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Demokratai Nori Pašalinti 

Valstybės Sekretorių Dalies
------------------ i

Atstovų Rūmai Šių Savaitę Nubalsuos Prezidento Re
zoliuciją Dėl Vidurinių Rytų; Senatas Dar Aiškina

Klausimą; Daugelis Demokratų Senatorių Sa
ko* Kad Jie Nebepasitiki Valstybės Sekre

toriaus Politikai.

NAt’JOS AMERIKOS ORO PAJĖGOS

Viršuje naujausi greičiausi Amerikos era pajėgų kovos lėktuvai. Apačioje laivyno 
.spausminiai iš plastikos padaryti lėktuv ėliai. kurie hu< naudojami mo** inanlis 
šaudyti automatiškai vairuojamas bom’ as iš lėktuvo i lėktiną. Jie yra tokie 
maži. kad galės būti paleisti nuo kovos lėktuvo sparno, ir iėks kovos lėktuvo 
vairuojami.

J T Seimas Tariasi Ką Daryt 
Dėl Žydų Arabų Santykių

Izraelis Nepaklausė J.T. Seimo Tarimo Ištraukti Ka
riuomenę Iš Egipto Iki Sausio 24 d.; Kyla Klausi

mas, Ką Toliau Daryti; t Izraelis Kritikuoja
J.T. Tarimą; Egiptas Grasina Sulaikyti 

Sueco Kanalo Valymą.

i Unijų Tyrinėjimas . Padė!!s *««*?»<** Ry-
o d* z • iz j tuose vėl pasidarė drumsta.
DUS Kimiai Veaamas Izraelis atsisakė ištraukti

—------ savo kariuomenę iš Gaza
Senato dvi komisijos su- srities ir šarmel Šeik vieto

tai ė daryti unijų tyrinėjimą vės prie Aqaba įlankos, 
ir aiškinti raketierių ir kito- kol jam nebus užtikrinta, 
kių kriminalinių gaivalų įta- kad Egiptas nebepuldinės 
ką unijose. Izraelio teritorijos iš Gaza

Vežikų unijos bandymas srities ir nebetrukdys laivų 
priešintis senato komisijos judėjimo Aqaba įlankoje, 
tyrinėjimui paskatino sena- J.T. seimas davė žydams 5 
ta pravesti platesnį unijų dienas ištraukti savo ka- 
tyrinėjimą ir ypač atkreipti riuomenę iki sausio 24 d., 
dėmesį į tai* kaip unijos bet žydai to nepadarė, ši 
tvarko jų žinioje esamus pirmadienį J.T. seimas vėl 
Įvairius darbininkų labda-; pradeda tą klausimą svaig
ios ir senatvės pensijų fon- tyti, bet ką jis daugiau 
dus. ęali nutarti, lieka neaišku.

Unijų vadovybė pasisakė E ; gausybė grasi- 
aiškiai uz bendradarbiavi- _ c„i„n,„c

Į ma su kongreso tynnetojais kanal0 val o , n<?t 
rn-net vežikų unija pareiškė,; atnaujins k rfež ž 

- kad n nėra nnesmea konar- . • * » -___

Pereitą ketvirtadienį at- Pakistane Riaušes 
stovų rūmų užsienių reika- \j)el Indijos Politikos
lų komisija 24 balsais prieš ______ į

2 nubalsavo remti preziden- Pereitą šeštadienį Indi-i 
to pasiūlytą rezoliuciją d.el. ja paskelbė, kad ji “galuti- 
Amerikos politikos Vidun-, naį” prijungia Kašmirą prie 
niuose Rytuose, šią savai-! Indijos ir visus ginčius dėl 
tę atstovų rūmai savo ko-; Kašmiro baigia . . . 
misijos, tarimą greičiausiai Tokį nutarimą Indija pa-! 
patvirtins. darė po to, kai Jungtinių

Bet senate prezidento D. Tautų saugumo taryba vėl 
D. Eisenhovverio pasiūlyto- pasisakė už pravedimą ple- 
ji rezoliucija susilaukė įiscito ginčijamame Kaš- 
daugiau kritikos ir visą per- <
eitą savaitę senato užsienių Toks vienašališkas Indi-' 
reikalų ir krašto gynimo jos nuosprendis sukėlė di- 
komisijos bendrai aiškino: delio pasipiktinimo visame 
Amerikos politiką Vid. Ry- Pakistane, kuris reikalau
tuose ir demokratų kalbėto-! ja, ųacj Kašmiro gyventojai .-.■.t=-t*:------ ■-■■■■■■■■■ —==r.— — ■ - -

gautų pragos laisvai apsi- Amerikos Lenksi Už Porcija Suėmė Tris Sinskva Vėl Nori
Dulles politiką Vid. Rytuo- prie Pakistano, ar prie Indi-1 ParamiĮ GofflUlktti ĮLūflOfflUS ŠUipUS / nkctt KomUli OMKĮ 
se, ypač po to, kai Sueco Į jOs. Kaip tik pasklido žinia, -------- : .--------
kanalas buyo egiptiečių na-į kad Indija nesiskaito su JT . Amerikos lenkų spauda Du Vilkaviškiečiai Įtarti Maskvos dikutoriai pa- kad ji nėra priešinga 
eionalizuotas. organizacijos tarimu, visoo- *P ivahioš jų organizacijos Šnipinėję Mauros Naudai darė pasiūlymą kitų kraštų reso tyrinėjimams, tik nori, i - ’nebus ištraukta iš visos

Daugelis demokratų se-^ Pakistano miestuose įvy-'dabar vis garsiau pasisako Fe(ielalinė hcija (FBI, komunistu partijoms vėl at-į kad tyrinėjimus darytų ten^įjos. Jokių pa-
natorių sako kad jie ne-,ko demonstracijos prieš In-^uz Ui, kad Ameriką duotų skelWa. ka(, ‘ J gaivinu Rominformą . per kongreso tinkama. įgaliotos^d4jimų džl taikos irdėl
begali pasitikėti valstybes diją, o kai kur Įvyko net ekonominę pagalbų Gomu.- aiškintj ir suįmtį kelius So- ku'-!1 b;,lU .Alinama iv ai-komisijos. (Aųaba įlankos Egiptas ne-
sekretonaus politikai u rna- kruvinos riaušės. Daugelyje kos valdoma. Lenkijai. Po vjetĮJ _ gujmti .. L-e ijų ncmunis..ų paitijų poli- —— ------ - įno|i duoti Egiptas nenori,
no, kad jis geriausiai pada- miestų minios reikalavo im- . nnkimų Lenkijoj, kai ir ka- ‘ L,nn- ' "
lytų, jei pasitrauktų is sa- tis ginklų prieš Indiją dėl talikų bažnyčia su kardino- , \aVa‘»-dė A bromai <šo- 
vo vietos. Ne tik dalis se- Kašmiro išvadavimo. ! lu S. Wyšinskiu priešaky. *^i ,•% Vilkaviškio)natorių sakosi netekę pasi- __________________ ! aktingai rėmė GomulkosboIevKiu’\->Xl!kavl^°b
tikėjimo J. F. Dulles suge-i , w 'režimą, Amerikos lenkai JG. zmona My^ ^mus1 Ru-
bėjimu vesti Amerikos už-! Meteskįį MlliaUskūS mano. kad Amerika turėtų Sij°J 11 Jacob - lbam ilgi i-

Prieš
prikėlimą iš numirusių pa-j 
sisakė Kinijos. Italijos ir 
Lenkijos komunistinės par
tines. todėl šiuo tarpu jis 
vaigu bus atgaivintas

sienių politikų, bet jie nu-, ‘Patrakęs Bombcri*’ 
rodo, kad musų valstybes 
sekretorius neturi pasitikė-j

Kominformo,^^^^,- Klaupia kad J.T. karo pajėgos už-
Kodel Aliejus Kyla G*Z{> ir Aqaba įlan-

____ _ kos pakraštį ilgesniam lai-
20 senatorių iškėlė suma- kuk

ju.lnymą padalyti tyrinėjimą, j Izraelis is savo pusės Sii- 
kodėl aliejaus kainos stai-!ko» kad sekretoriausduoti Lenkijai rimtą ekono- f V? V 1Jkaviskl°’ Lietuy°j; <rOSjavijos komunistų rasai kodel alR- ranortas IT seimui anie

mine narama. ? sr?Vy tinkIv ,esą H)ainiou visai ir neatsiklausė. Pakll°- Dabar dau£ alie- sportas J.T. seimui apie
—............. ’jaus gabenama į Europą, ^1 aelio atsisakymą įstrauk-

Šiuo tarpu rusai mano pa-. Bet dėlto aliejaus kaina ne-id ^avo kariuomenę iš mi
minę pai 

Atstovu ir kiti agentai, bet jų pavar-
Z na rn»«7 NevvYorko policija, po' džiu policija dar neskelbia
tarpe, su kuriais jam ten- . ‘ 1 j kas Thomas S. Gordon (len- Jack Soble atvyko į Ame-
ka nuolat bendradarbiauti.i kul.js nuo 1940! kas Chicagos) seniau bu- riką 1941 metais per Jano-

Dėl prezidento pasiūlytos metų pakišo New Yorke
rezoliucijos Vid. Rytų rei- įvairiose vietose virs 
kalu senatas greičiausiai namų darbo bombų.

30

vo pasisakęs prieš Gomul- niją. Amerikos vizą jis ga- 
kos rėmimą, bet dabar sa- vo Kobe mieste Japonijoj. “ 
vo nuomonę pakeitė. Už 1947 metais jis ir jo žmo- 
paramos davimą Lenkijai na priėmė Amerikos pilie

sitenkinti leidimu laikraš 
čio. kuris informuotų visų 
sakų komunistus, kaip jie 
turi aiškinti pasaulio įvy- 

ius ir kaip geriau atsto
vauti Sovietu interesus. Ku

tinėtu kilti, nes gamvbos iš-! aukščiau vietų yra 
laidos nėra pakilusios. “pavyzdys neaiškumo” ir 

Europa skun—Vakarų 
džiasi ne tiktai dėl pakilu-

klausimą stato aiškiai* kad 
reikia baigti netikrą padėti.

pritars Ui rezoliucijai, bet Apie “patrakusį bombe- , 1----ri aTr J i, ; da toks tarpUutinio komu-*, ,* * * J ’ j ,.:” „,*., pasisako ir įvairios lenku tybę. Jokūbas Albam irgi . 1 . ,daugelis senatorių nurodo, 1Į laikraščio vidui y yra T iotnvns Amoriknn a^zmo laikiastis pa^iiodys,
ka.l’ta rezoliucija paliečia platesnė korespondencija iš l’ol,.t,n,« emigrantu otgan.- kilęs .s L,letuvos Amerikon 
tik dalį Vid. Rvti k aušimu! Wate.bu.-y, Conn. Pasiirto, zac!Jos’ MlkoIaS at'7ko,.1.!’b meta,t ,
ir visa paliekL nuSilvje kad bombų gamintojas yra i Sulmtl ?n">a’ Jau keI' m'"

nėra žinoma.

siu Amerikos aliejaus kai- k°ki bavo iki spalio mėne- 
nų. bet irdėl neužtenkamos! galo, kai kilo Izraelio- 
aliejaus gamybos Ameriko-j Egipto karas.
je. Dėl gamybos varžymo Padėtis tarp Izraelio ir 
Texas ii? kitose valstijose Egipto dabar yra tokia, kad 
Amerika negali pristatyti;karas g®H *r atsinau- 
Europai tiek aliejaus, kieklMi, o tas gal duotų pro- 
Europai reikia. Aliejaus ga-i §os nisams Ristis Į tą karą. 
rnybą reguliuoja atskiros 1

palieka nuošalyje
tokius svarbius klausimus,! Waterbury gimęs George 
kaip Sueco kanalo tvarky-' Metesky. seniau vadinęsis 
mas, Izraelio ir arabų san-' Miliausku.
tykius, arabų pabėgėlių Ii- G. Metesky Miliauskas

tai sekami. Jie seniau dir- VOKIEČIŲ GENEROLAS
STASSEN SAKO, NIXON bo Sovietu ambasados tre- NATO VADAS

PAKENKĖ PARTIJAI čio sekretoriaus Vasilij Zu- ______
u u v bilino vadovybėj. Zubiiin Vokiečiu generolas Dr.Harold E. Stassen, repu-' vvvzn

valstijos.
Aliejaus kainų kilimas, 

koks jis jau buvo iki šiolei, 
krašto vartotojams kainuos 
per metus 1 bilionas dole
riu.

BE KOLCHOZŲ
NĖR SOCIALIZMO!

UNIJŲ VADOVYBĖ
TARIASI FLORIDOJ H. MEAD ALCORN

--------- PAKEIČIA L. HALL
Šią savaitę Miami Beach, ----------- 800

Fla., posėdžiauja Amerikos Republikonų partijos na- 
DarlM) Federacijos —C.I.O.! cionalinio komiteto naujuo- 
unijų vykdomasis komite- ju pirmininku paskirtas H. 
tas. Darbų tvai-koje yra Mead Alcora į vietą pasi- 
svarbūs unijinio judėjimo traukiančio Leonard Hali. Į 
klausimai. Tarp kitų klau-1 M. Alcom iš Connecticut;

.. T.. Kaltumą. ĮUniami šnipai lai- tomas "geru europiečiu .
Kandidatas, o ne K. M. Nix- v..innmo Iš h„vo 1 • *, • ♦komi Kalėjime, is jų ou\o \ okietija iki siu metų ga-
01h. . ... u c* ce pareikalauta po $100,000 p, via pasižadėjusi sukelti

rnes linkimus H. L. btas- k-.>rlan«ri ii n no. ’i • ............'1 —.... . . , Kaucijos 11 Kadangi jie ne lankias divizijas kariuome-n siūle viceprezidento vie- ffaiAin toj 1..;. 1 - x- . ..*<A • , , ,* • r- u • 1 j-j *- jos ine.-u, tai jie lai- ncs \AiO ginkluotoms pa-tel C. Heiteno kandidatu- k„mi kalėjime.
rų, bet jo velk niekas ne- Suimtieji gyveno Nevv 
parėmė ir net |iats C. Her-- Yorke, kur jie ir areštuoti, 
ter su Stasseno siūlymu ne- Soble turi ,netu sūnų> gi. 
sutiko.

jėgoms.

REKORDINĖ KALBA

VENGRIJA “VALOSI
muši Lietuvoj. Sūnus kurį
laiką mokėsi Bostone. Indijos atstovas J.T. or-

Soble poros ir Albam suė- ganizacijoj Krišna Menon 
vynau- mimas yra pirma didelė šni- pereitą savaitę pasakė įe

Lenkijos komunistų par
tijoj “staliniečių” ar, kaip 
lenkai sako,“reakcionierių“ 
frakcija iškėlė kaltinimą

Ifi/sif Kalendorius 'prieš Gomu,k* kad *iis i’a- 
naienaorius dcda va]stieęianks likviduoti

Greit I au Siunčiamas kolchozus, o tas reiškiaI
--------  kad jis grąžina krašte ka-

“Keleivio” kalendorius, pitalizmą.
1957 metams šią savaitę iš-į Tą kaltinimą iškėlė par
vežamas i rišyklą ir tikime, j tijos centre komiteto narys 
kad jau kitą savaitę jį ga-jK. Mijal, jis išsiuntinėjo 
iėsime pradėti siuntinėti vi-1 laišką partijos nariams su 
siems jį užsisakiusiems. griežtais kaltinimais prieš 

Prašome truputį kantry* Gomulkos vadovy’bę. M i jalą 
bės ir kalendorius bus užsi- remia kiti “staliniečiai”, 
sakiusiųjų namuose. kaip Z. Novak, ministerių

šių metų “Keleivio” ka- pirmininko pavaduotojas, 
lendoriuje yra Įdomių skai- ministeris B. Ruminski ir 

tymų ir informacijų. Kvie- kiti.
įme ji užsisakyti. Kaina Iš 10,0<X) kolchozu Len- 

5o centu, kaip ir seniau, kiioj iki šiai dienai dar yra 
Kiti visi

isimų bus aptartas unijinio valstijos yra Eisenhowerio; --------
judėjimo vienijimo klausi- krypties republikonas, ku-j Vengrijos Kadaro vi
ir.as valstijose, kur dauge- ris dešiniųjų tarpe mažaijsybė masiniais areštais ir pų byla po Rosenbergų ir kerdinę kalbą. Jis kaliojo 
Jyje vietų vienijimasis neju- šalininkų teturi. Naujas karo lauko teismais valo kompanijos šnipinėjimo iš- 7 valandas ir 4S minutes ir
(la iš vietos. Taip pat bus partijos pirmininkas sako, kraštą nuo “neištikimų ele-aiškinimo. Dabar suimtiems pasakė tik tiek, jog plebis-'tyr
išsiaiškinta, kaip žiūrėti į kad jo didžiausias rūpesnis mentų”. Bet gyventojų nuo-gresia mirties bausmė, jei eitos Kašmire dabar yra čia
kongreso raošiamą unijų bus dirbti, kad 1958 me- taika yra niūri ir niekas ju išdavikiška veikla bus negalimas, nes Indija skai- tik
tyrinėjimą i. oilė kitų svar- tais kongresan praeitų dau- Vengrijoj netiki, kad Kadai* įrodyta. J. Soble Lietuvoje to Kašmirą jau savo terito- Pinigus ir užsakymus prašo-išlikę apie 1.500
biu reikalo. guma republikonų j \ aidžia galėtų įsistiprini, dirbo šerių biznyje. riies dalimi. |me siųsti ‘Keleivio” adresu, išgaravo.
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Rinkimai Lenkijoje
Lenkijos seimo rinkimai sausio 20 d. buvo nepa

našias Įvykis komunistiniame pasaulyje. Rinkimai 
buvo. palyginus, laisvi, nors kandidatų pasirinkimas ir 

uvo ribotas. Be policijos smurto rinkimuose dalyvavę 
,<ebėtinai didelis piliečių skaičius, apie 90 . kas de
mokratiniuose kraštuose yra labai reta. Ir rinkimų re- 

dmmi \ra nepaprasti. Milžiniška balsuotojų dauguma 
• už komunistu partijos ir dviejų jos sąjungi-

. . I • i *1 š

kandidatus. Komunistai turi 
.<žtikrin:ą daugumą seime, o valstiečių ir demokratų 
i •unijos turi iš anksto šioms numatytą atstovų skaičių.: 
A'.vodo- lyg Lenkijos balsuotojai laisva valia patvirtino! 
..•munistini režimą krašte. Bet taip tik atrodo.

i
Lenkijos gyventojai balsavo nepaprastose sąlygose.! 

Spalio mėnesi Lenkijos komunistų partijoj ivvko ųer- 
e’>mas. Tos partijos centro komitete susidarė daugu

ma. kuri nutarė griežtai pasukti partijos kursą “nacio- 
. alinio komunizmo** linkme ir išrinko partijos genera- 

’./iu sekretorių 4 metus bolševikų kalintą \Y1. Gomui- 
,ą. Maskvos valdovai bandė paveikti lenkų komunis-

muKiu nartiju isstatvtus • - * - •

EDENO Si ŽMONA

Dabartinis Anglijos ministeris pirmininkas Harold Marmiliian su savo žmona.

