. 341 h St„ Chieagn 10, III.

Nepaprastas Pranešimas!
Mes. seniausi išradėjai plaukų gy
duolių. skelbiame didele nuolaidą

: ligi šių metų balandžio 1 dienos. 
IHi benkutės 8 onz. Amerikoje tik

' $2-50 su persiuntimu. Kanadoje ir 
kitose valstybėse $3. Nesiųskite 
C. O. D. orderių. Siunčiame tik ga
vę pinigus su užsakymu.

Mūsų gyduolės panaikina žilumą, 
plaukų slinkimą ir pleiskanas. Šias 
gyduoles turėtų turėti kiekvienas, 

• kuriam ž;la. slenka ar pleiskano- 
■ ja plaukai. Vartojant tas gyduoles 
galima galvą mazgoti su muilu ;r 
veMleniu. Siųskit tuoj pat užsaky
mus šiuo adresu:

FLORAI- MERK UO.
Dept. 5

llo\ 305. ('linton. Ind.

Gavau laišką iš Lietuvos nuo Ievos 
Rutkauskaitės, Jurgio Rutkausko 
dukters. Ji gyvena Prienų miesto ir 
paieško savo dėdės Rutkausko. Jia 
j>ats ar ji žinantieji atsiliepkite dėl 
informacijų šiuo adresu:

K. Petkevčius 
528 W. Pine St.
Mahanoy City, Pa. < 4

PLAŠE ŽOLE
Plašė aru Asuklis- 

f Ožkabarzdis žolė 

, nuo inkstu, pūslės
silpnumų, kraujais 

vėmimo, vandeni

nės ligos, betvar- 

kingo šlapinimosi,

lytiškų ligų. Šita žolė yra tur

tinga mineralais, kaip tai: Cal- 

eium. Silicon. Sulphur, ir yra 

žmonių, kurie negeria kavos ar 

arbatos, tik geria šitos žolės ar

batą. Svaras $3.00. Medieva žie

vės via geriausia gyduolė nuo 

vidurių užkietėjimo, geriant 

daug ar mažai ji nepakenkta 

sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi

durius, stabdo galvos skaudėji

mus ir priduoda kūnui gyvumo

ir skaistumo. Svaras $2.00 

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mass.

Jeigu norite siųsti 
nius į SSSR, Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Ukrainą ir kitus 
kraštus, kreipkite* j 
labiausiai patikimą firmą.

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.
1830 BEDFORD AVĖ.
BROOKLYN 10, N. Y.

Telefonas INgereol 7-7272 
ir INgersol 7-6465 
kuri įgaliota Inturisto Mas
kvoje priimti muitus čia vie
toje. Atidaryta kasdien, 
taip pat sekmadieniais 
nuo 9 iki 6, šeštadieniais 
nuo 9 iki 4.

Pilnai

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI .

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščiu, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvės ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas iodta rsfcmas Uetuvtl- 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaiaa n Ceatai

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
♦SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALV1A1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nova 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis 9uo adresu:

• •m-•--ygim aBUi

Keleivis, 836 Broaduray, Se. 27, Mase. 238 East Broadway
KELEIVIS”

t South Boston 27, Mai



t

Jhulapjg Aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 4, Sausio 23, 1957

Vietinės Žiniosi
žandaras. Tekę aiškintis ir 
direktoriui ir daug raštųra-

-------- šinėti. kol iš tos bėdos įšsi-
Po "Vinco Kudirkos” vai- painioję. Bet “V. Kudir- 

dinimo Tautinės sąjungos ka” tuoj buvęs-iš teatro pro- 
namuose susirinko vaidin- yramos išbrauktas, ir tik 
tojai bei Pramos am'nūrio vokiečiams atėjus jis vėl

VINCAS KUDIRKA 
IR BOLŠEVIKAI

bičiulių būrys ir prie kuklių buvo vaidinamas.
vaišių dalinosi įspūdžiais. žiūrovai labai jautriai tą 