Kongresas ir unijos sausio 19 d. nutarė, kad lz-
, ... raelis per 5 dienas turi iš-

\ iena senato komisija „o- t|aukti kariuomenę iA
t ėjo tyrinėti vežikų ( Team- g . terjto,.ijos ir Gaza 
stenu, unijos pinigines at-slitje!i 5 dien0!i suėjo 
skalias u unijos neaiškius 24 (, ,z|ae,io
iantj»ina su laketieiiais. ,.juomenį vjs dal- Egiptote- 
Honn.-ija po ilgo paruošia- ,.jto,.jjoj (;aza srityje, la
mo tyrinėjimo . pasisaukė laelis reikalauja gal.antijUj 
vežikų unijos .vairius parei- nebekiiudys jo
gurus u- norejo juos apklau- ,aivams laukioti A( aha 
smet.. bet unijos, vadovy- nebedalys puldi.

i oe isase savo tarnautojams nėjimu iš Gaza sritie& J.T.
■ -.....................- - --------------- :«• rinkliems pareigūnams •• ■ ■ k-
GENERALINIO KONSl'LATO neduoti tai senato komisi- jA J.. .... allrt_

pnivpiiuK ..... , ju ar negali ar nenori nuo-
jai jokių parodymų, nes, / žydai nepasitraukė

Generaliniame Lietuvos ko:i- esą. ta komisija nėra kom- -- .
sulate Nwe Yorke yra telkiami v±tin<ya (pJuri tei<ėM tv- 1S svetiraos zemes« TaiP 

ieškojimai. kuriuos P**Wa. .<netul? teises> G’ reikalas dabar ir stovi.
;* kad ian turi VTnflku-?aum\ Li?tu\os pasiuntinybė ir 1 ine5\ umjo* \ eiklą... . J T organizacija “gl-asi- 
;o. kad jau tun 9 anukti- konsulatai Jungtinėse Amen- \ ezikų unija yra viena J

Iš Tolimųjų Hawajų
III

Metinių švenčių proga

kus, Manchester, Conn., ra-

čius. tik ne pats Kazys ra- kos Valstybėse.
na” imtis kokiu tai sankci-*1 "iu *01 no i&tikad jL nemestų iš partijos “polithiuro** Maskvai; Juozas Yaskelionis. Law- šo- o viena jo dukra—Onu- Tie ieškojimai vykdomi ties 7A^^* uJ„"a ^i-ašle. Jos įVdeŠ .bet bedantę

y-ikimų komunistų, bet lenkai nepaklausė ir dėl torience- Mass.. jau peržengė tė ar Alice ir prašo, kad amrašX'. “mE atsisakymas Priskinti su-^ * ĮJutarf
<k per plauką išvengė vengriško liKimo. Rusų kanuo-i savo-gražaus 7-5-kių metų mes joms parašytum dau-Generalinio konsulato kartote- kėlė didelio susidomėjimo, uuuui-

-;t-nė Lenkijoj jau buvo pakilusi i žygi malšinti “maiš-1 amžiaus kryželi, vis gerai giau apie Hatvajus.
:.ir.kus"

knie. , • .. Ai' mai tik tiek vra verti, kiekį- , ... -.,i , o senato komisna reikalą . , „ . - » • «...
Kad ieškomųjų darbas. kun< , ... . * , . .- kas non jų laikytis. Jei ma-

Yytautas ir Marijona Kel- šiuo metu yra ypatingai . padi- pelkele i teismą. kuris n- žh,kas
Toįrington, Conn., i^o. kaip tą

jumis sutriuskinsime.y - . ‘ . v- • Praso» kad mes jiems pa-matyta, kiek galint verstis be . *,. - - * - l tjarė Maskva ir Vengrija,
alsinus visokius suki- ,^ikšmp ir net no* la^um apie save ir Ha- skelbimų spaudoje, kurie is v> niehH.niią ai ne. butų daf ylena pamoRa

kalenu .eik.mę n net ne- so yra vengtini daugeliu sume- Tuo tarpu vežikų unija ^vetuotai JT nešokti aukš-
Edvyardas ir Marijona Ve- sį^* (^“raUniame11^^^ Pa;laišk.ln°’ ka(J M vl^^kal čiau juostos, 

liekai. La\vrence. Mass., antrašais. nėra priešinga kongiesui n
prašo, kad jiems parašv- Todėl visi lietuviai, kuriame neatsisakys duoti parody- p»vyzay«
čiaii anie «ave " ^niai jie bebū- mus senato ar atstovų rū- Lenkijos, palyginus, api-

ti • ..... . apsigj\enę. \patingai gi ne. i-f»iTii<iiai iei ta komisi- laisvi rinkimai sukėlė dide-Petras ir Ona Amsiejai, kurie iki šiol dar neturi ryšio nių komisijai, jei ta komisi- iais\i linkimai sukeie uiue 
\*o Vndover Mass Di^a^o, su savo artimaisiais ir mano, ju ous įgaliota toki tjrinė- no susidomėjimo Jugoslavi- - • - - , - p , _ r _ .. , km Tit(> bolševikiška<

rtiožtu nu- režimas tūpčioja vietoje ir
ju duki*u—Lilian ar Milda, mą (ištekėjusioms moterims ^ai‘č paskuti naują- i>,d\ie« nedrįsta eiti pirmyn šalies 

nurodant ir mergautines pa- jų komisiją sudarytą komi- demokratinimo keliu. Jugo- 
Adamis ir Lucė Seilins- vardes) šiuo antrašu:

• atrodo, dar ivg pajaunėjęso plepusis Chiiiščiovas grasino lenkam

“Mes jums parodysime koks yra kelias 
.ii ir jeigu jūs neklausysite, mes j 

Jes pavartosime jėga. kad minta
pųnus jūsų krašte... mes niekada neprileisime. kad Mtajmano> įa(j pHeš du tūks- 
.;ilis i Lenkija i būtų parduota amerikoniškiems impe- tančius metų buvo tokis Pa- 
į ialL'tams. ..’* ;šaulio Išsranvtojas žvdu kil-

Lenkijoj spalio mėnesi neatsirado vengriško Gero.! mes. kuris basas vaikščiojo 
p.rris būtų paprašęs rasų tankus i talką prieš maišiau- arti Jeruzalio. Golgotos kal- 
-ginčius komunistus, o patvs lenku komunistai su G o- nuošė erškėčiuotais takais.

. .. < ir visuomet krečia visokiau->ocializ- • - -r' • "i * .-■ meiis,. įsius sposus. Tai uzkietejęs

//tu.-:a priešakyje sugebėjo itisus nuraminti ir juos iri- ° -uanja Aiagoanete pasKui k . Dara^^um ijem<4 būti ieškomi, yra jimą dalyti.
Pinti, kad Lenkija liks “sovietinio bloko** naivs. Pora bėgiojo ir “pilnus kelius . . patv^ rašo o viena P1*3^^ sax.° antrasus r Senatas savo
-• ...............-j.- .. t ______  ,______* ......... * ašarų ir nerio nrikloio“ 11^1 .ne Lat>» Ja>O, O Mena trumpas žinias apie save >r se.- ...................dienų vėliau. Vengrijoj, vengrų komunistinės vyriau- k , perlo priklojo .
-vbės vadas Gero paprašė rusus i talką prieš beginklius ^uoza> t\irtina. kad tai \ra

telemia. piniginėms at- slavija nemažai pakeitė sa- 
unijų santy- vo režimą nuo 1948 metų 

iki dabartinio laiko, bet 
ienpartinis režimas ten vis 

dar tebėra galioje, o kriti- 
s kos žodis yra smaugiamas ir 

inejimą įtrauks ne tik baudžiamas, kaip tai paro- 
įlatuose. Jodei per “vyriausybės operacijų ko- dė M. Džilas byla. Džilas

nebus ateityje Skomi tie Lie- misiją”, bet ir darbo komi- gavo 3 metus kalėjimo tik
a- -nrnin-f’ - k tuvos piliečiai, kurie išvyko iš siją. UŽ tai, kad jis drįso pakri-

pačioj Lenkijoj ir lenkai žinojo, kad kaip vengrui, tinam ir nuoširdžiai dėko- s>ie mm suminėti yra ne- Lietuvos Jl-jo pasaulinio karo Daug Įdomiau negu tas tikuoti Tito režimą new-
įaip ir jie iš laisvę mylinčių Vakaru negaus jokios jam -Juozui ir Birutei už \alkab tai Arne- (1939-1945 m.> pasėkoje ir ap- bus pats tyrinėji- vorkiškio “New Leader’sa-
„aealbos. jei iusu tankai pradės juos skeisti. Tarp sražias dovanas. 13 ' vS*v«se.U T^kiTlsiiienu ieš- mas ir jo iškelti unijų ta- vaitraščio skiltyse.
;li-ų lankų ir Vakaną taikingo neutralumo pasirinkimas Edward Amžiejus. Blad. laba> ,ie.

itintė svkliikai rašo Tiesa iu kai Esamieji Generaliniame kon- nlal bu* įdomus visam dar- zimas turėtų duoti daugiau 
ma. patikėti valdžia Gomuikai ir tuo būdu prisidėti prie Kalėdų sveikinimus* bet nu- kurie vede kitataučius’ bei tula,e- ir, gi,ilsimieji .antrašai ! imr.Kų judėjimui. Ir štai laisves Jugoslavijos pilte- 
yc-pnleidimo MasKvai ištikimųjų komunistų giizti į vai- tylėjo labai svarbų dalyką, kitatautes, bet tas nedaro laikomi. ‘ į b?’- ? !
.jž;ą >u msų tanku pagalba. Kitoks lenkų pasisakymas’o mes vis vien sužinojome, skirtumo, mes tikrai žinom. Ieškotojams - paklausėjams LJnjju fondai i.,j uj-.-a
- ū,ų sudaręs pavojaus, kad ir iš gomulkinių komunistų kąd jis jąa bai- kad jie arba jos gali labai tėitomd Visos unijos dabar turi ėiams reikaHn^? Visi dik-

mų ats.radę savanorių saukus rasų tankus . taiką prieš gia spausdint. įdomią knj- gera. lietuviškai skaityti, jei tam nebus ieškom.,ią asme- d;desniu5 al. mažesnius fon- talonai mano, kad žmonės
-autos vaną. g?— P’.cnic m November , LZUot kiekvienam asmenis- nų įsakmaus sutikimo. Toki su- b \n.Q Iaisv?

jjurtapešio demonstrantus ir nišų tankai kraujuje pa-
ili'n • ivnoni nsnaši: iškilt)i«vinimn indėiima. L-nL-« Kaip ten bebūtu, bet vis- kai. Mahanoy City. Pa., pla- Consulate (šen. of Lithuania

siją unijų 
skalioms i»

rensamus Kandidatus, net ir rtisisku? tankus. j0 p- jo dukra Bitutė (Mrs. kad jiems parašyčiau ka •<5e “* konsulatuose.
----- --- r * spaudą ir

lankai žinojo, kad jų griežtas pasisukimas nuo komu- Dana L. Clark Jr.j. iš Na- nors apie save. 
cistinio režimo gali išvilioti tusu tankus iš ju landvnip sfcua. N. H. Mes labai iver-

’t-nkair nebuvo labai didelis. Jie galėjo tik patvirtinti fonk Mass.. kaip ir 
:au pačių komunistų centro komiteto padarytą peivers- vienais metais prisiuntė sykliškai rašo. Tiesa, jų kai

Daugelis žmonių Jugo- 
inėjimų davi- slavijoj mano, kad Tito re-

...... .. . Mes Edvvarda pažįstame daugiau negalėčiau asme-ieškotojai bus tuo pačiu !aiKo-i • .. i.:Sovietu Rusiiai susilaikius,-a.:cs isiaisvinima is iusu kontroles. .. . .. * 1 - . n., . „ „n t.i^ sutinka mi pa\yzdingai, o kitur •
, . . * , , * ................... . mažens, jis 32 metų am- mskai parašyti apie Hawa- misų tuo sutinka- ! anie fondus susisuko sau nutarė, kad kašmire tun

Ame Gomulka dabai’ spiečiasi “visa Lenkija . K<>- a- Petro ir Aeotns Am. ius kas teina musu savait- Atsižvelgiant i siuometine<r apie lonnu. .u.LUKO sau jo.nm-iu
- i *r <z»r-iaii't-.; ~“.U ’ - 1 tV • telPa hiusu sa ait j,ąiyga#> besikreipiantieji su, lizdus parazitų šutvės, ku-dalomas plebiscitas,o:j. ,mu /ai ../h Gomulka įemia. i . Klaustais, kūne sieju sūnūs. Haverhill,Mass. rastyje. ieškojimais yra atleidžiami nuo-darbininku fondu kaip tai JT oiganizacija se-
/V" suvaryti i vieną partiją su komunistais ir sudarė Dorai ir pavyzdingai išau- Be to. rašyti vienam reik prideramo

- j'artiios liberališkesni sparną. Vž Gomulka pasisa- kietas jaunuolis, tėveliai
. k balsavo katalikų bažnyčia, kurios Įtaka Lenkijoj tioško jĮ matyli kunigu, lei-

yra didelė. Kunigai aktingai dalyvavo rinkimuose, do mokytis seminarijor.

uauja: išrinktas seimas—ar tai bus tik lėlių par-įjoję. Po karo sukūrė sei- užims vietos ir pradės būti 
^n ei tas, a:- Įstatymų leidžiama Įstaiga, kuri ir vai- ma jp dabar labai giažiai neįdomu. O neįdomių raš-
įzią gali kontroliuoti? Kitas klausimas kils. kaip Go- 

///..•.••' vyriausybei seksis pakelti žmonių gerbūvi, gauti 
.a.'am'..- užsieniuose, pakelti darbo našumą Įmonėse.

-ui? teiesu'ki valstiečius daugiau gaminti ir tun būdu 
įšve-ti mastą is skurdo ir vargo. Kada nors vėliau.

e m ejonės- kils klausimas, kaip lenkų tautai atgauti 
visišką nepriklausomybę ir demokratišką tvarką. Bet 
tai yra tolimesnės ateities klausimai, nes sąlygos nei 
visiškai nepriklausomybei, nei demokratizacijai nėra
jar jialankins.

Lenkija kaip ir visas Maskvos “satelitų pasaulis” 
v) a kiyžkelėje. Nebaigtas kelias i tautos laisvę atsispin
dėjo ir Lenkijos rinkimuose, kurie buvo laisvi gana siau
buose rėmuose ir kuriuos tenka vertinti atsižvelgiant Į sėkmės, 
j-etikrą ir nepastovią padėtį bolševizmo pasaulyje. . Mr & Mik Charles Bac«

gražu
gyvena šalimais Haverhilio, tų jūs ir mes skaityti neno- 
anapus Merimacupės.Brad- rime. Todėl šiuomi ir bai-Į 
ford. Mass. giame. A. Jcnkint

Mums džiugu matyti ir---------------------------------
smagu žymėti faktą, kad
ateivių lietuvių šeimos sū
nus prasivėrė didžiuosius

SKAITYTOJŲ BALSAI

taigose.

Susikaupus dideliam ieškoji

mų kiekiui, nėra galima nori

mu gTeitumu atsiliepti visiems, 

kurie kreipėsi. Tatai bus pada- 

, ryta kai tik bus įmanoma, iš 

eilės atsiliepiant, ar pranešant 

ieškojimo išdavas.

Šia proga, lietuviškajai spau

dai. jau per eilę metų talpinu

siai be atlyginimo ieškomųjų 

asmenų sąrašus, čia yra reiš

kiama gili padėka tiek konsu- 

liarinių Lietuvos įstaigų, tiek 

ir visų lietuvių, kurie tuo ke

liu yra susiradę savo artimuo

sius-

Generalina Lietuvos konsulatas

priė
jo* 

alandas
..... as stengiasi, kad at- Įrodinėdamas, kad Kašmim
kaitomvbė ir fondu tvar- yra ‘ išspręstas . Esą,

būtu be priekaištų, Kašmiras jau tun naują 
bet ne visos unijos savo konstituciją ir yra “apsi- 
centru patvarkymo laikosi, sprendęs būti Indijos da-
o kai kurios unijos prie jo- .
kiu centui ir nepriklauso. Tu°J P° saugumo ta- 

Taft - Hartlev įstatymas putanmo, pereitą šeš-
reikalauja. kad unijos duo- ta^?enb.„^*?a, 
tų kasmet pinigines atskai- P^Jun?® Kašmirą prie In
tas vvriausvbei, bet nieks ^jos ir ginčą užbaigė vie
tų unijų apyskaitų netikri- napusiskai ir “visiems lai- 
ri3. i kanw •

Apskaičiuojama, kad uni- ginasi, dar yį^ua val
ių fonduose jau yra kelio- y^d)e, sį kartą Indija, pamo- 
lika bilionų dolerių! Tai ,,anka 1 saugumo tary

bos nutarimą ir visai nema
no klausyti* ką ta taip gar
binama ir kartu neboja- 
ma organizacija taria.

Bet Pakistanas iš savo 
pusės visai nėra linkęs Indi
jos “galutinąf’ sprendimą 
skaityti galutinu ir prie pro
gos klausimą prisimins.

J. D.

Gerbiamieji. Siunčiu $5:me-

cvvenimo vartus i kūivhini t,n? Prenumeratą ir už kalen- 

gyvenimo \artus į Runomi doriu o Hku<i srubli skiriu 

literatūros pasauli, kur dir- Tėvo pypkei. *

va vra labai plati ir neap- Aš eyu pirmojo karo vetera-

sakomai derlinga. Todėl.. ** netrukus reikės ir antrosios is-

>iuomi s\eiKiname jauną siįadėti, nes jau antrą mėnesį,Xew Yorkas. 195“ m. saus. S d
autorių ir nuoširdžiai linki- guliu veteranu ligoninėje Ke- ------------------------------------------------------------------

Eduardui geriausios coughton. Va. 1 ••'*• drova* ar kaimym e

milžiniška suma pinigų, prie 
kurios gali rankas jiašildyti 
visokie svetimo gera mėgė
jai. jei nebus aiškios ir 
griežtos priežiūros. Tą rei
kalą senato tyiinėjimas ir 
nori išaiškinti.

Esu kilęs iš Gailiūnų kaimo, naa. uaakaito “Kekivio’', para-Į Juiif. tautos ir Izraelis 

Pušaloto parapijos. i fh*k įsirašyti. Kaina me-

G. Čeponis <»"» tik M- Jungtinių tautų seimas
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA
KAS SKAITO, KAšO

TAS IKONOS NEI KASOAmerikos Lietuviu Gyvenimas
Waterbury suimtas J. Miliauskas

JĮ kaitina padarius ir padėjus 32 bombas 
šešiolikos metų laikotarpy

Pereitą savaitę Včaterbu- Sakoma, kad Miliauskas 
ry, Conn., buvo suimtas turėjo nuskriausto žmogaus 
Jurgis Miliauskas, 54 metų maniją. Tą skriaudą jam 
amžiaus lietuvis, kuris ang- padariusi New Yorko elek- 
liškai rašydavusi George tros ir gazo Įmonė, kurioj 
Metesky. Policija kaltinąjį diibdamas jis buvo sužeis- 
už bombas, kuriomis jis te- tas ir už tą sužeidimą ben- 
rorizavęs žmones i>er 16-ką drovė negana jam atlygino, 
metų. Per tą laikotarpi jis Ir kadangi teisybės jis nie- 
padaręs 32 bombas, kurias kur neradęs, tai pradėjęs 
padėdavęs Nevv Yorke vie- keršyti sprogdindamas 
sose vietose, kur susirink- bombas viešose vietose, 
davo daug žmonių. Nekiek- Waterburio policijos in- 
viena jų sprogo, bei 7 ply- spektorius Bendleris sako,, 
šo ir sužeidė 15 žmonių. jog Miliauskas jam prisipa

žinęs, kad norėjęs padėti 
geios, ma- j;ragaro mašiną ir Nevv Yor- 

didelių ko Roliziejume, kai anądien 
tenai buvo automobilių pa-

, . . eaukst>n> Vl;! rodą. Jis buvo nusivežęs
sada sypso.-i, n niekas Utenai irta mašina, padary- 
nažiūrėumo nemanytu, kadA •' *■

jis galėtų užsiimti 
darymu. Ir jo
yi&ai netiki, kuu j.s urnų n;. Ra(| sukrėstų
kaltas. Dėl jo suėmimo ji parodą, todėl sugrįžęs at
karsta! protestavo, sa.-yda- - Wateiburi ir norėjęs

Miliauskas yra 
lonios išvaizdoj 
mėlynų akių. 
kai sušukuoti

. - • 1 • apyžili

M 1^
. ’T"“ ’i'aipA.

, , ale kad jo sprogimas nebus ga-kad jis būtuJ • na stiprus,

ezinio vamzdžio 
liet pagalvojęs,

VI-

ma: “Mano brolis 
neužgautų žmogau*

BUVĘ GARSUS BOKSININKAI

šie trys buvę garsūs boksininkai vėl susitiko. fcvt jau 
ne rungtynėse., u Kollywoode televizijcs programoj**. 
Dešinėj Jack Dempsey. kairėj I.uis Kirpo, anuomet 
vadinamas "Pampas laukiniu huiiu". dabar stambus 
gyvuliu augintojas Argentinoj, ir vidury Georgės <ar- 
pentier, dal>ar ic-tornno savininkas Paryžiuje.

dis. Išrinkta komisija Įpras- 
umam margučių vaKarui su
rengti. Į ją Įeina: Pirm. H.
4pū<iienė, M. Uaroanauskai- 
x, O. biozienė, O. Aukš- 
.uol.cnė. A. Žvingilas, V.
Kalvelis ir W. Am toras. Jie
visi patyrę, to dėl vakaras asmenis. Daugiausia laido
jus Įdomus ir malonus. tuvių turėjo Breen —206, 

Kuoj os korespondentais mažiausia Douglas — tik 
išrinkti N. Stilsonienė ir A. vienas.
Masionis. vis- nariui pasi- Lietuviai graboriai turė- 

energineai Įsijungti p laidotuvių: Čiurlioniui 14

Lawrenco naujieno

žadėjo
draugijos leidžiamo “Dar-

co žurnalo j laimimo 
kuopos ugdymo vaju.

Koresp. N.

•r

mas kalbėtojas. Bus ir kon
certinė dalis. .Minėjimą 

. - . , . , kviečiami dalvvauti visi
lietuviai.

Tarvbos skyriaus valdy- 
bon perrikti tie patys as
menys: Pirm. John A. Stun- 
dza, vicepirm. -Julius Pies- 
liakas, sekr. Matthevv S?>- 
nie, ižd. Auna černir.u.-'kai- 
tė. Sioaie

1,246 laidotuvių
Lavvrence graboriai per

i: Volungus 13.
Klubo valdyba 
perėmė pareigas PHILADELPHIA, PA.

tedros liko tik sienos. Wesl
Hartforde sudege vidurinio-

olis nieka i p“', ! IIT'T’ “ ji mokvkia. Atrodo, kadtaiO lis neM. padarvti bomba su didesniu *zl;. ,,,. jaus... Ji L__ ė * piktadarių darbas.

DANV1LLE, PA.

pasakė ir tikrą jo pavardę,; . 
būtent, ne Meieskv. bet Mi-. 
liauskas. V isa jų šeima se-j 
niau vadindavosi Midaus-,,^ ,ikufiam
“aI>- . ... Į nemaža medžiagos bom

VVatei būrio policijos 
liausiąs inspektorius Juo-i 
zas Bendleris (lietuvis) irgi} 
sako, kad Miliauskas vjsa-j 
da išrodė geras kaimynas,!
ramaus, švelnaus būoo žmo- Rengiamės Lietuvos šventei Fa?erbė Pijų Birštoną

Miliauskas buvo da
lai išvežtas Nevv Yorkan, 

i tai inspektorius Bendleris

nemaža
vv* ioms daryti.

Mirė F. Bendensky
širdies smūgio pakirstas

T. PETERS3URG, FLA.

Lietuviu klubas veikia
b loridc.s vakarinio pakraš

čio lietuvių klubo mėnesinis 
susirinkimas buvo sausio 13 
<1. Popeli salėj, 10 my lių Į 
rytus nuo Tampa. Klubo 

Į nariai yra beveik visi pen-' 
Į sininkai, daugumas jų gy- 
į vena St. P< tersburgo apy«
• linkėj, bet ten nėra tinka

mos. vietos susirinkti.
Klubas sparčiai auga, nes 

vis daugiau atvažiuoja čia 
j apsigyventi.

šis~ . — susirinkimas nutarė
Policija turėjo oarbo. ga- mir4 Flank Bendensky. Jis'remti -pensininku gimta- 

vusi pranešimų apie šen ir buvo čia gimęs, išėjęs aukš-i dienio" pokvli, kuris bus 
ten padėtas bombas, l ai bu- tajį movsi^ buv0 mokyk-; gausio 31 <1. St. I’etersburge 

pietūs-io kambaiy !a Paaub.uohl? darb() los direktorių, vietos laik- 315—15th Avė. Bus pi:
iaeos l>om- ls^d.in^L /Ie Įpykėliai raš€.io redakcijos narys, žo- lietuviški šokiai ir t.t.

W*terfcurieti*

NEVY BRITAIN, CONN.

susekti ir nubausti.
Luckienč

SHENABOAH, PA.

Sausio 20 d. Lietuvių pi- Krikščioni, kūmo pavyzdys

liečiu klubo valdyba iškii- ...........................
mingai perėmė pareigas/ Filadelfijos lietimų po- 
Kalbėjo kongresmonas La- nos evangelijos ba/..:\y..t
ne, majoras Bucklev ir se-1 Girai d .-we. >.

yyajj ; nai vadovauja jos ;!e«..'i,-

klubas i iškilmes'Us vadovas A TaiaNm
atsiuntė savo delegaciją. JaUx<įamaj' Vokietijoi i - 
Telegrama* sveikino seime- Jlet-u\iu padėt), paa-.m • 
lio naiys Cronin. J° Care siuntini nr,

Šiometinę valdybą suda- nuPirlctl-
ro: pirm. J. Stundza, vice
pirm. Y. Vidūnas, ižd. E.
Billa, fin. sekr. A. Tataro- 
nis, prot. sekr. A. Večkys,
(jau 2(5 metus), trastistai:
Y. Balezentis, T. Kibildisir 
J. Volungus.

natoi ius 
Lovvel!

Stouphtcrč :t ž

PITTSBURGH, PA.

Vasario 16 minėjimas
Lietuvių tarvbos >k; ri 

sausio 16 d. susiiinkim. • 
lutinai aptarė Lietuves c 
priklausomybės 1 as’v Ibir 
minėjimą. Minėjimas bi

A.u,limo pramonės įmo- kaip jau buvo rašyta, vas 
:ėms užsidarius, buvo susi- rio 10 d. 3 vai. p. p. Liet 
ūpima i miestą partraukti vių piliečių draugijos

Naujas Arlington Mill
savininkas

džiu, vaidino svarbų vaid-( Kitas pokylis bus vasario 
meni vietos amerikiečių gy- 24 d. minėtoj W. Popeli sa- 
venime. j iėj. Jame‘bus paminėta Lie-}

Svarbu pažy mėti, kad'tavos nepriklausomybės pa- 
velionis gražiai kalbėjo ir, skelbimo sukaktis, jo pei- Associates. Ta bendrovė James G. 
rašė lietuviškai. Kartą ra- nas skiriamas Amerikos lie- upirko didžiulės užsidariu-, shingtono.

.u.
>• >•» I X. tv IC1

salėj
ričių pramonės įmo- (1723 Jane St., S. S. Pitts- 
i'uo tiksiu susikūrė burgn 3). Kalbės Io oc M- 

Lavvrence Industri- mer J. Holland ir kone r,
Fulton
miesto

iš W 
ma Il

I šydamas redakcijai kaž ko- tuviu tarvbai.
Mes Lietuvos nepriklauso-; Pijus Y. Birštonas (jis kiu reikalu jis skundėsi, kad Bendrai susirinkimas pra

kalbėti teturis ėjo sklandžiai, vėliau buvo'jus ir juose Įsikūrė, programos vedėjas Si 
su savo motina.'užkandžiai ir šokiai. Grojo }la«J<* įmonės. (pirm. Povilas Dalgis,

jo motina “Keleivi”j armonika Yarašius ir Svi- Šiomis dienomis Industri-, Meninę dali atliks 2 < b 
tinę j. Be kalbų bus ir me- bet ir amerikiečiams, nes skaitė ilgus metus. Mūsų Jainis. Visų nuotaika buvo M Associates visus šėrus rai: Vyčių, varg. K 

liūdinčiai Mary gera.
Mes čia esame, kaip

gus. Kadangi savo bombas 
Miliauskas veždavo Nev

sios Arlington Mill pasta- David L. Lavrence ir ; 
trs. daliai jų surado vėliau ko pinu. Jonas Matikio Y

irtenai patalpintas Bellevue 
ligoninėn protui ištirti. Val
džios paskirtas jam gynė
jas Benjamin Schmier sa-j Waterbury. j politikoj ir visokiose orga-

Vietos ir apylinkės lietu-, nizacijose. 1893 metais jis

ninė dalis, kurią atlikti yra jaunesnis būdamas jis čia užuojauta 
pakviestas vyrų kvartetas iš vaidino nemenką vaidmenį Pendinsky

1 L
i perdavė Pdo Graonde ben-’nio vadovaujama^, ir v 

sa- brovei. Tuo būdu jos nuo-; Pranciškaus akademijos siu

kosi esąs Įsitikinęs, kad Mi
liausko protas yra pakrikęs 
ir jis neatskiriąs gero nuo 
blogo. Jeigu ligoninė pri
pažins, kad jo galva iš tik
rųjų netvarkoje, tai baus
mės jam nebus: bet jeigu 
j asirodytų, kad jo protas 
sveikas, tai tokiu atsitikimu 
New Y orko Įstatymas nu
mato 25 metus kalėjimo.

viai kviečiami minėjime da- buvo Įsteigęs čia 
mokvkia:įvvauti.

vietinę 
sekan-*

EDGEWATER, N. J.

i koma, gerai “nunokė” am- ^i . ybėn perėjo ir trečdalis} denčių, seselės 
žiumi, tai dideliais kultin i- dar neparduotų Arlington t vadovaujamas.

L' ranch

P. Naunčikas

įvairios naujienos
Šią žiemą 

tu sutikimo 
! gimti

, biznio ___ v .
čiais metais buvo paskirtas; Mano padėka

niais ir kitais visuomeni-i ?1dl trobesių, apie 600,000
Įniais darbais gal ir negali-i k\ari: utinių pėdų ploto.
' me pasigirti, bet esame ge-' Nauiieii savininkai dėi

HARTFORD, CONN.

Įmonės ar įstaigos.
M. S.

metų mokyklų tarvbosj nOras, kilęs iš Molainių kai- 
iema be Naujųjų me-l<li,'Sku>';iun‘,il « metus tošį Panevėžio apskr. 
kimo kitok.ų ■,iaren-lPal'g.la9'hogseJ;’',lto'n',n l Šiuo aš su Mykolo posū

aukomis labdarybei 
tuvos laisvinimui. 

Jūs žieiTiiečiai.

Visi lietuviai prašomi da
lyvauti ir aukomis paremti 
Lietuvos laisvinimo d-i’bn 

Fr. Žilionis

LSS LITERATŪROS 
FONDAS

Neišrodo tačiau, kad jis}‘^as rengiamasi Vasario 
būtu sveiko proto, nes su-is:o' minėjimui, o SLA 124 
imtas visai nesijaudino,; kuopa galvoja apie savo 
šypsojosi, ir nuvežtas Ne\v! ž emos pietus.
Yorkan pasakė laikraščių} Keli žmonės buvo nušau- 
repoiteriams: “Aš džiau-itL vis smulkūs verslininkai,
giuos visa tai padaręs, tik'o nusikaltėlių nesuranda, 
gaila, kad buvo sužeista ke-' Sudegė vienu kartu dvi 
lėtas žmonių ...” bažnyčios, šv. Juozapo ka

Lietuviu socialdemokratų
beveik ir nebuvo. Da-i ^rle, °* PY^ias .'i?: ;ir, Edy dėkojame visiems,’ kenčiamieji, skubėkite pas; Ruošiamės Nepriklauso- sąjungos literatūros ,

' praeitų metų gal

šalčius

I6-1 ^’.^^aVSC l)ei ni^5usM kurie mus ramino mūsų' mus i St. PetersOurg - Tam- 
i Lietuvių organizacijosej ?Unkioj valandoj. lankėsi} pa apylinkes žiemą praleis-} 
Birštonas taipgi žynius vei-, šermenyse, atsiuntė gėlių ir ti. Vis viena iš kur atvvk-i

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1957 Metama
Ir šiais metais “Keleivis“ leidžia didelį, apie 100 

puslapių kalendorių 1057 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje bus daug įdomių skaitymų, infoimacijų, 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 60 cen
tų. Užsakymus ir piniaus prašome siųsti Šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway

* So. Boston 27, Mass.

kėjas. Jis neapleidžia 
vieno SLA seimo ir yra 
vęs tos organizacijos prezi
dentu. Susidėjęs su L Ka- 
ziūnu, 1897 metais Biršto
nas atidarė Shenandoah’ry- 
je vaistinę.

Birštonas gimė 1868 me 
tų vasario 7 dieną. Atvykę 
Amerikon, jo tėvai buvo 
apsigyvenę Bostone, bet ne
trukus jiei-sikėlė Į Shenan- 
doah’ri ir nuo to laiko pa 
stoviai čia gyveno.

Prieš 50 metų Birštonas 
Įsijungė Į Pcnnsylvanijos 
draudimo agentų sąjungą, 
todėl tai sukakčiai paminė
ti ši sąjunga dabar buvo 
surengusi iškilmingą ban
ketą jam pageri.ti. Buvo 
daug kalbėtojų ir mūsų dė
dei Birštonui buvo sudėta 
daug vertingų dovanų. Įdo
mu. kad mūsų tautiečiui to
ki pagerbimą surengė ne 
saviškiai* bet amerikonai.
O juk lietuviams jis yra 
daugiau patarnavęs. negu| sakius 
svetimiems.

1 Keleivietis

nei
bu-

padėjo palaidoti, ypač Ba- site. eia vis rasite savo pa-;
Kanams iš Cliffside, N. J.,i žjstamų. Laukiame jūsų<ti 
velionies seserims N. Puzon, pramogomis ii- lietuvišku

myfcės šventei praeitų metų gale cavo -s
'Juozo Paknio, TRomų*-; a. 

Sausio 13 d. buvo mėne-j Conn> nario ina;., s
i oiiiit- iaiybos susitink imas,; Cibulskio. Stamf'ri.

Lietuvos' aufcu $10 u. j Stepo, Da>..-

ir M. Wilkins. Dėkoju LDD 
7-sios kuojios nariams, ku
rie man visuomet buvo 
draugiški.

O Tau, mano mylimas 
Mykolai- linkiu ramiai ilsė 
tis šioje šalyje, kurioje ir 
mane radai. Aš Tavo kapą 
nuolat puošiu gėlėmis.

Uršulė Daunorienė

BROOKLYN, N. Y.

Iš LDD 7 kp. susirinkimo

Sausio 13 d. Atletų klu
be Įvyko šiais metais pir
masis LDD 7-sios kuopos 
narių susirinkimas, Į kurį 
atsilankė ypač daug mote
rų. X

Iš nutarimų pažymėtina: 
1 askirta $10 Maironio var
do mokyklai. Pr. Spūdžiui, 
kuris finansų sekretorių iš
buvo beveik 16 metų, atsi

nuoširdumu.
Dzūkas

MIAMI* FLA.

Minėsime Vasario 16
Amerikos lietuvių tary

bos skyrius Lietuvos nepri- 
klausomoybės sukakties mi
nėjimą ruošia sekmadieni, 
vasario 17 d. 7 vai va k. Lie- 
uvių klube, 3655 No. WesD 

34 St. Kai lies “Draugo” 
redaktorius A. šimutis iš 
Chicagos ir vietos valdžios 
pareigūnai.

Jeigu bus gražus oras, 
minėjimas bus klubo sode, 
o šokiai salėj. Kviečiame
dalyvauti
svečius.

visus vietinius

kuriame kalbėta 
nepriklausomyliės
mo reikalu. . ,$73. Bankas už antrąjį nus-

Minėjimas bus vasario priskaitė pro “erių
L Lietuvių klubo salėj. Kai-, $4L53t tUo būdu melu fia.

bes kongiesmanas Thomas le fonrje huvo $2,833.(54.
I ane, Massachusetts sena-} 
toriu< VVall ir miesto majo-! 
ras John L Buckley. Lietu
viškai kalbės buvęs “Relei-

imtieji-, ^ena, Calif., aukų $3, vis«>

K. Bielinis 
LSS fondo sekr.-ižd.

Pakalbinkim draugus ir 
” leidėjas Stasys Michel- kaimynu. ui»i»akyti “Kelei-

Dėti gėles ant mirusių kapu {
iš tų pareigų, nuo-Į g™,*? ,aiku; k?d’ t tii1 * :7 žmonės tikėto, jog mirusieu ►Slidžiai padėkota ir J° .name pasauly gali austyti gar- > 

ton išrinktas adv. St. Bne-jdu gėlių kvapą. £

VIO

sonas, visiems gerai žino- vj”. Kaina metams $4.
—'- n .T. w 111 r į/gy, I >. 1 ■. Wį> 111 HįĮUUljun 1 n....... 11 11 w     ,♦ v-e♦ wv♦ ♦ wvvwveevevvėeeeeeeev r ve♦ t

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!• -t
; Pirkit vatMu* W tikrai Amerikos valdžios
► pripažinto!* vaistinės
Į IDEAL PHARilACY
7 29 Kelly Square, Woree»ter, Maa».
►
J Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui- 
£ tu j Lietuvą ir j visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 
5 visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 

fon, stivptomycin. vaiidolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą Į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu
mis gauna garantiją iš rusų valdžios.
Rašykit mums sveikatos reikalai-;.

Vytaatna Skrinska. B- S. Reg. Phm.
Ideal PhariMcy nktbta savininkas

Ir Noury PibBc ..............

C. K. Braze

MI
M
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Amerika ir Sovietų Sąjungą
Keli Sovietų *ąjun<o*, Amerikos 

gyvenimo palyginimai
ir Lietuvos

Iki šiol Sovietų sąjungoj esama tarp JAV ir Sovie-1 
nebuvo mados skelbti sta- tijos darbininkų uždarbių, i 
tistikos žinių. Ten viską Paskutiniais metais irj 
laikė paslaptyje. Tik per- Sovietijoj darbininkų už-j 
nai pasirodė jų menkutis darbiai padidėjo, bet vis 
statistikos leidinėlis “Na- viena iš savo uždarbio jos 
rodnojo choziaistvo SSSR”, darbininkas tegali kelis 
Mūsų kalba tai reiškia — kaltus mažiau reikalingų 
SSSR liaudies ūkis. Iš tik- gėrybių. įsigyti negu jo 
į-ųjų su maža kolchozų iš- draugas Jungt. Amenkos 
imtimi Sovietijoj nėra liau- valstybėse. Sovietų sąjun- 
dies ūkio. Yra tik valsty- gos statistika tik procentais 
binis ūkis. net kolchozų nurodo-, kaip jų pramonė 
nariai tiek tėtuli balso, kyla. Todėl ir čia pilnų skai- 
kiek žuvis. To rasų leidinio čių neturint betkuris sugre- 
negailma net palyginti su tinimas ir palyginimas nė- 
visa plačia ūkio, kultūros ra įmanomas. Bet štai mi- 
ir kitų Jungtinių Ameri- nėtame statistikos leidinyje 
kos valstybių gyvenimo sri- pasakyta, kad 1954 m. 
čių statistikos literatūra, plieno prisigaminu 41,009,- 
Imkime nors ir “Informa- 000 tonų, o JAV, kaip ži-! 
tion Please Almanac”. Šis noma, pagamino 88,311,- 
turi viso 912 smulkiomis 652 tonas. •
raidėmis spausdintų pusią- Bendrai apie Sovietuos 
pių, o minėtas sovietinis pramonę tiek gailma paša-'

IZRAELIO KARYS SARGYBOJE

• y

Izraelio karys stovi prie iš egiptiečių paimtos Aųaba įlankos kranto patrank<»s. 
Izraelis vis dar neištraukia savo kariuomenės iš Gaza srities, reikalaudamas, kad 
Jungtinių tautų organizacija garantuotų, kad egiptiečiai tos srities nenaudus už* 
puldinėjimams ir netrugdys jo laivų ju dėjimo Raudonojoje jūroje.