Visi kalbėjusieji Įiafcrė- veikalą sutikę. Scenoj kiek- 
žė. kad jei bcstoniškiąi kas? vieną ryškesni prieš caro 
met gali pamatyti nors po valdžią nukleiptą sakinipa-
vieną gerai paruoštą-vaidi- lydėdavę griausmingais plo-, 
nima. už šitą turi būti dė- jimais. o kai Kudirka mi-j 
kingi Aleksandrai ir Auta- tęs ir uždanga nusileidusi,; 
nu 1 Gusraičmms. kurie ant salėj kuri laiką buvusi nar
savo nečių veika sunkiausią tinė tyla. Scenoj pasidarę i 
darbų naštą. Aleksandra net nejauku. Kas atsitiko?; 
Gustaitienė yra to Sam bū- Jokio atgarsio 1 Bet štai pa-j 
rio režisorė. o Amanas Gus- sipyię audringi plojimai.j ~ 
tah‘~ ——T-;’'

JIE VAIDINO “VI NCĄ KUDIRKĄ*

'*1

Iš kairės j dešinę: Pirmoj eilėj A- Valaitytė. L. Katauskaitė. (i. Karosas. G. 
Karosaitė. E. Marijošiūtė. R. Nikolskytė. Sėdi: Y. Mališauskai t ė. R. Norvai
šaitė, Z. Zarankaitė. O- Girulienė. rež. LTvirbutas, rež. pad. A. Gustaitienė. A. 
Mnngirdienė. J. G ražu lienė. Stovi: 15. Mickevičius. P. Viščinis, M- Manoniaitis. 
K. Mickevičius. .1- Jašinskas. A. Gustaitis (atkūręs veikalą). K. Mališauskas. 
A. \ ilėniškis. Paskutinėj eilėj: P. Bliumas. V. Lendraitis. V. Strolia. P. Aver- 
ka. S- Santvaras. A. Gustaitis jr. Nėra H- Kačinsko. J. Grinkevičiaus, L. šroi- 
taitės. V. Vakauzaitės. H. Strolios. V. Eikimo, D. Cobb, U. Kubilius

< Apdegė L. Sudentas

i
• Sausio 17 d. rytą, spro
gus alyvos krosniai, sunkiai 
apdegė "Keleivio” spaus- 

į dintojas Leonas Sudentas,
1 gyvenęs 242 Eigth St. Jis 
paguldytas miesto ligoni- 

i nėn.
i Linkime ligoniui ko grei-j 
; čiau pasveikti.

i SLA 35S kp. susirinkimas

Į !

Jis bus sausio 27 d. 2 vai.
’ p. p. Dorchesterio lietuviui 
; Įdubo patalpose (1810 Dor-d 
; chestei’ Avė.). Visi nariai 
: prašomi dalyvauti. j

------—------------------
Į Baigiasi pusmetis 

; Lituanistikos mokykloj j
sausio 26 d. baigiasi pirma-; 
sis mokslo pusmetis. Vasari 
rio 2 d. bus patikrinamieji 
egzaminai visiems naujai į 
Įstojantiems.

kitus Taip žiūrovai buvę sužavė-j Kviečiame j vyrų 
O tų ti. kad ir vaidinimui pasi-jC^oro P°kj'lj 

Geras baigus akimirka negalėje,

Gausus ir darbingas 

susirinkimas
nė, OI g. J. TaUl inskaS. Re\. Išnuomuojamas butas

komisijon: V. Jackūnas, J. Smblk>'Es.
\ inciŪnaS ir J. Jonaitis. ar kitokiam ofisui. Tik suaugusiems, j