Kanados naujienos

' 1 • I •
SiluOuii

žįsta bolševikus, moka įdo
miai ir suprantamai net 
painius klausimus išaiškin- 

TT ... ti, to dėl nėra abejonės, kad
pasirinkti A asario 16-tos jr šioj paskaitoj jis padės 
minėjime tautininkų parti- klausytojams išsiaiškinti ne
jos reikalams. Toronto apy- vieną šių dienų painios po- 

Kanados lietuvių bend- lietuvių taryba savo litikos svarbų klausimą,
vos 262 stambiomis raidė- kyti, kad ji tolydžio auga, ruomenės Toronto apylin- metiniame susirinkime ap- Kviečiami visi lietuviai at- 
mis surinktų puslapių. Yra bet auga ne ta linkme, kad kės taiyba kaip kitais me- soliučia balsų dauguma
žinoma, kad bolševikai sa-galimai daugiau žmogui tais- taip ir šiemet minės le’Lala\imą atmetė, 
vo naudai ir skaičius “su- įvairių būtinų gėrybių pri- Vasario 16-ją. Minėjimas Ką tautininkai 
fiksina”, bet prileiskime, gamintų, bet labiausia rū- įvyks vasario 17 d., sekma- šiemet darys? 

jie yra pinamasi daugiau visoke- dienį po pietų, Prisikėlimo

TORONTO, ONT. 

Minės Vasario 16-ją

aP* Kviečiami visi lietuviai 
sl eiti pasiklausyti. Tikrai 

daug įdomaus išgirsite.
Mirė Jonas Indrelė

Gruodžio 15 d. šv. Myko-burdingierium, išsinešė vi- ka(| tame leidiny
rus mano pinigus, o man tikfi ir padalykime kai ku- riopų ginklų nukalti.

. . riuos palyginimus su Jung- pramonė neina
Kao ir sliubinj žiedą tiniu Amerikos valstybių žmonių gyvenimo pareika- timtaučių. Po oficialios da-

(JAV) skaičiais. lavimu, ten jos uždavinys lies seks tai dienai pritai- natriota ‘\T.iUįienu” dien- • -T -. • .
Plotas gyventojai. stiprinti Sovietų sąjungos kintas koncertas. Pagrindi-> ‘Lf J- •/ lssl^eJo 1 smegenis n jokios
uždarbiai kari"i kad smui- »i« k,„.„ lastl° redaktonų n- Ame,.- pagalbos nebebuvo.

paliko tik beibes..
Maiki.
turėdavo ant piršto, vistiek 
pabėgdavo. Neprašydavo 
nei kunigo pazvalienės.

Bet ar tai šliubinio žie- 1950 m JAV gy,entojų
,1° kaltė, tėve. . turėjo 150, 697,361; Sovie-

—Oi. J laiki . laikuti, as tijoj 1956 m. balandžio 1 
.au matau, kad tau prade- d 200.200,000. JAV gyven
as r.orėtis silabinio žiedo.
i_ukaut. vaike, kad nepasi
darytum sau bėdos. Verčiau 
eik Į mokslus, gal išmoksi, 
kaip iš nieko padaryti pi
nigų.

—iš nieko pinigai nepa
dalomi. tėve.

—Maiki. jeigu turėsi ge
rą gaivą, tai 
nieko. Tik 
Kain

• 1 • » •c? L-oinm.2
lvfju cnaiviui? vovao no nrol

kalti. Ten parapijos auditorijoje. Bus Pernal aPyhnKes val<vTa lo ligoninėje mirė Jonas In- 
kaitu su kalbėtoju lietuvių ir sve- griausiu ka oetoju pakvie- drelė, vos 3 dienas tesir- 

O nfli-pika. /to. te Y asano lo-jai pasagu Velionis turėjo aukšta

nauninkai, plūdosi kiek ga-
ninisru lėio ir mokėio prieš dr.r — ------ _ x------ --

dik- Grigaitį. Kai niekas to “ka-

to k 
v
sav
sėti rusifikacijas diegus. To- me visi šiame 
dėl ir dėl šitos priežasties 
Sovietijos pramonės palygi
nimai su JAV nėra imano-

IlIlIlCJIIIie.

Tautininkai norį

Lietuviški fašistinėsjų surašymą, Sovietų są-

susijusiais darbais dirba vi
sų dirbančių 88.4M, Sovie
tijoj 58.3' < ; JAV žemės 
ūky dirba 11.6*7, Sovieti- 

padaiysi ir iš joj* 41.2*7. .
tu pažiūrėk, JAV gyvenamos žemės

—Ei, Maik. sustok! Kur 
taip bėgi galvą atvertęs?

—Mokyklon, tėve.
—Vis mokvklon ir mokv-• v

klon. Ar tau vis dar ne
užtenka mokslo?

—Mokslui, tėve. nėra ga
lo.

—Tai išeina, kad moks
las panašus į šliubini žie
dą.

—Kokiu atžvilgiu jis ga
li būti panaSUS Į 

žiedą?
:—Nu. matai, šliubinis 

žiedas irgi neturi galo. O 
tai reiškia- kad ženotam 
žmogui trubeliai niekad ne
pasibaigia. Ar ne teisybė?

—Ne. tėve. čia vra tik 
negudri pasaka.

—Ar tu žinai gudresnę?
—Taip. tėve, žinau.
—Nu, tai pasakyk.
—Žiedas, tėve. su mokslu 

ratini nieko bendra. Seno
vėje žiedai buvo vartojami
kaip. antspaudai prie para-j 
su arba jų vietoje. Prieš ko-j 
ki tūkstanti metų krikščio
nys pradėjo juos ir vedybų 
sutartims tvirtinti. Jauna
vedžiu žieduose būdavo! .... . . . iireziamos pirmosios jų pa
vardžių raidės ir tie žiedai 
būdavo prispaudžiami prie 
.- •irtuoko< kontrakto.

—O kodėl, dabar niekasj 
taip nedaro?

—Dabar. tėve. krikščio
nis vartoja senovės žvdu 
j apnūk Senovėje pas žy
dus jaunavedžiai atsistoda-' 
vo prieš du rabinu ir jau
nasis užmaudavo jaunajai 
žiedą ant piršto, sakyda
mas: -štai ženklas, kad tu 
būsi mano pati. kaip to rei
kalauja Maižiaus ir Izraelio 
paprotys". Tuomet jaunoji 
i asakydavo savo kraitį. 
Žiedą- reikšdavo santuokos 
amžinumą, kitaip pasakius, 
kad santuoka padaryta vi
sam amžiui. Laikydamosi to 
papročio, katalikų bažnyčia 
ir dabar nepripažįsta sky
rybų. Taigi žiedas visai ne
reiškia. kad vedusių žmonių 
vargai turi būti amžini.

—Tu. Maiki. dar mažas 
buvai, tai neatsimeni, kiek 
ženoti žmonės turėdavo tru- 
belio. Dabar bobos jau bis
kį apsispakajino, ale se
iliaus. ko! būdavo daug ne- 
ženotu burdingierių. tai ga
zietos būdam pilnos paieš-i 
kojimu. Ir beveik visi jie 
būdavo vienodi: "Paieškau 
SaVl- b.»b'»v (■ it'j iinbėt’i- «U1'

gęs. Velionis turėjo aukštą 
kalbą lietuvių tautos žymų krauj0 spaudimą, kraujask <-v * \ i a % z-t o 1 ' / 1 z-v v a « • • • • • « « «išsiliejo į 

pagalbos
Velionis buvo geras, jau

trios sielos lietuvis, visur, 
kur reikėjo, nesigailėjo žo
džio, darbo ir pinigo, buvo 
kuklus, į pirmąsias kėdes 
nesiveržė. Buvo laisvų pa
žiūrų. pakantus kitaip mąs
tantiems 1905-6 metais vei
klus kovotojas už Lietuvos 
laisvę. Jis turėjo daug 
draugų. Palaidotas gruo
džio 19 d.

stiprinimo, giynai verslo ’yhos susirinkime reikalavo, jei leisite tautininkų parti-
sumetimais ramina visa, kad jiems būtų leista aukų Jai Pririnkti aukų vasario 

16 minėjime, tada dr. Gri-
gailis bus geras kalbėtojas Serga J. Jokubyna* 

bet vis viena ir ra- j>- trakšint) prieš jį nekelsi-’

grynai
ramina visa, 

kas žmogui naudinga, rei
kalinga. Ir vis kas nors 
naujo išrandama, kad žmo- 

būtu skaičiumi,

jas:, knygas rašo. gazietas 
leidžia, o Čikagoj net bra- 
vi.rą įsitaisė. Nors jie kalba 
apie Lietuvą, ale Lietuvon 
jau nemisiina grįžti, ba čia 
daugiau pinigų. Sako, kai

vietijoj 30,070.000. JAV 
veikia įvairios privačios ir ^5w-nama» 
valstybinės mokyklos, So- l>nc,nan’as 
vietijoj tik valstybinės.

Sovietų sąjungos statisti
ka nutyli, kiek per metus

gos reikalas, Įmanomas
tik pasiturin- Vadinasi ir dabar že- dūšių,

pe, su svečiais viso apie

vadas bėgdamas pri- turi pajamų darbininkai.vii Liti. ........ i pajamų uai uuiiunoi, ZllH ___

sidėjo č mouaną bumaškų, žemdirbiai ir kiti dirbantie- __dažniausia vi?
.a: Lietuvos banke beveik ji, todėl čia nėra kas ”* — 
niek.1 ir neoeliko. Nu, tai kuo lyginti.

nai veiktum par ažin
es? Jes- vaike, dipukai jau ir.ento statistikos 1952 me- 
asiliks Amerikoje. 1 tu apskaičiavima duonos
—Ne visi jie taip galvo-: svarai nupirkti JAV darbi- 2ernį* »««mukę»

l\<l

leve,

ti ••• mės ūkio pajėgumu pa verg- 16-įa. R’a Uctiems. Televizija ar radi- . , . . i J * J'? •’ vi i*- 4- .... ta Lietuva nera taip sukiu- ws, nežūna,jas, tie kultūras stumesliai, . ,ua-
JAV randasi kiekvienoje
šeimoje, o Sovietijoj televi-

retenybė, o radijas 
isam namui 

11 su įvedami taškai ir jie kiau- 
_ , rų diena duoda numatytą
Pagal JAV dai ao^depaiv- R^kuiios stoties programą 

—pats jos nepasirinksi.

panunejo Vasario 
šiemet da-

zusi kaip kitos Sovietuos A . ..j i z,? • i _ u: L... 2G-t»es metu sukaktis dalys, štai pagal melžiamų
karvių turimą skaičių da- Toronto lietuvių socialde-

Frieš pusantro mėnesio 
staiga susirgo Jonas Joku- 
bvnas. Kuri laiką jis gulė
jo Western ligoninėj, o da
bar gydosi namuose • ir pa
mažu sveiksta.
J. Jokubynas Kanadas lie

tuviu visuomenei yra gerai 
: pažįstamas, nes. visuomeni
niame gyvenime dalyvauja 

i nuo pat atvykimo į šį kraš
tą.

i Linkiu J. Jokubynui grei-bar Lietuva tarp kitų sa- mokratų 
junginių respublikų užima įsio mėn.
6 vietą, o gyventojų skai- dvidešimts metų, kai ji pik
čiumi via 8 vietoj. Javų1 dėjo veikti. Jeigu išvardint 
derliaus, pieno, mėsos ir, 
kitų žemės ūkio gaminių mokratų darbus

Lietuva suima veik i uosius 20 metų, tai iš tik-' 
trečdaliu mažiau ne- ruju būtu apie ką

organizacijai sau-; 
pabaigoje suėjo

ti Toronto lietuvių socialde- 
per pasta-

i tai pasveikti ir vėl stoti į 
į visuomeninį darbą.

Sena* kanadieti*

LIETl VIAI IEŠKO SAVŲJŲ

dabai
vienu

Lietuviai, gyvenantieji Lie-
į'Ujų būtų apie ką parasy- tuvoje ir Sibire, ieško savųjų: 

ti ir kuo pasidžiaugti. Ne-! Petronėlė Rusilevičiūtė - Ra-
norai tik tas kad naskuti-’manauskienė- Rvv* Bolone,

gerai uk tas, kad paskui -. Mass vra pra^ma atsi,iepti 
min., elektrifikuota, o JAV jau moksleivių skaičius dabar: ------

Sovietijoj—132 min. Kiau- veik visos, farmos turi ne didesnis negu nepriklauso- demokratai 
lienos svarui: JAV —32,' vien tik elektros šviesa, bet m°j Lietuvoj. Ten anuomet

įlinkas turėjo dirbti 6 mi- Sunku palyginti taip pat
(įai ir ne* visi. ale kyt-i nutes, Sovietijoj 14 minu- ir žemės ūkis.Sovietijoj vos ga gaudavo Lietuvos nepri-

resni pasidarys bagotyriais. 
Taigi aš ir tau sakau: pa
simokyk, kaip pinigų pasi- 
laryti. <» jų galima pasida
ryti iš nieko. Jes, Maiki, 
Amerikoj galima. Tik tu 
nueik į didelį storą, kur val
giu- paniuoda, o pamatysi, 
kokių niekų tenai pridėta! 
Anądien man krito į akį la
bai nais pekečis. Ant pe- 
kečio užrašyta: “Bran". Pa- 
misiinau. kad tai bus geras 
štofas dėl smegenų, gal 
daugiau razumo žmogui 
duoda. Taigi nusipirkau ir 
parsinešiau namo. Bet kai 
nekečį atlupau, tai pasiro
dė. kad sėlenų pripilta. Ar 
žinai- kas vra sėlenos?

—O kas?
—Tai yra toks abrakas, 

vaike, ką seniau arkliams 
šeidavo. Ale kai dabar ar
kliu vb-tą užėmė armobilai 

t»okai. ir sėlenų jau nėra1 
kur dėti. tai grudiūs Ameri
kos biznieriai supylė jas j

čių. Jautienos svarui:—JA- apie IT- visu kolchozų yra klausomybės metais. Tik 
V darbininkas — 31 min.. elektrifikuota' o JAV ‘ ian moksleivių skaičius dabar! mus

Sovietijoj—220 min. Žuvies Ją naudoja ir Įvairiem 
svarui JAV — 18, Sovieti-j bams. 
joj—135 min. Sviesto sva
rui:—.JAV’ — 30, Sovieti
joj—270 min. Kiaušinių tu
zinui- JAV — 32, Sovieti
joj — 187 min.
Pramonė gamina karui 

Tie keli pavyzdžiai jau
pasako, kokio skirtumo

kirna

—r, i au
metus sočiai-Į šiuo adresu: Mr. A- Pauliukas.

dar-! vlso besimokinančių buvo 
! 381-148, dabar tokių esa- 

1916 karo metais visojma 436,100. . 2inoma, jei 
raguočių Sovietijoj būta, Lietuva iki šiol būtų išlikų-Į nos” ir žurnalas “Darbas” 
58,400,(KK), tame skaičiuje!nepriklausoma, tai be-laukia žinių ne tik iš mūsų, 

’ bet ir iš bendros Kanados

kelerius
apie savo vei-Į 19*/- Erie St., Hamilton. ()nt., 

neparašo į spaudą, o, ana(1a: ieško jos sesuo is Lie-
, ... ... j tuvos- Ji pati arba žinantieji

mokančių 11 rašiusių spau-| jos likimą yra maloniai prašo-

dai žmonių jie turi. Mūsų; mi atsiliepti, 

spauda: “Keleivis”,“Naujie- Zenonas Pocius (Pacevičius) 
kilęs iš Pikeliu parapijos, se

niau gyvenęs Čikagoj, yra pra

šomas atsiliepti šiuo adresu: 

Kl. Prielgauskas, 33 Bay St., 

South Hamilton, Ont.. Canada. 

Ieško brolis iš Lenkijos. Ži

nantieji apie jį yra prašomi 

pranešti tuo paėui adresu, kaip 

nurodyta aukščiau.

Kiti laikraščiai vra prašomi 

f tai persispausdinti-

Paieškomas Zakalskis Valys 

Os-i ir Stefa Mitkutė, abu iš Reua- 

gat- xos- Mažeikiu apskrities. Pra- 
' šo atsiliepti artimi gimi- 

r.ės. kurie dabar gyvena Sibi

re. Prašoma rašyti: Kl. Priel- 

gaurkas. 33 Bay Str- South. 

Hamilton. Ont., Canada.

Be to, Sibire gyvena dahar: 

Zakalskis Jonas. Ignas ir Vy

tautas, Strikaitis I*ranas visi iš

kiaulių -28,900.000. o 1955 abejonės ir jos moksleivių 
m., spalio 1 d. ju buvo 67 ^cius būtų didėjęs ir gal 
milijonai šimtas tūkstančiu-' būtų didesnis negu šian- 
kaivių 29 milijonai du šim- <Len. Ir Nepriklausomoje:

Lietuvoje veikė visiems pri-j
Nepriklausoma valomas pradžios mokslas 3 vai. po pietų Lietuvių na 
mažiau kaip 3 ’r kasmet pradžios mokyk-* muose, antrame aukšte!

las baigusių mokinių visdi-* (Lietuvių namai yra 
dėsnis skaičius stojo į vidų- sington ir Dundas W. 
rines mokyklas, o iš vidun-; vių kampe), Kanados lietu- 
nių mokyklų vis daugiau vių socialdemokratų sąjun- 
kasmet stojo į aukštąsias gos Torento skyrius rengia 
mokyklas. Džiugu, kad ir įdomią paskaitii. Paskaitos 
pavergtos Lietuvos jauni- tema “Sovietų imperijos 
mas' veržiasi į mokslą ir griuvimas”. Paskaitą skai-

! nuo kitu sovietinių sąjun- t.vs geras kalbėtojas dr. Pr. Yadagių. Stukienė Kazė. daug 

I triniu resnubliku neatsilie- Ancevifius. 1 ki'"

tai tūkstančių. Prisiminki
me, kad
Lietuva su mažiau naip o 
milijonais gyventojų 1939 
m. raguočių gyvulių turėjo 
viso 1,995-550, taigi 56 kar
tus mažiau kaip da’oar ių 
turi Sovietu sąjunga, o gy
ventoju Lietuva tada turė
jo 74 kartus mažiau kaip 

sąjunga.

gražius jiekečius ir pradėjo 
gailinti, kad tai labai svei
kas štofas žmonėms. Ir 
žmonės perka. Aš pats pra- 
spendinau kvoterį. Tai ma
tai, kaip iš niekų padaro
mas pinigas. Žinoma, ant 
to reikalingas mokslas, lia 
būdamas dūmas nieko ne-|įjanfijeil Sovietų 
ajigausi ir neprabagotėsi. ‘

— Ar tai viskas? Į Lietuva pirmauja
—Jes, vaike, šiam kartui Dabar Lietuva 

užteks. gyvulių turi vos

lietuvių veiklos.
Dr. P. Ancevičiau* paskaita

Vasario 3 d., sekmadieni.

kitų Renaviškių. Židikų valšč.,

,. . . . , . ... Mažeikių apskrities. Kas apie

raguočių ka, bet jas dar pralenkia. Dr. Ir. Ancevičius yra juos domisi rašyti tuo pačiu 

994,000,' J. VIk* senas žurnalistas- gerai pa-adresu kaip nurodyta.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Nukankinti žymus

“Naujienos” paskelbė, 
kad be kitų bolševikų nu
kankinti Sibii •e mirė šie žy
mūs valstiečių liaudininkų 
veikėjai:

Gen. Mykolas Velykis, 
teisin., ats. pulk. Juozas Pa- 
pečkys (1926 metais prieš 
pervei'smą buvo krašto 
saugos ministerių) 
žmona, inž. Vytautas Ra c

žmones nutarimas negalėjo
Įvykdytas, nes tiugdė Gū
želi ko ir jo užtarėjas, vyk
domojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas Dubaus
kas.