Ič L-iin nutarimu Visi Patogumai ir Įrengimai. Taip'1S KltU nutai imu pazyme- pa, yra butas 329 Broadway. Kreip-

oš tvarko visus 
Sam bū rio reikalus, 
reikalu šimtu šimtai ____
pavvzdvs buvo ir šis pobū- grįžti i kasdienybę. ; Šaunus ir Įdomus Besto- Sausio 20 d. buvo Lietu
vis.* Viši jau buvo užkandę- Buvo pastebėta- kad bos- no lietuvių vyra choro po-, vių darbininkų draugijos 21 tina: Lietuvių tarybai Va-Broadwav 

ir išgėrę, kada A. Gustai- toniškiai žiūrovai santūres-: kylis Įvyksta sausio mėn. kuopos narių gausus ir dar- sario 16 proga paskirta $25, So. Boston 27, Mass. 
lis su keliais padėjėjais čia ni, vengią savo jausmus iš-i sekmadieni 6 vai. va- bingas susirinkimas. Ątsi- buvusio kuopos nario prof. Parduodami n«n,

pasirodė. Mat, po vaidini- vydiniai pareikšti. Įkarę Lietuvių klube, South stojimu pagerbta mirusi Vadovo Biržiškos pamink- Dorchistery parduodu 6
mo reikėjo visas dekoraci- A. Gustaitis skaidriu jU-’Bostone. Bus Įdomi progra- veikli narė Teofolė Brazai- lui $10, nario mokestis pa

kinką iš scenos pasi- moru atmieždamas panaša-; ma’

(ė)

Dorchistery parduodu 6 šeimų na- ■ 
mus. šeši apšildomi apartmentai.'

_ .. .. . . T 1. . ...... Laisvas butas pirkėjui. Didelis ltie-vaises ir šokiai. Gries tiene, priimti nariai: Jonas keltas 2o centais, būsiančios n,as- Kama s 16,300. skambinti 1
1 ’ tejef. CU 6-1841.jas ir

imti ir i tinkamą vietą nu-’kcjo, kaip 
gabenti. Kas kitas tą pada- ka” buv 
rys. jei ne Gustaitis? Jis išvydo
ir po vaidinimo dar savai- siems, kurie Dramos sam-' sekmadienio vakarą.
tę kasdien bėgiojo sąskai- buri remia, ir reiškė vilti/ Choro valdyba gas. rengiamas kortų vakaras
las mokėdamas, naskolin--kad Bostono visuomenė ir sekretoriaus N. Jonus- bus Sandaros salėj kovo 16 v

daiktus .grąžindamas toliau ji rems. j Išėjo “Darbas” kc-s pranešimo paaiškėjo, dieną,
Pažvmėtina, kad vaidini- --------- kad skyrius turi per 100 Po susirinkimo huvo jau-

Vincas Kudir- puikus orkestras. Tad pra- ir Sofija Vizbarai, Agota gegužinės reikalais rūpintis 
vo sumanytas ir kaip: š°me visus *3 dieną skilti Dovidenis, Longinas Ged- pavesta Janeliūnui, Vinciū- RAO;O programa
scena, dėkojo vi- niums «* drauge praleisti raitis, Antanina Marmakas, nui ir Taurinskui. ’ .

Jonas Jonaitis ir Mary Chi- "Darbo” žurnalo naudai ..
is stoties AVBMS, 1090 ki

tus 
ir 1.1.

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai alaatių ir iir* 
diss li«os. Priima bet kuria die
na, U anksta susitarus telefonu ar
Uiilcu.
T«M. 22. Paaceafl 

Adresas: State 
Mailiui Laks, Bbada

Ai tumes: nuo Praviasnaa 24 ■ty
lios, nuo Worcester—n, aus 
Boston ar Brockton—~~ 
Tkompaoa, Coca^—10

DR. D. PI Ui A
Ofiso Valandos: ana ! ki 4 

ir ana 7 iki t

546 BROADVVAY
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

TeL A V sųatt

Dr. John Repshi*
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir M
Nedaliomis ir Šventadieniais: 

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Uph^i’s Coraer 

DOKCHESTEK, MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LAND2IU8)

Uetovis Gydytojas ir Cfcirarree 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-S 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
f^r. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredontis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

niais nuo 12 iki 12:30 vai.! 
dieną. Perduodamos lietu-i 
viškos dainos, muzika ir" 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir do-___  1__ -a.__  rnnanų mautu vę,

Bostone.
rinkti: Pirm. S. Strazdas, tevii komitetas kovo 3 d.,Tel. SO 8-0489. Ten gau- 
vicepinn. S. Janeliūnas, i rengia Lietuvių piliečių lamas ir “Keleivis.”

Visi džiaugėsi, kad Gus- mo proga išleistoje progra- kėjo Daibo Nr 4, 60 narių ir jų skaičius vis au- Rus pažmonys. 
taičiai tuoj surado ir ką tik moję duotos trumpos Vinco Pu^aP^’ daug Įdomių ga, kad per metus buvo 7
atvažiavusi Ipolitą Tvirbu-’ Kudirkos ir režisoriaus Ipo- straipsnių visokiais klausi- susirinkimai, surengtos dvi 
♦ o i; - aTvEo l-„. a "mais. Numerio kaina 55 vakarienės ir 1 gegužinė.ta ii ititii'ikg Ji i uai ii V\7 A ' ii MLCVVZ ‘UViįl CkiAJ\

Galima gauti ir
komiteto vakarienė

rio vaisiais ką tik gerėjo-s Dramos sambūrio Sg.k.h-in^Zamrni.Sšciioi“ I ract« valdybą iš- Lituanistikos mokyklos 3roadwav, So
rveienio aumims-uacijoj. - , . p. Q o jmes. metų veiklos uiimpa ap- 

Dėkojo Henrikui Kačins-. žvalgą. Programą redaga- 
kui, kad jis suranda laike, vo rašytojas Stasys Santva- 
isijungti Į Sambūrio eiles i* i ras. J. V—gas

tuo žymiai pakelti jo lygi.
Mačiusieji- kaip Samhn 

ris ruošėsi prie šio vaidin* 
mo. iškėlė jo narių pašiau

Kviečia vaidinti

______ sekr. N. Jonuska. f m. seki’.' draugijos patalpose vaka-
__________________ Dramos sambūris kviečia- V- Anesta, ižd. M. Strazdie-' rienę su menine programa.

mas i Waterbuiį ir Montre- ««*<«««
Moterys legionierės rengia a]| vaidinti “Vincą Kudir- WORCESTERY PARDUODAMA DUONOS KEPYKLA 
Kortų vakare ka”.

--------- Ši šeštadieni Sambūris ta

Steponas Minkua.

Tikrai.
ištisu.- mėnesius, atidirt*'. 
dažnai ilgas, sunkaus dt r- 
bo valandas, dar po k. Ii., 
vaian ias sugaišta repeticijc 
se tegalėjo tik tie. 1 vii 
myk sceną, kurie jai a; - 
kojasi. Eaikurie vaidini.! ■ 
dalyvių turėjo važineii 
iš Brocklono < P. Viščini. 
V. Tikina- ‘. iš Xorw.yd 
(Z. Zarankaitė t ii is 1.11 . 
tolimesniųi vietų.

H. Kaėin-.kas pasidaliu 
i-u :rco Kudirkos vaitu 
r.imu Lietuva-je su iy 1-1,1 
Įspūdžiais.

Pinną kaitą jis Ouvv t < 
statytas Vilniuje pirm. 1 
rusų okupacijos metu. 1 . 
vaidinimo jis ir kaiRum i 1 
l» a;<t irai turėję «»i 
policijos Įstaigoj...

—Kaip jus gaJejn.v 
Pinti toki veikalą, .-„..n» 
•m.kavedistas. H. h*c»n i 
aiškinęs, kad jau.t. 1 . 
nėra prieš koiiiuun-i , 
ka’bama tik prieš c,.i 
džią.

!a:i’- sakę.- raudei ..1 
ža’/ia; -toki Vvikaią ; j 
ga’ėsite vaidinti gal bu’i 
kelių dešimčių metų, o i 
dabar iū visuomene neit. 
dar jiaruosta.