Kai teismo antstolis tuo 
reikalu kreipėsi j Guzenko, 
tas nemandagiai atsakė: 
“Kol kas aš čia viršinin
kas”. Tik teisingumo ir ko-įr jo ... • . .. .p < . munalimo ūkio ministen- 

• joms Įsikišus, teismo spren-kauskas, redaktorius Jonas-įdimas buvo įvykdytas.

neateiima, teisindamasi, 
kad jis neturi reikalingų 
darbo rankų, kad jam reik 
dirbti kitus darbus. Stotis
priversta pareikalauti dar- Kiekvieneriais metais va- bams. 
bininkų iš Kauno trąšoms 16 dieną švenčiame Svarbu ir tai, kad mūsų

devdando demokratų žodis

iškraut i po atviru dangumi. Lietuvos nepri klausomybės visuomenė 
šventę. Prisimenam

Tautų apsisprendimo lais- laisvinimo Komitetas, skelb- 
vę ir Lietuvos nepriklauso- damas Lietuvių Tautai šią 
mybę pripažįstančiomis tau- deklaraciją, kviečia visų 
tomis. politinių nusistatymų ge-

10. Kultūrinei ir ūkinei ros valios lietuvius nusi- 
Tautos pažangai paspartin- teikti tarpusavio bendradar-

. . . . minėjimuose tj jr valstybės gyvenimui biavimo ir vienybės dvasia 
Dar blogiau Kėdainių ". Lietu-gausiai "ab'autų ir paro- veįkiau j normalų keliųgrų- kovoje dėl Lietuvos, 

stotyje. Čia krūva iškrautų ™s ^bos, kaip vienmte- djtų savo solidaiumų au- žinti Komitetas links ir Vardan tos Lietuvos vie-
lauke tiųšų vis auga, dabar“ 131,105 .««“'*• konus ,ykIK0 vadovauja- raož medžiagą išlaisvinto- „vbė težvdii
iu vra 50 vaeonu dalis bes’ 1918 m- vasario 16 d. mam Lietuvos laisvinimo eiAe t.jPtl,vns .Hministraei-
i, Kumeti,’ nn» i nutarimą, kuriuo buvo pa- darbui.
džios. LiewTsniegXjasgal ske1^ Uetu™s valstybės Todėl Clevelando lietu-, nimul> 
dina. Nežino kur dėti trą- nepnklausomyte ------- --------------vių demokratinės grupės

sios Lietuvos administraci
jai, ūkiui, socialiniam gyve- 

teisingumo ir švieti
me darbui tvarkyti.

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas
Vilnius,
vasario

1914 
16 d.

m.

Kalnėnas, kooperatininkai
Elzbergas ir Vincas Rudva-: Tas pats laikraštis mini 
Jis, savivaldininkas Julius' panašų faktą iš Vilkijos ra- 
Švambarys, žurnalistas ats. | jono. Ir ten ilgą laiką ne- . 
majoras Petras Ruseckas,j galėjo būti įvykdytas teis- va^iai- 
adv. Mykolas Marma, ūki-j mo sprendimas įkelti senutę 

lė-į Vrubliauskienę ir jos duk- 
Iteri invalidę į dviejų namų 
savininko butą. nes tam 
priešinosi partijos antrasis 

į sekretorius činčys. Tik mi- 
dybės ūkio skyrių: vado-, nisteriios pastangomis nei- 
\auja kažkoks rasas Guzen- palas sutvarkytas, 
ko, bet jis jaučiasi ir el
giasi kaip tikras karaliukas, ^tro<5°’ kaiP 
jis net teismo nutarimu ne-- 'et ne Pa»ak* 
pripažįsta. Bolševikų spaudoje skun-

“Sovietskaja Litrą" laik- džiamasi, kad Lietuvos ge- 
rašty rašo teisigumo minis-; ležinkelių stotys užverstos! Kaip boiu^j ded. Ung, 
terijos pareigūnas- kad Sa- mineralinėmis trąšomis, ku 
lantuose milicijos tarnauto- rių niekas neatsiima. Stočių 
jas Pučinskas, gavęs leidi- viršininkai taip ir šaukia: 
mą butui, ji išsiremontavo Padėkite pasiliuosuoti nuo 
ir jau rengėsi i ji persike:- trąšu. Jų niekas nenori, 
ti, bet naktį tame bute an- štai Mauručių stotis, jau 
sigyveno kita šeima, kurią aštuntą dieną stori 3 vago- 
ten Įkėlė minėtas Guzenko. nai trąšų, skilti “Artojaus 

Pučinskas kreipė-’ į teis- kolchozui. Stoties viršinin- 
mą, kuris priteisė tą šeimą kas jau kelis raštus rašė 
iškelti ir butą atiduoti Pu kolchozui, kad jis atsiimtų 
čįnskuĮ, Kelis mėnesius tas. savo trasas. Ret kolehnzag

dina. Nežino kur dėti D . . . .. .............................................. ...~ --------------------
šas šeštoku. Kaišedoriu, ,Bet “gautoji musų vals- l. prašo visus lietuvius s. m. Vvriausysis Lietuvos Iš-
Dukštu. Žeimiu ir kt. sto- t?b& nep'iklausomybė sve- vasario 16 d., minint Lietu- ' ’ ---------

; timos jėgos vė, ^^Ibli Z.bimT“^ Mtis arti
Didžiausia mūsų tautos švente—Vasario 16-ji—jau

Dūkštų, Žeimių

Geležinkelių administra- .T.odė^ l?s .. ................... - . - . .
cija klabina žemės ūkio abo,Siandie” ga‘prisiminti taip pat ir,

ninkas Akelaitis, 
nas Urbaitis.

adv.

Ruskelis viešpatauja
Salantu miestelio savival-

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUIUI.'S, 

parašė Jurg-įf Janki i s. Pasakoji
mas apie nepaprastą žemaitį, kuris 
daujr nuostabiu dalyku ps-Marė. tik 
nepadarė vieno, kurį tikra: turėjo
padaryti. 23” psl. Kaina ...

DIEVĄ.oi, OKI, Aš NETIKIU Į 
Pilna aręyumentų, kurie

įdomūs. Kaina ..................... .. ..............20c
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eives. Kietais viršeliais, 467 jpusla-

$3. pi::i. Raina ...............................(4
PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū-

,5rDAS ISMOKT’ ANG- žas, novclių rinkinys, 155 psl. 
LIsKAI. Geriausias vadovėlis p»a- ... -

dedantiems angliškai mo.ytis: ,iun«Ia na,n:l ......................................... ft.au.
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
Kaina .................................................75c; Parašė Leonas Blumas. Trumpai

'-ociahz.mo aiškinimas. Kaina 25c. 
NAUJA VALGIŲ KNVG ,. M. Mi- DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

chelsonienės parašyta; 250 į .iiriu PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptų, 132 pus!. Kaina ... .51.25! knyga šių dienų klausimams aupras-
KAS BUS, KAS NEBUS. BET žE-U'- Kaina .......................................60c

. (SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- MAPILS NEPRAzl s. ..a io Sri.u-, ra^-. į Vandervelde, vertė VardO-
pos Įdomus aprašymas. E.;n. ,,as Kaina ................ . ...................10e
Mažrimas 1812 metais i> Viekšnių į

i Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
li- šiuo klausimu veikalas. Kai-

CEZARIS, Mirko .!c-uin’o romanus, na ............................................63.U0
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.j IIKR A TEIST BB APIE SOVIETŲ

188 puslapiai, kaina ... ........................S2i RUTIJA. arba komunistų diktatf-
faktų šviesoje. Trumpa bolšctit- 

no praktika. La

ka u nu nusikraustė ir Napoleoną ^^'ETUViV KAuBOS ISTORIJA.
Rėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina 52.00

CEZARIS, Mirko Jelus
ra

vertė A. K. Puida. 
211 psl. Kaina .........

Antroji
romanas, ,„o istorija ir valdyt

dali-,
S2

CEZARIS, Mirko Jelu-ii'o romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis.

176 psl. Kaina ....................... $2.

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilejriska i>t<-i ;j..,- kronika,

173 pusi., d delis formatas, gera 
popiera. Kaina ............................$2.5rt

KON-TIKI. Thor Ileycrdalil aprašy
mas nepaprastos šešių vyių kelio

nes plaustu iš Pietų Amerikos j Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .83.75

APIE LAIKA IR ŽMONES. I’-eto 
J. Aisčio atsiminimai apie Binkj,

Miškini, Tumą, Savitk), t.iras ir kt
24ų pusi. Kaina 
MIRUSIOS SIELOS, 

svarbiausuts veikai:

........

.1. Gogolio 
išvertė M.

Miškinis. 2U0 pusi. Kaina... .S34i5 
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo M. Valadkos parašyta knyga. 2.ri),
misi. Kaine .................................52.50
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios

mūsų rašytojos pirmojo kar,. melu
vaizdeli;Amerikoje parašyt 

šytojos paveiksiu
nina ........................
NEPRIKLAUSOMOS I.IN i U\ OSi 

PINIGAI. Jono K. Kario. D>0 pa

ISs

aovchozų ministerijas, vals-būti pilnai prasmingas VLIKO 1944 m. vasario 16 netoli. Nedaug laiko beliko iki 39-sios Lietuvos nepri- 
tybės kontrolę pasirūpinti surištas su paminėjimu d. deklaracijos paskelbimo klausomybės paskelbimo sukakties, kurios negali laisvai 
baigti tą netvarką. Ii* kokie ” pabrėžimu mūsų tautos sukaktį; iminėti mūsų broliai Lietuvoje, bet kuri Įpareigoja kiek-
vaisiai? pasiryžimo tą mums išplėš- 2. pasiryžta ir prašo visas vieną lietuvi, nežiūrint, kokiame krašte

Žemės ūkio ministorio pa- ^ Nepriklausomybę su- kitas lietuvių politines gru- 
dėjėjas Kriaučiūnas gele- Jung?omis JeSomis vel at- Pes gera valia ieškoti šian- 
žinkelių valdybai atsiuntė gautL dien mums taiP reikalingos
raštą, kuriame skundžiama- O tas 

Zimas

susimąstyti ties savo tautos reikalais ir 
žinės, ar jis užtenkamai tautai darbuojasi. 

Jau dabar raoškimės ir dėkime visas

jis begyventų, 
atsiklausti są-

d!en mums taip reikalingos jau dabar j-uoskimes ir dekime visas pastangas, 
is visų musų pasny- vienybes ir sutarimo Lietu- , , on . , , - , , i.*-i». «« i • • • i l • - kad 39-sios nepriklausomybes paskelbimo sukakties mi-yia išreikštas ir pa- vos laisvinimo darbe mine- ... . ... * . i . 4 ................................................

; Vliko. kain vionin- mėn, vt ivn neJimai butų deramai pravesti visose lietuvių išeivijosBi, kad neduodama pakan-, . 7 ? v • • vos iaisv mimo oaioe mne-
kainai vagonų ir to dėl kol- b,ez95 V?*0’ ka,P. v,en!n' tos,os ?LIK0 deklaracijosvagonų 
chozai negalį būti aprūpinti 
pakankamu kiekiu minera
linių trąšų.

Tokia yra bolševiko tvar
ka, arba geriau pasakius ne
tvarka, dėl kurios ir Lietu
vos žmonės sunkiai kenčia.

Elta praneša, kad per 
Vilniaus radiją gruodžio 19 
d. buvo skundžiamasi dėl 
valdininkų nesirūpinimo 
darbo žmonių reikalais. Gir
di, dažnai tenka ilgai var
styti namų ar butų valdyto
jų duris, kol patenkinamas 
jų mažas reikalėlis—sutai- 
somis durys, krosnis ar kas

gos lietuvių politinės vado- pagrindais; ’ kolonijose. Paremkime atitinkamas programas. Kalbe-
vybės 1944 m. vasario 16 3. prašo lietuvius minėji- t0Jais švieskime kongresmanus, senatorius ir kitokius 
d. deklaracijoje. Tikslinga, muose gausiai dalyvauti h ; valdžios pareigūnus. Kreipkimės i atskirų valstybių gu- 
kad toji deklaracija būtų solidariai savo aukomis pa-; bernatorius ir reikalaukime, kad jie vasario mėnesio 
irgi prisimenama Lietuvos remti mūsų bendrą Lietu- eigoje paskelbtų “Lietuvių dienas”. Eikime i angliš- 
Nepriklausomybės šventės vos laisvinimo darbą. kąją spaudą ir joje garsinkime Lietuvą.
diena. Tuo būtų prisimintas £ja pridedama ir VLIKO Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet, Lietuvos 
ir visu mūsų solidarumas 1944 m vasario 16 d. de-; nepriklausomybės sukaktis bus iškilmingai paminėta 

JAV-bių kongrese. Lietuviai dvasiškiai atliks invoka- 
ijas. Dešimtys atstovų rūmų ir senato narių pasakys

: Lietuvos laisvinimo darbuo- klaracija. 
'ge ir kovose, viešpatavęs 
mūsų tarpe VLIKO dekla
racijos paskelbimo dieną.
Prisiminę gražią praeiti, tu
rėtume atitinkamai nusiteik
ti ir bendriems ateities dar-

Clevelando lietuvių 
demokratinių grupių 
prezidiumas
Cleveland. 1957 metų 
sausio mėn. 5 d.

kurios bus Įtrauktos Į specialųLietuvos reikalu kalbas 
kongreso leidinį.

Brangūs tautiečiai 1
Amerikos lietuviu tarvbos pastaneu dėka. Lietu- . * *■vos reikalai per eilę metų JAY valdžioje ir visuome

nėje susilaukė nepaprastai didelio populiarumo. Š. m.
: sausio 5 d. prezidentas EisenhoAveris, kalbėdamas jung
tinėje atstovų ramų ir senato sesijoje, Lietuvą paminėjo, 
kaip būdingiausią sovietų agresijos auką. Kiekvienais 

daugiau Lietuvos nelaimė akcen
tuojama žymiausių Amerikos vyrų kalbose.

Šiemetiniais Lietuvos nepriklausomybės sukakties 
Lietuvos' minėjimais dar labiau sodominkime amerikiečius. Dar 

labiau išgarsinkime Lietuvą. Dar daugiau sudėkime

VLIKO ATSIŠAUKIMAS 1944 M. VASARIO 16 D.
I LIETUVIŲ TAUTĄ

Lietuvių tauta, siekdama laikinai sutrakdytas. 1940
‘kita; nekaltą stačiai bešir-; išlaisvinti Lietuvą iš oku- m. • birželio 15 d. Sovietų metaįs daugiau ii 
diskai pasielgiama su pra- pači jos ir atstatyti Lietuvos, Sąjungos okupacijos ir tos 
šytoju ir priminta Lentva-’suvereninių organų sveti- okupacijos prievartoje pa-! 
rio miestelio darbininkė mos jėgos laikinai sutruk- darytų kitų jėgos ir klastos
Maciulevičienė, kuri namų dytą veikimą, yra reikalin- aktų pertrauktas
valdytoją Gerasimovą pa- ga vieningos politinės va- valstybės suvereninių orga-
prašė pataisyti rūkstančią dovybės. Tam tikslui politi- nų veikimas 1941 m. birže- aukų, kad Lietuvos laisvinimo darbas, kurio prasmin-
ki-osnį, įdėti į langą antrąjį nės lietuvių grupės, kaip lio mėn. 23 d. Tautos suki- sumą patvirtina praėjusių metų Įvykiai Rytų Europo-
rėmą. Tas žadėjo, bet nie- tautos politinės minties reiš- limu ir Laikinosios Vyliau-; je, būtų tęsiamas toliau,
ko nedarė, reikėjo kreiptis kėjos ir vykdytojos, nutarė sybės veikimu buvo laiki-'
ne tik į miesto vykdomąjį sujungti visas savo jėgas nai atstatytas.
komitetą, bet ir į pačią ko- bendram darbui ir sudarė 3. Lietuvą iš okupacijos; ,
munalinio ūkio ministeriją.; Vyriausiąjį Lietuvos Išlais- išlaisvinus ir toliau veikia ’ ° m’ sausio c- 
Galų gale buvusi sudalyta vinimo Komitetą—VLIKĄ. 1938 m. Lietuvos Konstitu- nivrorTiim
komisija, kuri pripažinusi,1 Vyriausiasis išlaisvinimo cija, kol ji teisėtu keliu PAVERGTŲJŲ

UNUŲ ATSTOVAI
pripažinusi,

kad Maciulevičienės bute Komitetas, pradėdamas sa- bus atitinkamai pakeista.
jokio remonto nereikalin-( vo darbą skelbia: 4. Respublikos Vyriausy-
ga. Radijo pranešėjas pasi- 1. Lietuvių tautos laisvė bė, laikui atėjus, bus suda-
piktinęs klausia: “Ar bėrei-j ir Lietuvos valstybės nepri- ryta Vyriausiajame Lietu
kia dar besirdiškesnio dar- klausomvbė vra Tautos eg-. vos • *" * «

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vvkdomasis Komitetas

STUDIJA APIE 1926-TŲ 
METU PERVERSMĄ

Gruodžio 27-29 dienomis Rengiu dokumentinės is- 
Paryžiuje posėdžiavo bolše- tolinės medžiagos studiją 

Išlaisvinimo Komitete viklJ paveigtųjų kraštų uni- apie 1926 m. guodžio 17-ją.

nai daug medžiagos. 96 puslapiai.
kaina ....................................   .80c
\R ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS! Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

kiekvienam perskaityti. Kaina 81J9O 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tue
klausimu knygutė. Kaina .............Soe
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi- 
okiu įvairiuose kraštuose ir įvširtuo- 
e laikuose dievai buvo kitokie. Ko* 

kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kama 81.Ž0
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkio 

parašytas istorinis romanas iš že- 
ma’tijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ......................  .63.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir lų apie tai
<a\o mokslas. Kaina .....................28c
Del LAJSVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ........................................  ...28c
BARABAS. Paer LagerkvisVo isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikšėio- 
•lybės laikų Romoje, Palestinoje ir

bo žmogaus reikalų neboji-| zistencijos ir jos visokerio- koaliciniu pagrindu politi- .B? nepapi'astas kongresas,
mo pavyzdžio?” i pos gerovės būtinoji sąly- nių grupių susitarimu. ToJe organizacijoje daly-

Kad ten niekas darbo ga. o. Demokratinė Lietuvos, v»uja sių pavergtųjų kras-
žmonių reikalais nesirūpi-; 2. Suvereninė Lietuvos valstybės santvarka bus su- atstovai: Lietuvost atsto- skaitytoj t
na, seniai žinoma. į valstybė nei dėl Sovietų są- derinta su plačiųjų tautos yavo is, Anglijos^R.^Baublys
Dar vienas statybos

npicnn nKllpąpillls tiriu, is- viivniio iu vt;vuu.i. , ——
6. Respublikos Preziden- .i°s’ Čekoslovakijos, Jugo- esate sveiki

Jonas Leonas
s2<>5 Kosciuszko Avė. 

Cleveland 3, Ohio
BALSAI

ra"l Kipre. Knytra laimėjusi H 
premiją. Kaina
AND! rrsft.1 EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinfa 
11.50.

. 56c i

vcikslų. 225 pusL, pciani; l1'® Psk KainaICąina .•••••.... ,■■•«,,
A K1SS IN THE BARK............................. . , .

no anglų kalba sodrūs vaizdcl.ai.! juokintas roimnas,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2. t .is viršeliais. Kaina .................. 23.

viriel,s”'i ............. per KLAUSUČIU ULYTfiLę, p«-LlfcTŪVlŲ KALBOS GRAMATIKA. . idnmi
Paraše Dr. D. Pilka. Pritaikinta ,as‘' • I*ov>den»s, įdomi

Amerikos lietuviams. 144 pus.apių. a?.v»aka, 1,*. psl Kama ....
Kaina ........................................................ęi. m) SOČIA LIZMO TEORIJA. Trumpai
JUOZAS STALINAS, arba kaip' i- aiškiai parodo, kaip keitėsi Tl- 

Kaukazo razbaininkas buvo pasuku- suomenes santvarka ir kodėl ji dar 
ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis. Kaina .................. .. ..Sic

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
w KELEIVIS

•36 East Broad way So. Boston 27, Mass.

; TU’EUS. parašė Puljris Andriušis,.1. .Ią-..n;i-' ... ... , ...------   2J0 psl. K»c-

pavyzdys
Kauno pliušo - šilko kom

binato vyi\ inžinierius V 
Narkevičius “Tiesoje” nu
siskundžia, kaip vykdoma 
Kauno miesto kombinato 
statyba. Pradėta statyti 
prieš trejus metus, bet dar 
nėra stogo, to dėl stakto; 
jau pūva, metalinės kon
strukcijos surūdijo. To pa
ties inžinieriaus žodžiais, 
antras metus statą ir gyve
namąjį namą, bet jis aukš
čiau žemės paviršiaus nepa
kilęs.

Taip atrodo bolševikiški 
planai gyvenime: popieriu
je jie gražūs ir įvykdyti, o 
tikrovėje, matote, kaip yra.
Šitaip

i jungos, nei dėl dabartinės’ sluogsnių interesais ir ben- ir -L Glemža iš Vokietijos), I^ikra.-čiai lisjomms
Reicho okupacijos nėra iš- drcmis pokario sąlygomis. Latvijos, Estijos,. Lulgaii- Gerbiamieji, kurie 

nykusi, tik suvereninių val-i
šiandien 

nejuimirškite lijfo- 
esate

ir
ligonine ir būsite 

paguodos.

>- stybėsoi-sanu veikimas yra to ii- Seimo linkimų jstaty- įvijos, Unkijos, Rumuni- t šfandien jūse^ao
—-------------------------------mai bus reformuoti pagal J,js- tkrainos ir \engnjos. ' į ii„>nint. jr būsit

montuoti”. demokratinius rinkimų prin- KnnDTPe» sveikino Pi-m
štai atėjo ir gruodis, o eipus. un?iu UtZiu uni 1 'T’"'"- >r'd^n'i. '*2!^

, • • i • . , tuzijos unijų, įadisvųjų uni- ilgisi, nuobodžiauja- Knyga
kas pasikeitė; Namas be <• Vyliausiasis Lietuvos internacionalo. Amerikos ar laikrasois jiem 
ramsčių dar negali stovėti. Išlaisvinimo Komitetas, va- jr kiti atstovai paguoda. Aš

bet jie nuo žemės pašalinti dovaujamas Tautos kovoms

reikalingi

yra didelė 
užsakiau laikraš

čiu Manteno valstybinėj ligoni-
' 1 1.- • 4. U- b. I Šėlo,-- Centro taiybos pirminin- nėj esančiam V. VVaitulioniui,ir, pakelti ties antra auks- n da.bams Lietu ai išlai- ku iJrinkUs j Kwapin?ki, j,s |;„šk,.i,„ dėkoja už "Kelei- 

tu, atsiremia i priešingos vmti, Lietuvos valstybessu- • n,. v..i vi". "Nauuenas” ir “Sandarą”.
veikimui ' 1.cep,.‘m,n,nKalb si.ko. ix- laikraščiu būtu labai

R. —l’i ——a .atMau.vu. UCIHUMalinei Lie- ninh 11 L- T°PaIoUch- nuolMkdus gyvenimas
Be medžiagų namų į tuvos ^„tvarkai atkurti ir Kongreso proga J. Glem-____  Juozas Grasa*
nesutauysi i—ra iw»v Amerikos Balso ra-

pusės namą.

Nusavintuosius

verenimų organų 
atstatyti, demokratinei Lie-

tvarko savivaldybių tam} veiksnių apginti, vykdys 
reikalui sukurti skyriai. Na- kuo plačiausią visuomenės 
mų taisymui reikalinga me- konsolidaciją, lygins politi- 
džiaga jiems skiriama pa- nių grupių tarpusavio nesu- 
gal pristatytą ir patvirtink} sipratimus.
sam a tą. bet jos negauna 8. Didžiai vertindamas 

į tiek, kiek reikia. Štai Vii- tautinių karo pajėgų reikš- 
‘‘Sovietskaja Litva” gruo-. niaus miesto Dzeržinskio mę kovoje dėl Lietuvos iš- 

džio 13 d. numery spausdi- rajono namams buvo numa- laisvinimo. Komitetas viso- ’ 
na 2 nuotrauki. Atremon-'tyta 1,600 kubinių metrų keriopai rems Lietuvos ka-į. 
tuotas namas, bet taip, kad, medžio medžiagos, o per riuomenės atkūrimą. B
jis gnūna, to dėl jis pa- JO mėnesių jos tegauta tik 9. Komitetas palaikys i 
remtas ilgais rąstais, kurie ketvirtoji dalis. Trūksta ir glaudžius ryšius su Lietuvos įj 
užima pusę gatvės. Ta nuo- plytų, ir stovams dengti me- jiasiur.tinybčmis ir konsulą- £ 
trauka buvusi įdėta jaubir- džiagos irt. t., o be medžią- tais ir bendradarbiaus su £ 
želio mėnesį ir tuo būdu
skatinatą namą baigti “re-

kiaštui nuo bolševizmo ir za Per Amerikos Balso ra- Garsas geležiu greičiau 
namus kitų jo gyvenimą ardančių diją tarė žodį Lietuvos dar- perduodamas negu oru ar

bo žmonėms. vandeniu.

M 
XX
X 
K

GERI ŽIEMOS MAISTO PAKIETAI LIETUVON J
Čia yra mūsų tinkamiausi maisto pakietai >;ąsti Lietuvon x 

šaltu žiemos metu- Ypač riebalų padaiiginia. i'ristatvmas £ 
trunka tarpS ir 10 savaičių. Muilas ir siautimo išlaidos įei
na į kainą- Atsiųskit tik čekį ir ai.a, ; adresą ir mes viską 
atliksime.

BALTIC PAKIETAG Nr. 1. kaina Jame yra:
♦» svarai kumpio. 8 svarai tauk i. I svarai cukraus.

BALTU' PAKIBTAS Nr. 2. kaina <»5.00 Jame yra:
5 svarai taukų. 1 sv. kavos. 1 sv- kakao. B sv. kumpio,
2 svarai pieno. svarai cukraus.

gos. aišku, namo nesutaisv-. užsieniu, ypačiai su Ameri-į IIIEAL PHAR.MACY, 21» KELIA sij R<>R< RsTKR, Mas?*. x 
si. Todėl namai ir griūna, kos lietuviais ir su visomis .........
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VIS NAUJOS BĖDOS

Moterų Skyrius

Musų svajonių virtuvė

Sprausminiais lėktuvais 
jau mokame skraidyti grei
čiau negu garsas, bet už 
tai jau u kurčiu turime dau- 
giau negu jų buvo taip 
greitai neskraidant.

Mat. sprausminiai lėktu
vai sukelia dideli triukš
mą. ypač kai jie peržen-

i į 7

> i 
'■ ■ - ' ■■

Kaip bebūtų, bet virtuvė Atitinkamą migtuką pa
yra musų- moterų karalystė, spaudus- iš sienos “ateis ’ i *la £a! s<' greiti 
šiandien mes. amerikietės patogią vietą šaldytuvas, administracija sako 
negalime skųstis, kad mū- vaisių ir daržovių atsargų
su virtuvės neturi patogu- dėžė ir 1.1. Automatiškai nus dolerių 94.235 vetera
nių. Mūsų senelės, jei jos iš bus pripilami stiklai šaltų'p;anis 
kapų sugrįžtų- stebėtųsi da- ir šiltų gėrimų. Dirbtinio nustojo
baltiniu virtuvių irengi- ledo galima bus pasidarvti ^ko. negalinti pasaRyti, 

kiek dėl šito via kaltas

"MlIžlNAS* NEPATENINTAS

į

J ■

F '
*

sSį

si

Veteranų 
per 

59 miiio-

kurie visiškai ar da
klausos. Ji 

negalinti
mais. kurie labai palengvi- kiek tik nori gabalais ir pu- KieK neĮ s*r° yra 
na dalbą. Bet mes svajoja- tų pavidalo. Keikės tik mig- sprausminių lėktuvų triukš
me dar apie naujoviškesnes tuką paspausti.
virtuves. Išradėjai ateina Ajr • „ _ , .,, •. . . Maisto atsargu lentynos,mums i pagalba ir vis nau- , - , . v *. ♦.. • 1 ' - , • kurios bus įvairiose vntu-įesniu patogumu sugalvoia., - • * ,. . f * * ves vietose, paspaudus nug- ma< triukėina? kenkia ne

štai \\ hirlpool - šeegc-r tuką. nusileis ar pakils į |jk lakūnams ir kitam per-
inžinerijos ir tyrimų labo- patogiausią šeimininkei ją)na}uk bet ir aerodromu 
ratorijos paiaiošė ateities auRsti ii rietą. Bu> risokių apylinkės gyventojams, 
virtuvę, kokią mes isivaiz- automatinių piietaisų mai>- Aviacija leidžia didelius 
duojame svajodamos. ! tui maišyti, plakti. pinigus moksliškiems tyri-

Visu pirma joje nereikės1 pekt.lbant apie lėkštėm^ nėjimams. kaip lėktuvų be
prakaituoti. nes ii bus vėsi- nankianis- plauti. ]jamą triukšmą sumažinti.
narna (Air conditioned) iri Keptuvas nusileis iki vir- ----------“---------------
nereikės visokių kvapų ra-; tUvės stalo paviršiaus, kad BUS VISKAS ARTI 
gauti, nes oras bus filtruo- būtu patogiau kepsni i ji
jamas. Nereikės jos šeimi-; jk:k{j ir vėl automatiškai pa
niūkei nei šluoti, nei plau- kjjs

mas, bet neabejoja, kad 
jc aukų yra daug tūkstan
čių.

Minėtu lėktuvu sukelia-

,>* X
' v

John \\iodarczyk (Evanston, III-) gimė turėdamas 13 

svaru ir dvi su puse unciją svoriu- Jam permaža ir 

ta ė»v\tė. ti»dėl jis ir reiškia savo nepasitenkinimą.

. VINCAS KRĖVĖ

^Dairia apie Erelį 
—

Toli. ten, kur saulė teka, yra šalis kainuota, tokia, 
kokia ir sapne nesivaidina mūsų šalies žmonėms. Toje 
salyje aukšti kalnai, ant aukštumynų kurių, ant jų 
žaliųjų nei žmogus neužeina, nei žvėris neužlipa, nei 
paukštis neužlekia. Tik debesys ten nakvoja, tik žie
ma amžinąjį lizdą sau susivijo, laisvi ereliai vaikus peri.

( Tarp kietųjų aukšto kalno viršūnės uolų augo lizde 
Erelis. Kai jis buvo mažas ir silpni sparnai, plunksno
mis neapaugę, dar jo nekėlė, dairosi Erelis į mėlynas 
erdves, kur aukštai aukštai, aukščiau aukščiausių kal- 

1 nų viršūnių lakiojo seni stiprūs ereliai. Ir svajojo tada 
i Erelis:

—Kai užaugsiu paūgėsiu, kaip seni ereliai, aukš- 
į tai padangėse lakiosiu.
1 Svajodamas džiaugėsi Erelis, kad ereliu gimė, ir 
, laukė tų laikų, kada pradės aukštai skrajoti, kur žmo-

■ gaus akis nepasiekia, kur silpnas paukštis neprilekia.

Praėjo daugel laiko, sustiprėjo Erelio sparnai, ir 
i lakiojo Erelis aukštai mėlynose padangėse, kur seni 
1 ereliai skrajojo. Bet jau nebesidžiaugė tuo Erelis, kad 
i taip aukštai padangėse lakioja, kur lakioja ir kiti ere- 
j liai. Dažnai dažnai, tupėdamas ant žilos kalno viršų- 
i nės. tempė galingus sparnus savo, dairėsi į mėlynas 
' dangaus erdvių bedugnes, kur šviesi saulė kelią sau 
Į mina. Ir svajojo Erelis:

—Kai sustiprėsiu, kaip seni ereliai, kai lakioti 
gerai f prasiu, tai pasikelsiu taip aukštai, kur dar nė 

į vienas erelis nebuvo, nulėksiu ten, kur dar nė vienas
j erelis neskrajojo, atrasiu kelią nuo žemės i dangų.

į —Tai tada visi pagirs ir sužinos, kad yra toks
‘ Erelis, visų erelių erelis, kuris taip aukštai lakioja, 
j kaip dar nė vienas nelakiojo, kuris žino kelią nuo že- 
; mes į dangų.... Ir ateis visi, kas gyvas yra, ir nusi
lenks prieš ji ir prašys, kad kelią ten parodyčiau....

Ir taip svajojo Erelis ir, besvajodamas, džiugiai 
kleketavo ir jautė, kad galybė auga jo krūtinėje, kad 
Širdis verda narsumu.

Ei, nėra to pasauly, ko nedrįstų Erelis, visų ere
liu erelis.

Tarp tų kalnų, kur gyveno Erelis, buvo vienas 
kalnas, visų kalnų aukščiausias. Jis buvo tarp visų

' kalnų tos šalies toks, kaip Erelis tarp erelių.
Kai šviesiai žvilgėjo sniegais jo viršūnė, skęsdama 

’ saulės spinduliuose, visi kalnai buvo gryni, giedrūs.
1 Niekur nesirodė nė vienas debesėlis, nė viena miglelė:
■ o tos, kur nakvojo giliuose kloniuose, slėpėsi taip uolų 
ir kalnu plyšiuose... Bet kad apsiniaukia kalno vir-

_ i šūnė, miglomis supstosi, žaibais puošiasi — apsiūkano- 
“7 ja tada visa šalis, baisūs tada kalnai. Bunda vėtros

NORS METŲ DAUG PRABĖGO

Nors metų daug prabėgo,
Tave užmiršti negaliu.
Nei tavo balso sidabrinio,
Nei tų gražių melsvų akių.
Likimo bangos mus išskyrė, 
'l'ave mylėjau, tu žinai.
Ugnele meilės pirmutinės 
šiidy rusena amžinai.
Ar pameni, kai mudu šokom: 
Aš spaudžiau ranką tau tvirtai. 
Gi tu, supratus mano jausmą, 
Tuomi pačiu man atsakei.
Tylioj nakty mėnulis švietė, 
Čiulbėjo lakštutė kur toli. 
Glaudžiau tave aš prie kiūtinės 
Ir klausiau: ‘‘Ar mane myli?”

Buvai tada dar tu jaunutė- 
Bet angelo šypsą meili.
Be žodžių davei suprasti,
Kad tu taip pat mane myli.
Daug kartų vienas sau svajoju. 
Kad nesutiksiu tave, ne... 
Kieno esi mylimoji,
Ar dar prisimeni mane.

P. Augaitis

Praeitame numery buvo 
rašyta, kad trys Amerikos 
bombų nėšiai nenustodami 
aplėkė žemę per 45 valan- 

jdas ir 19 minučių, nuskris- 
Puodai ir kiti virimo ir darni 24.325 mylias, kitaip

į savo vietą. -Jis, zino-
. ma.
- niniu būdu

ti. nei vaksuoti. Tą atliksiu, bus kaitinamas elektro-
‘automatme tarnaite 
specialus prietaisas, kuris! 
stovės sienoj. Migtuką pa-!
spaudus, jis pats ant ratukų'prietaisai neikais tarus, skrisdami per valan-
išvažiuos. atliks darbą iri ^eidant ai kepant. (ją 500 mylių.
vėl sugris i savo vieta. Su- »n».u\ė tuiė> n Kitokių Taj aštuntas skridimas
grįžęs pats save apsivalys,! P!a>rnat1]? bet pakanka
kad galėtu būti nasiruošes1 -’^u kad

calima būtu

apie žemę. Pirmą kartą tas 
tokią buvo padaryta Amerikos 

kitam kartui. virtuvę galima butų pava-, karo lėktuvų 1924 metais.
Nereikės šeimininkei ne-?'*1? pasakų\iitu\e * apie^emę jie tada aplėkė per

čizit; ui-;/.;,, ;>• įrttn ; -Runą svajoja kiekviena mo- 15 dienu 11 valandų ir 7........ — .......... . . . .. _.. , . , %
tens- minutes, net, žinoma, stisto-

Pakak 
tuk _
3 ingai s indais pats atva
žiuos prie stalo arba ant jo . .. ....... - -
sudėtas vartotas lėkštes, sianci$ms seimimnkems bus kartą be sustojimo apsuko 
maisto likučius ir kitką nu- daug ^g^nis gyvenimas, žemę per 94 valandas ir 1

oimu ir. aišku, virtuves dar- Tjk 1949 metais
bai bus daug lengvesni. Bū-: kos karo lėktuvas

Ameri-
pirma

veš kur reikia. Ona J—ne minutę. nuskridęs 23.452 
mylias, o.štai po šešerių me-

AšTl NTAS VAIKAS OPERACIJOS PAGALBA

Suzanne NciL^rtn apleidžia Ne* Vorko moterų li»o- 

ninę. pagimdžiusi ašluntą kūdiki, kaip ir pirmuosius 

septynius. operacijos paualba. Medicinos istorijoje 

toks Įvykis laikomas laitai retu. Greta sto\i \yras 

ir vyresnioji II metu duktė.

tu visu tūkstančiu mvliu ii- lu Chicagoje lėktuvais nau- 3 su puse metu. Bendrovė ia"~ v“'*" »•«««*♦ >»
gesnė kelionė padaryta dėdamiesi juos greičiau at-’turi i8G modernius lėktų- Augdamos įs vtsų salių pro vidines žily kalnų veja
daugiau negu per pusę liksime, negu dabar turėda- vus. miglas... Bunda audra, keliasi bangas ir baido visa,
trtimpesni laiką. mi reikalų tik Bostone ir,’ Paskutiniuoju metu vis Kas> yra pasaulyje. Išsigandęs slepiasi giliai žmogus,

Nėra abejonių, kad lėk- tegalėdami pasinaudoti au-'daugiau keleivių nori nau-' stepmsi žvėrys, slepiasi ir paukštis, visiems saulę tem-
tuvų greitis dar didės ir tobusais ar tramvajais.
tuo būdu atstumai tarp -------------- ----- ------
įvairių žemės vietovių mums VISI NORI SKRISTI
trumpės. Gal netolimas lai- --------
kas. kai mes Bostone gv- Tik vienos didžiųjų Eas- 
vendami ir turėdami reika- tern Air Lines bendrovės
----------------------------------- lėktuvais jau skrido 50 mi-

lionų keleivių. Bendrovė 
pradėjo veikti 1930 m. mg 
piūčio

dotis lėktuvais negu kitomis d° audra, kuri, gimus taip aukštų kalnų, erdvės sau
susisiekimo priemonėmis.

ATSILIEPKITE

ieško ir ūždama staugdama veržiasi iš aukštų kaliui į
! plačius laukus, kur yra daugel vietos skrajoti.

Apsirinko sau Erelis vieta ant aukščiausios to kal-
- no viršūnės ir, pasikėlęs aukščiau, nei žibanti amžinais

PATARTINA VISIEMS JSIGYTl
V4t JA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, »u Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė ‘‘Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Miehelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečių šim'o įvairiu receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
riu.- pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairiu tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. .Ti para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
E. Broadw«v So. Boeton 27, Mase.

KRAUJAS IŠGELBĖ.IO

šitam 6 mėnesiu kūdikiui 

New Yorke būro padaryta 
sunki širdies operacija Ji 
nebūtu pasisekusi, jei ne

būtų buvę gauta net 10 
puskvorėiy labai retos 0

grupės kraujo Įlieti.