—(1 kai]* galėjo jūsų mer
gaitė duoti žandarų v’irši- 
.:;ir.kui i ausi"

kojimą ir istveimę. btepono Dariaus posto veikalą vaidins Nevv Yorke.
moterys legionierės (Ladies’ __ i_______________
_-i.uxialiaiy > si šeštadieni Minės Vasario 16
sausio 26 d. rengia kortų ---------
vakarą (\Vhist Party) nau- L.S.A. antrosios apskri- 
jame S. Dariaus posto na- ties taryba savo nariams 
me. I6s H Str. (kampas 7th "Vasario 16 minėjimą ren- 
St.) So Bostone. Pradžia gia Sandaros patalpose .
. :30 vai. vak (124 F St., So. Boston) šeš- 3

Parengimo pelnas skiria- tadienj (vasario 16 d.), o 3

Per daug metų išdirbtas biznis. Kepa juodą ir baltą duoną, 
fcarankas, tortus ir kitus dalykus.

Kartu parduodamas mūrinis pastatas, viduje du pečiai alie
jumi kūrenami. mixeriai, sukimo, svėrimo, sifteris ir visi kiti 
kepyklai reikalingi Įrankiai. Kartu parduodamas naujas ‘■Inter
national” trokas. Savininkas parduoda dėl nesveikatos. Kreiptis:

12
NATIONAL BAKERY CO. 

Ashmont Avė-. VVorcester. Mass. Tel.: PL 2-3336

legionierių namo fon- kovo 31 d. metini pokyli * Mamytes Surismas
dui Parengime turėsime Lietuvių piliečių draugijos *
geių <l<-\anų ir gaidžių už- patalpose. Numatomas tą 4 Skaniausias lietuviškas sūris, kokį dirbdavo mūsų ma-
kamižių Viri maloniai kvie- dieną visų apskrities kuo- < mytės. Jis yra sveikas, nes gaminamas iš šviežio ir šva-
čiami atsilankyti i naują ie- pų valdybų narių, organi- 5 raus pieno?griežtai prižiūrint švaros moderniškiausiai įreng
gionierių narna zatorių ir iždo globėjų su- * toje dirbtuvėje.

Rengėjos sirinkimas, kuriame centro *

Baifo susirinkimas neįvyko n- P,ane-irną.
at.-tovas padalys informaci-

Sausi** 16 d. kviestas Ral
fo skyriaus susirinkimą.' ne 
ivvko nes ąpt blog*. or<

Vietos Alto posėdis

1
-4
i

-a
tuviu tarvbos vietos sky- ?I «. • •'

Sausio 19 d. Įvyko Lie
mažai nariu t.su-mnKr.

Kitas susirinkimas kvie- . .. , ,• • • o a - ,1 tai tąsi Lietuvos nepriklauc*ama> vakario 2 d 4 vai. 1
liaus susirinkimas, kuriame

vak
mm

Tautinė* sainngv n?<

Karaliui Šilalei yra laiškas
Karaliui Šilalei is Lietu-* 

vos atėjo laiškas. Prašome 
ii atsiimti

Serga V. Mačiulienė

Boston Homes Co.
343 E. Broaduay, So- Boston 

Telefonas: AN 8-0605
Tarpininkauja perkant ir var
iuojant namus, biznius, ūkius ir 
kt. Parūpina paskolas ir teikia 
patarimus kapitalo investicijoms.
Patikėtiniai:
BRUNO KALVAITIS AN 8-6412 
VYT. STELMOKAS FA 3-2016

A. J. N AM AUSY
RKAL ĮSTATE * IN8U1ANCE

466 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
37 ORIOLE STREET 

West Rosbarjr,
Tel. FA 3-3515

iKHrrnrima
r
**►
?!
ik ' k
*► '
L■> 
t

toje dirbtuvėje
MAMYTĖS Sūki galima džiovinti ir laikyti kiek nori. £ 

Jis visada gardus ir tinka užkandžiam* prie vaišių ir svei- * 
kam pasistiprinimu- (.raminamas su kmynais ir be kmynu.

Reikalaukyte MAMYTĖS SCRIO visose lietuviškose krau- C;» 
tuvėse arba tiesiai iš dirbtuvės: ••.. Į£j _

SC’OTTVTLLE CHEESE. IN(\ SCOTTVII.LE. MICH. JljĮ 
Dr. Charles Paukštis. President-:-Walter Paukštis, Manager į£‘

E

1
.1

somybės 39 metų sukakties Siunčiat Siuntinius į Lietuvą ir į Sibirą? 
.minėjimo reikalu. Minėji- M£s SIŲSTI JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS
'"a’ PmkPAMETUS JOSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU

posėdis bus vasario r ... . v «AAPMOKĖTU MUITU 
Ta 7 L, , 1,k,.., Gavėjui nieko nereikes primokėti. Jūsų pakietai gali būti is nau. 1 d. Jame galutinai busnu- . , . .. .. * ... • . • , •* . , ,. ... , • ju ar senu drabužiu, is medžiagų, maisto, vaistu ir kitu dalyku,statyta ™>ne.*>™ ‘'arka n Mes turjme vilnos medžiagų
Mėsai pasKeiota. VJ.rij jr moterų kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge

riausių Amerikos ir Anglijos audyklų.
100',' vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra

bužiui tamsios spalvos 3’y jardų ilgumo galima pirkti už $12.

Kita;

Ar nepamiršote?

Vandai Mačiulienei Car- 
Nieko nė'pa'dėję.- Kabins- ng..**«"*>’*) padaryta upe-

i:o aišk*nimas. kad fiimese ,aclJa- 
dažnai matę, kaip kareuL 
duodi. : ausi karininkui Atvyko prof. Puzians

Philadeiphijos atvykoKad ir čia antausi ga\o ca- iš
ro žar lar;L-. ne komuius- prof. J. Puzinas, kuris re 
tas. daguoja dabar spausdina

. i et jis buVv i'ii- mąji Lietuviu encikloped:- perduodamas negu oru ar
sas. atžirtę- raudonas:.'* j'*s tomą (raide K».

Visi, kurie nėra šio kraš- už $13.73 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu 
to piliečiai, iki sausio galo mo ar apsiausto pirkiniu.
turi pašte pasiimti nustaty- Bovelnir.ės medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla- 
tos formos blanką (Address t«mo, mazgojamos, 3 jardai už $1 ir brangiau- Mes turime didelį 
Report Card, Form 1-53) patrinkimą visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams 
užpildvti ir grąžinti paštui? ir kitokiems drabužiams.
Kas tos remstraciios neat Adara P,imd- ,r lre<d- ,kl 6:30’ »»>P ik‘ 5:30; adara ir šeštd-
Ilki. I,«< baudžiamas. ir F*«iri,‘*'*
_____________________________ _ TENTILE OLTLET

Garsas geležiu greičiau L. & M. OVERSEAS PARC EL SERVIC E
23 Knecland Street, Boston 11. Mass.

vandeniu. Iiay View busas sustoju prie pat krautuvės.

Kas perka ar parduoda S
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 Vpland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.)

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

NAMŲ SAVININKAMS 

Fentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame žioge

liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Frašom kreiptis:

John Petrus

14 Gartland Street 

Jamak-a Plain, Mass.

Te!.: JA4-4376

/eOOOeOOOOMMOMMMMMB

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne

laimių (ugnis, audra ir kt.). 

Visais insurance reikalais 

kreiptis ;

BRONIS KONTRIM 
Jastice «f Ihe I’eace—Coo«laMe 

39S E. Broadnay 
So. Boston 27, Mass.

|Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

KETVIRTIS A CO.
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuoėalai

Elektras Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, papuošalus

379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 

Tek AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 

A. J.

Telefonas
_ 27, M«a 
AN 8-4148

Baajamin Moore Malevoa 
Popieraa Sienoms

8tiktea *
Visokia Reikmenys Namai 

Reikmenys Piumbrri—s 
VisokieGeležiss Daiktai

VAISTAS "A2IVA-

1— Vaistas nuo nodifiao Ir 
io nušutino eandeaiu.
2— Vaistas nuo atdarą taiadg

koją aieMjl- 
ir

6—VatotM uuo gahm

tuo kosulio. GraR

Roikalaukin šitą raistą po> 
mitais liūneliais. ****** ui 

kiekvieną numeri $1. Pini
gai, čekis ar money orderis II 
kalno. Adresuokit: (84)