3 moterį

Mes norime vykti į Arizo-’ sn>eJ<a,s j° viršūnė, užtemdė jam sparnais saulę, 
na apsigyventi. Katrie ten; Ir suraukė kaktą kalnas ir apsiniaukė šviesus jo 

Įgyvenat, parašykit mums, veidas. O kai tik jis apsiniaukė, nubudo vėtros, pa- 
veiRti 1M.50 m. mg-,koks oras j,. kįtokjos gyvJ sjkėlė didi audra, užtemdė miglomis Ereliui kelią, kad 

i°.S Bfls.in.w <lėkinK>- jis aukštai nelakiotų, sparnais savo pavėsio kalnui ne-
JLll:.. dn čti;« v.,.- altinis. darytų, saulės netemdytų, vieku nesipuikintu.leivių pradėjo skristi išNe\v' 

Yorko i Richmondą.
Kol jos lėktuvais keleivių' 

skaičius pasiekė 1 miliono.j 
praėjo 10 metu, o 25 milio-į

22 Stagg St. 
Brooklvn 11, N. Y 

(6) IĮ R

Puikus buvo Erelis, audros nebijojo. Krūtinė jo 
seniai kovos troško, o priešininko neturėjo. Išplėtė 
tipiius savo sparnus ir nulėkė ten, kur bangos ūžė,

Visomis progomis Cera dova-’ kui a«d,a ftaugė, su vėtromis pasigalinėti, kur aukštai 
nu pasiekė jau per 23 mc-Į ną metams išrašytas « Ke- tvoškė, su žailmis apsikabinti, su perkūnais pasikalbėti... 
tu? (1953 metais), d Ititii^^iaT“Vai’ tu- Ereli- ilgasp*™^ tu vadove! Sunki, smar- 
25 milionai jau skndo j>er i^tkus metus. ki tavo kova. Vėtros plunksnas tavo taršo, bangas

sparnus laužo, lietus akmeniu žemyn tave slegia....
Audra Į laukus lėkė, erdvės sau ieškodama, ir 

Erelį ten nešė.
Ilgai siuto audra... Plaukė per laukus, per jūras, 

per gilias... Plaukė toli, Erelį nešė... Toli nuklydo 
nuo aukštų kalnų Erelis, nuklydo ten, kur žmonės klo
niuose gyvena. Žmonės jį tinklais pagavo ir pasodino 
į didį gražų narvą.

(Rus daugiau)

Mamytė labai dėkinga

»ivį.w N
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.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moteiyj Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man, 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

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

mytes per čielua metui! Joa bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip: 

Keleivi*
S«u Bmainn 27. Maaa>

NAUJI RASTAI

NEDARBINGUMO PA
ŠALPOS. Spauda paruošė 
Pr. šulaitis, išleido Sūduva, 
8 pusi., kaina 20 centų. Ja
me paaiškinta paskutinis 
socialinio įstatymo pakeiti
mas, kuris liečia negalin
čius dirbti, bet sulaukusius 
50 metų. dirbančias moteris 
ir šeimos nares.

TEISININKŲ ŽINIOS, Ni

17-18. Tai Lietuvių teisi
ninkų draugijos leidžiamas 
laikraštis, jame daug žinių 
iš teisininkų gyvenimo ir 
veiklos, metinė prenumera
tos kaina $2, adresas: 726 
W 55 St, Chicago 9, IR 

Pentai Jaagt- Amerikos vabty-

>Jn 7 miNJemm toną.



Ji. 5, $aurio 20, 1957 keleivis, so. Bustom PoSUplS SspČūUl

Bolševikų pinigai smunka
Visi sovietiški ir prie So- štai pavyzdžiai: 

vietų prisidėję kraštai pri- Jeigu nusiusite Sovietų

ieškau \ieto> prie lietuvių

IK-J sveikatos tariu keltis į Flori
ną ar Arizoną. Būčiau bent tris mė. 
nesiūs, o jei patiks—.i.-ą laiką. Ieš
kau vietos fine lietuvių, kurie ga
lėtų patf.iniinti valjrj ir išnuomuotą 
kambarį.

.tirs. J. itubor 
<'.•.« lith St.
Brooklyn 20, X. Y.

PAlESKOJtįTAl

tuojau po Antrojo pasauli- vesti pas kleboną, kuris pa- 
nio karo sako Franz Pick. žadėjo juo pasirūpinti.
Visų pirma ji pradėjo nai- Aš jį parsivedžiau, pa- ANOlų. lietuvių kalbų 
kinti buvusią satelitinių valgydinau, ir tada papra- byn.as. ap* žodžių,
kraštų valiutą, paskui jos šiau parodyti savo
vieton padarė popierinius mentus. Jis sumišo n

Naujausios knygos ! jojeT°VAS

ž< <-!
:;r,s I 

Kieti'i t p*!., redagavo V. Baravykas. 
flOKU- viršeliai. Kaina .................... S4.<-0

Keleivio” ir “Darbo” 
i atstovas Anglijoje yra J 
Venskūnas (17 Wellviewpopierinius mentus, jis sumiso ir pra-

7 7" . 7pinigus ir nustatė jiems dėjo kalbėti, kad ši vakara NEMUNO SCNCS, parašė An i Dr., Motherwell, Lanark
kui. Tai reiškia, kad vis. jie^ l ikos (iolei i, tai bolševikų „etikių veitę, su- būtinai turis gijžti i Greeni drius Valuvkas. įdomus romu- Scotland). Vi.ai.prem.me
derina savo pinieus su i u- valdžia tena. išmokės a.lre- <|erindama su ’ v0 l1lbliu, fiek!a ir anie 9 vai įšėlo. “» «* »*» •»«*« *"»•«)-! rejk>Ui,

klauso rusiškojo rublio blo- Rusijon ar Lietuvon Ame-

satui 4 įublius. Bet jeigu a ir apie 9 vai. išėjo. 1935
‘.r įsakė to laikytis. Bet vė- Man jis pasirodė įtarti- uk.,n'“ .* i‘• * kreipti..

* j * . 'aizduotas tas {vykis, apie kuri____ _______
blio kursu.

Franz Pick, žinomas tarp-.’tą doleri leisite “juodoj rin- j*. 7 J*r_ vaizdu
tautinių valiutų autoritetas, koj , vadinasi, privačia [ai žmonių GretnfieW ssivol,,elam bi!
paskelbė anųdien kiek da- ta. gausite 26 rublius ir oi, R J; bolševikiškais pini- Sulini A. bėdinu! laišką ir '
bar tie bolševikiškų knistu kapeikų. gaus, kad jų vertė smuko klausiau. ar vra ten NEMUNO SCNCS
pinigą, vertu Po sukilimo. Lenkijoje ot.c.alus zlo.o kaj nuo yw gh kepvkla'j,. al. ten lis, 426
Lenkijoj ir sprogimo V eng-J kuisąs toks pat kaip ir Ru- gaiį. Amei.ikos

mažai kalbama, Pirmu'
280 psl. kaina

prašome

žeme ir namai Floridoj

akrus

rijoje bolševikų valiuta vi-isijos rublio: už 1 doler. moka JUOS ___
sur krito, išskvrus tik vienai valdžia duoda tik 4 zlotus. . , . J '*'’,i’**.**?'*1Z .lynu, ii«v u « v daugiau, neguortciahai
Kiniją, kur bolševikiškam 
režimui kol kas dar nesima
to pavojaus. Visur kitur 
“rublio blokas” smarkiai su
braškėjo.

Kalbant apie bolševikiš
kas pinigus reikia tačiau ži
noti, kad jiems visada yra 
du kurstai. vienas oficialus, 
tai yra, valdžios nustatytas, 
o kitas — ‘‘juodos rinkos” 
kursas.

Oficialus kursas yra kla
stingas : tikroji bolševikis-

Bet privačiai už 1 Ameri
kos doleri žmonės dabar 
moka 115 zlotų.

Vengrijoj Amerikos do
leris oficialiu kursu verias 
11 vengrišku florintų- gi* z < «.
privačiai už doleri mokama 
110 florintų.

Rytų Vokietijoj, kurią 
valdo komunistai, markė 
veria tiktai 10 nuošineių 
oficialaus kurso.

Čekcslovakų koruna yra 
nukritusi iki 12 nuošimčiu

nustatyta.

BAŽNYČIOS LOBIAI 
REIŠKIA PAVOJŲ

kos valiutos vertė matosi Į oficialaus kurso, 
tiktai “juodoj rinkoj”, reiš
kia. laisvoi rinkoi.

Sovietų Rusija pradėjo 
organizuoti “rublio bloką”,

jrofi|Suv RIUJ14 iiiuiiums iCotsnerzpųi

TAZAB 0F L0ND0N
dilio savo patarnavimą ir 10 metų patyrima

is ŠVEDIJOS per 3-4 savaites: 
s Ekspresu maisto pakirtai
- Vaistai oru paštu

Stiklai akiniams, dentistų ir chirursrū įrankiai

Iš ANGLIJOS per 7 savaites:
‘ Anifliškus medžiagos kostiumams ir apsiaustams r.uo >'15 iki 
’ Vilnonės medžiagos moterų suknelėms nuo >10 iki sis 

Vilnoniai nertiniai (>10l. analiniai (ŠlOi. kojinės (>3.Jo)
F Šiltos pirštinės <X2.90 iki >10.50). moterų skaros 04 iki >15)

Odiniai Imtai 013.50). kailiniai batai (Slsi 
Kasomos plunksnos 00.50). laikrodžiai 030.50)

TIK GERIAISI ANG1ĄT IŠDIRBINIAI—Gavėjas nieko 
neturės šnekėt!—Garantuoja m jravima

Dėl Informacijų. Katalogu ir Pavyzdžių pašauki! ar rašykit » esą 
TAZAB OF LONDON 

31 Reservoir St.
( a m bridže 38, Mass- 

Tel. KIrkland 7-9705 
Prašom atsilankyti.’!! Nuo Harvard Sq.
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ar yra ten wsmu.w svimus antroji 
Visi nori Shtvartz kepykla ir ar ten 426 psl. ......

js dolerių ii\ dirbo Gečulis. Jis man at-L<kWVO , „ . o .
s desimteno- rase, kad tokios kepynlos .• . , ! iVCŠAčt ££ vii £z4££»5« £ *«£ tle'CT UI • *>11nėra, o tas vyrukas ar ne- tanas Guswn.Gustainis. Knyga 

bus tas pats, kulis piacitų aera^ pavaizduoja, kaip dantų 
rudenį ten lankęsi ir sakęsi; priežiūra palaiko kūno sveiaa- 
neseniai atvykęs iš Vokieti-į tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
jos į Holyoke ir pa pasako-; kaina ..... $4.<w
jęs tas pačias jį ištikusias^laimes! iBROLIŲ GRIMU PASAKOS.

vertė St. Vainoras ir V. Civili
škas. 15 įdomiausiu pasakų iš
Įsame pasaulyje žinomu Brolių 

Grimu raštu. Pulki dovana vai-
ly jį norėjęs surasti, tai nei kams........................ .. . ¥3.oo. •
minėtos kepyklos nei jo ne
suradęs.

Paaiškėjo, kad jis mokąs 
ir angliškai kalbėti.

i Paieškau brolio Petro Žitkevičiaus. 
.$3.00.' Floridoj partuodu J akrus žemės.: iš Siesikų į arap.. Kauno apskr. Jis 

I vienas blokas nuo 1-o kelio, kelias' pats- ar jį žinantieji atsiliepkite
£Įa_■ išeementuotas, galimu tuojau staty-Į adn-.su:

ti trobesį. Kaina $8.500. Taip pa1.'
, parduodu namus. 5 kambariai, vi-i '
patogumai. pusantro tikro žemės, 
apsotiritos palmėm, vaismedžiais ir, 

dr. Ali- daižovėm *** uogom. Miesto vau-i 
., duo. 4 mylios nuo miesto, kaina

Mrs. Sofia Kelia 
K. 1. Box 53 
Fountain. Mich.

S2b.O<M>.
Joe

Kreiptis:
Pundin 

1643 X. W. 4°.rd Avė. 
Miami. Fla.

BIBLIJOS TYRINĖTOJI 
GARSINIMAS

Vincas Savickas, gyvenęs Australi
joje. ieko savo giminių: Vinco Sa- 

j vieko, sūnaus Petro, kilusio iš Se- 
i reiklų km., baujėnų vaisė.; Biržų 
1 apskr. Jis pats ar jį žinantieji at- 
; siliepkite adresu:

___ E. Andruška
* I 18 Irvinjr Avė.

i Brooklyn 37. X. Y.

Organizuotu Ameriko;
protestantų taiyba, kuri tu- Mano bičiulio dėdė davęs gKas 
vėjo anądien Philadelphijo- jam pinigų ir drabužių, bet i 
ie suvažiavimą, įspėjo vi-kai vėliau Holyoke mieste-jGril
suomenę, kad milžiniški 
bažnyčios lobiai yra pavo
jingas daiktas krašto lais
vei ir demokratijai. Protes- 
tonu taiybos piimininkas gerai
Dr. Eugene Carson Blake'daug kur lankęsis atskiruo- 
pažymėjo, kad ypač nepa-'se namuose, klebonijose ir 
sotinamu godumu turtams'lietuviškuose klubuose pra-

į pasižymi viena bažnyčia.! gydamas pagalbos 
“ Tos bažnyčios jis neivardi-Į JL-

Siunčiam^ 2
K

ir savo pavardę kai
no- bet visiems aišku, kadltalioja. Jis yra 6 pėdų ūgio, 

kalbėjo apie Romos ka-^ laibas, atrodo 20-30 metuJI*
tulikų bažnyčią.

K »• ■Jt '

-Š3.-.Š■»X

: amžiaus, kairioji ranka ne-
--------------------------; turi 2 pirštų iki pirmo są-
GARDNER, MASS. ' nario—mažilio ir bevardžio.

i Jis sakosi jų netekęs Vokie-
' tiioie.
• Kaip bebūtu jo pasisau- 

Sausio 15 d. vakare ma- į g-oj<ite. * A. Y.

Pasisaugokite apgavėjo

5 ne pašaukė

Dievo l*sskirtieji Amžiai
"Eikite tat ir mokykite vizas 

tautas.” Mato 2>:I'* 
Apaštalas aiškina, kad Jėzus bu

vo numarintas kūnu. liet sryvas pa- 
dvasia. <1 Petro 3:18) Ati

davęs savo kūną už pasaulio gyvybę. 
Jis dabar ir vėl buvo išaukštintas

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- ••ukšėiau už žmogiškąjį laipsni, bū- 
. t . Gamas žmogumi Jėzus buvo mazką

Viekus. Atsiminimui iš 193S- žemesnis už anirelus. p<> prisikėlimo
-1945 metu, kuriuos autorius, jr!,.kaip aP£staI° pasakyta, Jis buvo 

. . .* . padarytas "ireresmu už antrelus.
rašytojas ir diplomatas, pralei-, <ž\-d. 1:4) Kitoje vietoje apaštalas 
lo Prišgcn^iif>j, prie ltali)OS šie- l’a,a^v. kad Jėzus buvo išaukštintas 

’ * ' <li.cijr aukščiau už antrelus. kunijraik-
nOS. I-a (TaflS 4->» psl. . • .$4.50.' štvstes ir valdžias, ir kiekvieno 

: ilo. kurs y 
/Dū-vo

var
lį minimas, ir buvo paso-

JŪRINIKKO SINDBAD NCO- ,:i'itas Di‘ vo A šinėje, tai yra.
t<» sosto, nuo kurio valdomos visosĮIKIAI- Nepaprasti, kaip jie erdvės.—Efez. i:2o-2::; Dii. 2:5-n.

surašyti knygoje “Tūkstantis -Mes gerbiame savo didvyrius ir 
. . atsilyginame tiems, kurie rizikuoja
ir Viena naktis . Iliustruota, savo jryvy^s gelbėdami arba suteik-
puiki dovana jaunimui, psl 108/ '!; rai nau,l?,s kitiems. Tame pasiro- 
. . juo tam tikras teisingumo dėsnis,
kaina S2.00.; kurio kilmė yra pačiame Sutvertoju- 

Hanašiai Jis pajrurbino Jėzų už
PAVASARIU AUDROJ parašė!!?- ištikimumą. Jis -papuošė” savo 
f * | Simu jjarbe ir nenurtinumu. Jis is-
leva Simonaitytė. Įdomus ro-!a ukštino jį aukščiau angelų ir kiek-

be

manas iš Mažosios Lietuvos gy.:vien<> va,<i” 
venimo ir Klaipėdos

kurs yra minimas. Je-

Jonas Kedaitis iš Batakių vaisė.. 
Tauragės apskr.. ieško neseniai į 
Ameriką atvykusio Jono Zc-mlensko, 
apie 30-35 m<-tų, su šeima. Prašo 
atsiliepti šiuo adresu:

Jor.as Kedaitis 
Krankenhaus 
I.andstuhl <PfaIz»
Germany

Nikodemas Baranauskas iš Merkinės 
miestelio ieško brolio Kazimiero 
Rimkos, kuris iš Lietuvos atvažia
vo į V.S.A. l'.HO metais. Jis pats 
ar jį žinantieji atsiliepkite šiuo 
adresu:

Xik. Baranauskas 
75»H» (’halfone St..
Ib-troit 38. Mich. <<»l

Aš. įlėelė Adomas Juodelis, paieškau 
Jurjrio Sulskaiis sūnaus .Mykolo iš 
Janydšių vienk., Anykščių vaisė., 
Utenos apskr. Atsiliepkit:

Adomas Juodelis 
4834 \Veirit Avė.,
East Chicago. lnd. <•>)

Ona šalaševičienė Lietuvoje paieško 
Magdalenos Snaudžiuvienės, taip 
pat Povilo Snaudžiaus ir Antano 
Be,žalis žmonos ir jos vaikų. Jei 
esate gyvi. parašykit:

Ant. šalaševičius 
.Mockų km., Kalvarijos raj. 
Sangrūdos paštas
Lietuvos T.S.lt.
U. S. S. R. <d>

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

Joseph Gudas 
R R 3
Kewanna. lnd. <5

at vada vi-i ke sutveriant visatą. dal>ar panau
dojo savo ąalybę prikeldamas Je- 

' zų iš numirusių, ir Jis suteikė jam 
į prigimtį, kuri buvo aukštesnė už 

nini<rai->' “•■‘‘-fališkąją, būtent dievišką prigimtį, pifllgdls; žmopus. suskaldydamas atomus. 
ndi'ACii • trali pajiuosuotį tik dalelę naslėnto- 

; sios Dievo eneergijos; bet tai dary
damas jis trali užtraukit ant savo 

• pailermės pavojų ir sunaikinimu.

mo. 228 psl., kaina . . ,

Užsakymus su 
nrašom#» siiiRti šiim

.82.50.,
telefonu airių' 

ir pa-įs; parapijos klebonasa ! . - ...k lU’iKA — ---r tcdc 1’-- Ii
pagalbos lietu-

ATITAISAU KLAIDĄ

s atėjęs ___ _____ ____ ,,
; vis, su kuriuo jis negalįs su- me f v j
= ^^Ij^ėti " = 49 ^uvo Pardsyta» kad
K.t

“Keleivio “Keleivis** 

636 E. Broadway i ;
- Nuėjęs radau jauną vyru- Ju0“! į€ka!1,.?>^. 

bu,a’ ka. kuX pasisakė e^s Ed-|mas “ Brazduos į Lietuvą
vardas Gečulis, 22 ' metų «*!<> 1m0 ',al,k? sen?!M»

- amžiaus, prieš 3 savaites J1exwee®ee«xxxxxjosxxxxxx_xxxxt3fx5ik;\3xxxxx>3e?. . , .gi mirti Lietuvoje, o
kitas išvokdamas savo ilga- dintas ir tas tik dabar pa-;- 

darbo Shivartz kepyk-: «'venimo diau^ lkl* a,>kejo- zini* a^a^i« ' -

imti Huron
So. Boston 27, Mass.

Apgailestaudamas turiu

Dievas, kurs sutvėrė šitą enenrij i 
ir dėlto daujr gralinjresnis už ją, at- 
jraivino iš numirusių Kristų ir išauk
štino jį savo dešinėje, suteikdama; 
jam "visa iralvbę danjrtije ir žemėje” 
— Mato 28:18.

i Bus daugiau)

o, pasakyti, kad buvau sūkiai- jū*u

Mokslas - Literatūra - Švietimas ves
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
ypač tų, kurios pardiuKlamos už visai žmonišką kainą ir 
kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėptlamas, kol 
pabaigsi. S13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $5-00! x 
Tuoj kišk jtenkinuke i voką ir siusk, nes tokia proga alsi- x f1 1>na> 11 JS 11 1, O.
tinka rėdau, nei miki,. klodu suradimas. S lėsM Syventl netUllS.

loję. Tačiau pradėjus dirb-;so ! nepilnap. enžių ligoninę, 
ti susirgęs, buvęs nuvežtas į! 
ligoninę, iš jos išėjęs esąs

M. Krasinskas ;=.

yra pasakyta knygutėje 
Štai Jūsų Karalius. 145 pus. 25 c.. 
neturtingiems veltui, turime ir nin- 

•snių spausdinių nemokamai. Pra- 
i šom kreiptis: I.. B. S. A. 3441 S. l.i- 
11uanica Aye.. Chicago s, 111.

Š:SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane. nes 
myli. o nemylėti negaii, kada mane skaitai. 311 puslapių, 
kainu $3.00-
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl.. kaina .... .83.69 
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi.
149 puslapiai, ilustruota. kaina ................... .... . §4.00

ŠL1UPTARN1AI (Amerikos lietuvių gyveninio 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. 
Visom 4 knygos sykiu tik už 85! Bet kas nori 1. 2 ar 3, kr. - 
gų. tai už 1 $2. už 2 $3. už 3 §4. Persiuntimo kaštus ap
mokame. Rašykite: S

l>r- Alg. Margeris. 3323 So- Halsted St.. Chicago S. III.

Su klebonu sutarėme
kreiptis į kun. Tamulevičiuj 

; Woi c-estery, kuris yra vys-i 
! kttpo paskirtas naujiesiems 

ateiviams globoti, o tą va
karą aš apsiėmiau jį per
nakvinti ir kitą dieną nu-

‘HLBI
m

I NEWERA

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinifua siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.Naujos Gadynės vartotojų REZO- j 
I.li'CUA. Iš fietroit rašo: Du sykiui 
išmazgojus tralvą—niežėjimas dinjro. 1 
tas manę ir užganėdina. Iš Cicero 
rašo: Niežėjimas, kad ir mažas, b>;- 
vo priežaUni pleiskanų, n tas bu
vo priežastis plaukų slinkimo. NEW 
ERA mišinys tą viską pašalino ir 
plaukų slinkimas sustojo. Iš Chi?a- 
gos rašo: Visi turėtų mėginti XEW 
ERA—aš tik 5 savaites vartoju ir
mautu nepaprastus rezultatus. St.l Romos kunigui pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. 
Strauka- iš Imi. pakartoja: Mėgin-I 

! kit visj NE\V ERA. nesijrailėsite.
Siųskite $2 už 8 oi. butelį.

LYTIES GARBI NIMAS 

Parašė T. J. Kučinskas
Knygoje rasite Įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry
žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti laktai, kaip

HARTFORD. CONN. ir
APYLINKĖS MIESTU \I

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.

1530 liedford Avė 
Brooklyn 16, N- Y.

Atiilarė savo ofisą šiuo adresu:
- 651 Albany Avė..

BARTEODR, CONN.I
Telefonas: CHapel 7-5164

, Mūsų firma patikima siunti
mui siuntinių i SSSR. Lietuvą, 
Latviją. Estiją, Ukrainą ir ki- 

1 tur. Esame Įgalioti Inturist 
Maskvoje. Muitas apmokamas 
čia Garantuojame pristatymą. 
Atidarą kasdien ir sekmadie
niais.

Aš, Magdalina Staųevičiūtė-Rimkū- 
nienč paieškau savo sesers Pranciš
kos Stanevičiūtės nuo Jurbarko, 
Skirsnemunės pašto. Ji išvažiavo į 
Argentiną. Ji pati ar ją žinantieji 
atsiliepkite adresu:

Mrs. M. Ritnkunas 
R D 1
Pennsburg, Pa. (3

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

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

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivfenljime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
ftataraaltaUs saudoflBis. SLA apdraudė 
jums ir jūsų išimai »sją.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bui ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa- 
raiysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 Wwt 30tk Strast, Ffow Y«dk 1, N. Y.

I
F. BITAITAS 

302 So. Pearl Sl. 
Pcnver, <’ob».

: Skaitydami, sužinonte dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik- 
{tai 1.50- Knygą galite gauti pas knvgti pardavėjus ar pas mane:

746 W. 34tk St^ Chicago 16, III.

APSIVESIM Al
Noriu susi)>ažinti su gero būdo 
le ar mergina apie »’>0 metų. 
esu nasiturintis. Rašyti:

K. l'apkunas
4712 Frederick Avė.,
Bal: imiirr 2'.'. Md.

na--
Aš

<-'.)
T. J. Kučinskas

Jeigu norite siųsti 
ntus į SSSR, Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Ukrainą ir Intus 
kraštus, kreipkite* j seną, 
labiausiai patikimų firmą.

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.
1530 BEDF0RD AVĖ. 
BROOKLYN 16, 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, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Re to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gtlžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją pus kurpių, pus dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rąžomas Uetuviž- 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

7S
Užsisakant adresuoti:

Keleivi*, 636 Broadumy, Sn. Boston 27, Masu.

PLAŠĖ ŽOLE
Plašė ara Asuklis- 

! Ožkabarzdis žolė 
te.jr nuo inkstų, pūslės įnĮ; silpnumų, kraujais 

vėmimo, vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi,

lytiškų ligų. šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Gal
ėtum. Silicon. Sulphur. ir yr* 
žmonių, kurie negeria kavos ar 
arbatos, tik geria šitos žolės ar
batą. Svaras $3.00. Medleva Žie
vės yra geriausia gyduolė nuo 
vidurių užkietėjimo, geriant 
daug ar mažai ji nepakenkia 
sveikatai. Ji lengvai litiosuoja vi
durius, st«dxlo galvos skaudėji
mus ir priduoda kūnui gyvumo
ir skaistumo. Svaras $2.00 

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALV1AI9
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIIJETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
S36 East Broadvray, South Boston 27, Maso



Pmlapin Ažtunta. KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietinės Žinios
Leonui Sudentui reik kraujo Dorchesterio moterys 

--------------------- > Rengia urhist parą
, Musų konsulas dalyvavo 
ukrainiečių šventėje

, Raudonųjų Kryžiaus Cumbridžiaus
skyrius ^avo prašymą iš Veronikos! 

' Šapurniviiča paieškoti jos dukros Jo- >
anos šaparnytės - Andrišiunienės

Nr. 5, Sausio 30, 19S7

Dr. B. Matulionis

STORULIS SUD2IUVU- 
SIA SIELA

Leonas Sudentas, “Kelei- ------- - į , . .
vio” spaustuvės darbinin- Dorchesterio lietuvių mo- Letuvos gai*bės konsulas *“"* “• «r gyveno kadaise
kas. po sunkaus apdegimo tei-ų klubas si šeštadienį, , adv. Anthony Shallna sau- ji. rodos, buvo pažįstama su Jo
nuli Bostono miesto ligoni- vasario 2 d. rengia įdomią šio 27 d. dalyvavo ukrai- *‘u Jakimavičium »š 83 silver su.;

jneje (City Hospital L Ligo- \vhist palty Dorchesterio mečių nepriklausomybes ne žį„0 u a,,įe joaiu» šupamytę,;
Kalbės dr. P. Grigaitis ninė pranešė, kad jam rei- lietuvių piliečiu klubo patai- paskelbimo 39 metų sukak- pašomi atsiliept i adresu:

Vidaus, specialiai plaatt* ir Ne* 
dies ligos. Priims bet kuria die
na, ia anksto susitsrus telefoau arkuku.

fls.

kia greitai duoti kraujo. Iš pose. 1810 Dorchester Ave. ties minėjime ir pasakė gra-;
žią kalbą.Bostone Lietuvos nepri- mūsų Įstaigos vienas svei- Pradžia 7:30 vai. vak.

Vasyliūno koncertas

Rengėjo*

American Ked Cross 
Cambridge Chapter 
y Watt-rhoo.se St. 
Cambridge 38, Mass. 
Mrs. Eliz. G. Griffeth

Kaliem Laka.
Astumaa: nuo Proridoneo 24
Įkm>,

ar Brocfctoa 
•1©

(d) i

•‘AUKŠČIO- vai. Thomas Park mokyk- prietelių. pažįstamų ar gi- 
ir jį vėl los salėj, kalbės Lietuvių minių gali duoti kraujo, tai 

prisiminiau, aną sekmadic- tarybos centro sekretorius, būtų ligoniui didelė pagal
ių klausydamasi -Jono Ro- “Naujienų” redaktorius dr. ba. Kraujo galima duoti 
mano pt-r radiją sakomo P. Grigaitis, kuris yra žino-'kasdien nuo 9 iki 4 po pie- 
‘ pamokslo“. mas savo iškalbingumu. Jo tų, o antradieniais ir ket-

leisingai J. Liūdžius ra- kalbos yra turiningos ir ug- virtadieniais nuo 9 iki 9

Šachmatininkai laimi 

lr pralaimi

Lietuvių žymusis smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas 

i šį šeštadienį, vasario 2 d. S J1 
j vai. vak. Lawrence Meth- 
uen Memorial Music Hali

PLIKI PROGA
Labai pigiai parduodu du gražius, 
namus. 7 apartmentai, karštas van- j 
duo. šiluma, gražus įvažiavimas, Į 
naujai dažyti, tik $15,500 už abu. į 
Kreiptis tei. GA 7-8086 (8).

DR. D. PILKA

šė. kad ir mūsų katalikų p.ingos.
tarpe daugelio darbai nea---------------------------------

skelbiamas idėias. A. Pdučinskas moka rašytititinka
kad juose labai daug išdi
dumo. paniekos ir neapy
kantos Kitaip mąstantiems 
ir labai maža tikros krikš
čioniškos dvasios.

Vienas tokių yra Bosto
ne griaudingu balsu kalbąs 
“pamokslininkas" Jonas

vak vakaro.

PARDUODI' AKORDEONĄ <
Parduodu gerą vokišką koncertiną

. _ , . . . (akordeonai. Labai geram stovy. Itarptautinėse patalpose rengia koncei "tą. Prieinama kaina. Į
parduodu aliejui paduo

ti prietaisą (Oil Bumer Blowcr>. :

Bostono
šachmatų mngtynėse So. Patartina muziką mėgstan- 
Bostono lietuvių piliečių tiems bostoniečiams kon- p.-./ Lbiejų daiktų kreiptis 

. draugijos komanda laimėjo certe dalyvauti. Telef. an 8-7755 arba

S fld 4
7 iki •

546 BR0ADWAY
SO. BOSTON. M AUS. 
Telefonas AN 8-1320

Ofiso Valandos:
ir

Aloizas Mučinskas. vie
nos So. Bostono vidurinio
sios mokyklos baigiamosios 
klasės mokinys, dalyvavo 
visos Amerikos viduriniųjų 
mokyklų baigiamųjų klasių 
mokinių tiumpu rašinių sias 
varžvbose. kurias skelbė Es-

Romanas. Jis turi geros pa- ' 1 L
lapijos Klebono išvaizdą. ]aj -o Jo 
bet jo siela yra sudziuvusi tas . įeriausiu „lal e ir bus. 
kaip sena kempine, kupiną. kitai; :jausiais
neapviltos visiems kas aus(lintas draugijos aI.

SaIvoJa- manache. !

Gubernatorių, ir pipkoriai prieš Cambridge Blue 3-2.
. Po tašką pelnijo Kazlaus- „

Naujasis Massachusetts kas, Gediminas Kuodis ir 
gubernatorius Furcolo pa- namai ik-pita< i komanda-’ūlė nriimti valstijos biu- i k oi r K manctą * Jurgis ir Marija Gimbu- i^uomuojamas geras kambarys vy. 
<.tue piumu \4KUjtK uiu IvazVS Bobelis. , , . rui ar moteriai. Visi patogumai, ga-
džeta 423 milionu doleriu Lietuviu pirmoji Dialai ■tal’ dr* Gimbutienės iįma naudotis virtuve. Graži vieta, 
sumos. Tai būtų didžiai mSjo Weste.‘n EIį^c ko. “Rytų Europos pr,

koks iki šiol yra bu- man(lai 3.o pustaškj ,ai. -store , kūną išleido Har-
ves. biudžetas. mėjo Ged. Šveikauskas ir ',ald<J t-uve.^tetas, ,ms.ro-

Gubeniatonus siūlo .vest. K.JMelkis. R. Kontautasir d-'™° P10®3, «<»*>» 2 7 d.
3G pardavimo mokesti A Keturakis gavo po mi-'?aV° -amuose surengė tos 
(Sales tax), padidinti vic- rusa 0 A,b VarosL nas- knygos Mastymą . Buvo
nu centu cigarečių mokesti J^osas pas- . . d j. j kitokiam ofi uinu tei.tu tt^aieeių niunes-ų, kutmeje lentoje pelnilO , , T r- !•- Vlsl patogumai 1
10 ri iva rias rinkliavas. 20 tašką ko smuikininkas I. Vasyliu- pat yra butas 329

Aplaistė” knygą

Mrs. A. Savickas 
211 E St. So. Boston 

Mass.
(7

(7)

1ŠM 0.MI OJAMAS KAMBARYS

[•(3- geras susisiekimas. Kreiptis: 
Mrs. Bruneikienė 
65 Allston St.
Cambridge. Mass.
Tel. KI 7-8943

TeL AV 2-4*24

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 4-S 
Nedėliomis ir šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Uph4"‘» Coraer 

DOKCHESTEB. MASS.

. Tik suaugusiems, 
ir įrengimai. Taip , 

329 Broadvvay. Kreip-
ne taip. kaip ji 
Jis- atrodo, tuos savo “prie
šus" ir šiandien būtų pasi
ruošęs ugnyje netrinti, kaip 
jo vienminčiai kad darė ke
lis šimtus, metų atgal. Deja. 
dabar bent šitame krašte 
tiems krikščionims” tokį 
malonumą turėti nebelei
džiama. to dėl

nuoš. arkliu ir kitu lenktv- Gediminas Šveikauskas 17
Aioizo tėvai Ona ir Pia- njy mokestį ir 1.1., bet jis metų jaunuolis šiemet įkel- 

Mučinskai yra naujieji pat padidinti nuo ^as j g0_ Bostono lietuvių
400 iki bOO dolerių mokės- šachmatų komandą (per

nai lošė komandoje) pilnai

n<
ateiviai, atvykę į šį kraštą 

7 metus.pnes

Jis siūlo svarstyti progre
syvinio mokesčio (nuo dau- 

-kyrius vasario 17 d. giau uždirbančių imti ir 
Lietuvių draugijos mokesčių didesnį procentą) 

pasitenkinti savo ilgu. nesu- ^alėj rengiamo pokylio ko- įvedimą.
valdomu liežuviu ir juo misijoj .vra J. Arlauskas, A. \ alstijos seimely svars- 

Liiirly.atn---  ---- -------- - 4---------- , _,ArtLjvervei. .j. ucuimnuio ii «■»*.».. ------------
pilvas pradeda skaudėti.’ ę. Jakutis. bus karštų kalbų
Jie savo pliauškalais tikisi J _______________ __ į ------------------
gauti savo nuodėmių atlei- Scrga V. Barmienė

dimą ir nusipelnyti amžiną _______
dangaus karalystę. To šie- Valerijai Barmienei Car-

ne gauna g

Tarybos pokylis

Aito
vai.

kia ir Jonas Romanas. Ano ney ligoninėj padaryta ope 
meto Lietuvos “viešpats’ ’ racija. Ligonė jau sugrįžo 
Smetona io pasigailėjo ir namo ir ten sveiksta.
išleido jį iš kalėjimo anks---------------------------------
čiau. ne.gu teismo nutari- Mirė dr. A. Budreckis 
mas skelbė, bet ar jo pa- ----------
Sigai le? 
pats"

nas. tis:
497 Broadway
So. Boston 27, Mass._______(5)

MAMYTES SŪRIS

Kur dar nėra Mamytės su-

RADIO PROGRAMA j
Lietuvių Radio programa j

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlU8>

Lfetavia Gydytojas ir CKirarma 
Vartoja včliausios konstrukcįyaa

X-RAY Aparat*
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

čiu neapdedamą sumą šei- Ilm nu,„a„uujc, pllll„ . —. -.............. ....
mos nanams. natpi<dnn TU darosi no* sahte užsisakyti tiesiog iš is stoties WBMS, 1090 kl-sa\e pateisino. Jis aaiosi fabriko nQrs sūvį. lociklu veikia sekmadie-

genausias komandos žaidė- Viešiems bus pasiųsta paštu, njaią įuo 12 iki 12*30 vai.
jas ir rimčiausias taškų rin- kas tik prie užsakymo pridės Jj iuh/kėias tamkiubinėse ?»«,«•» money orderi ar čeki.Perduodamos

gaus netoli 2-jų svaru didelį ir viškos dainos, muzika ir

Alto susirinkimas

tynėse. Po penkerių rungty- švjcžia Mamytės sūri. Už $5 Muedut&s Palaka, nių jis surinko lietuviuko- -gaus 4 dienius sūrius, už “^rdkalais kreiptis j
™3nd? ^-'Mu’^^ybą-gro. Baltic Florists gėlių ir do-
kis o kui mažiau, kuv cery jr jeį jus neatsi- ?anų krautuvę, 502 East
tuvių B komandoje pasizy- lankė mūsų platintojas, galite 3rOadwav So. Bostone.
mi dvvlikmetis Gediminas Rauti tiesiog iš fabriko visa - . J nT
Kuodis Jis laimėio prieš dėž* ’ bax^’ kuri sveria UrP ?Miouk. d te laimėjo pnes svan? jei tik prisiųsit8 jamas ir “Keleivis.
Hai-vardo- South End ir mon. orderį ar čekį sumoje 
Cambridge Blue žaidėjus. $35 ir nurodysite kaip Jums 
Jo laimėta partija su Har- patogiau gauti, kad nesiųsti 

Užsakymus galite ra-

Steponas Minim*.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Hr, Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

šį penktadienį, vasario 1
d. i \ al. \ak. Lietu\ių pilie- - . r * 7" -č •Ač? paštu. Užsal
čių draugijos patalpose bus xar(*° universiteto žaidėju Syti angliškai ar lietuviškai.
A. lietuviu tarybos vietos ^ule buto įdėta į Bostono Siųskite šiuo adresu: Scotl- 
skyriaus susirinkimas. Jame Sur.day Globė.

galutinai nustatvta Lie-ous
tuvos nepriklausomybės pa-

už tuos pliauškalus? mirė daktaras Alfonsas Bu- skelbimo sukakties minėji- 
dreckis. 62 metų amžiaus, ni° t«aika. Minėjimas bus
palikes liūdinčia žmona Ie- Aa\al^°

mokvklos

ir “Dangaus Vieš- 
pliauškali
Girdėjęs

Sausio 25 d. Brocktone

Išėjo dr. M. Gimbutienės 
veikalas

vą. Velionis buvo šiame 
krašte gimęs, augęs ir mok- 
-ius išėjęs.

I jokiu švente

17 d. Thoma Park 
salėje.

mokslininkė dr. Ma
rija Gimbutienė, gyvenanti 
W. Ro.\bury, ?4ass.. anglų 
kalba parašė didelį veikalą 
apie Rytų Europos proisto- nados lietuvių tautinių šo- 
re > The Prehistorv

Gražus choro pokylis

Piri.icji Amerikos ii 
idos lietuvių tautinii 

of Ea>- kiu šventė bus siu meluok
To veikalo želio 30 dieną Chicagoje.tern nuropei.

pirmąjį tomą jau išleido kur tikimasi mažiausia L- (jaĮ^ 
gaisui- Havardo universi- doo šokėjų atvykstant. Ir' 
teta.-. Kr.yga didelio forma- Naujosios Anglijos Bosto- 
t«- turi 2>o ouslaoiu. v:a no lietuvių tautinių šokių
126 pavaizdavimai su žemė- 
•<iĮ>ia.- tekste ir o0 foto
grafijų ant kreidinio popie
riaus. Jos kaina S7.5O. gau
nama Peabody Must-nm, 
ilaivard Vniveisity, (’aro- 
’.ridge Mass

Malonu- kad tokia rim
ta mokslo įstaiga pav d.’ 
paia-'Vii tokį svarbų d«i i a 
mūsų tautietei ir jos \eiha 
Ją išleido. Dai dideai.e 
sėkmės dr. Marijai Gimbu
tienei ! t

Susirenka Kultūros klubas

Kultūro.- klubo mem Mi i 
suMrinkima.- bite šį šešta
dienį. vasario 2 d. ’i 
vak. J. ’.ernational ln>muo 
pala u -e < P'O Beacoii Si. • 
Jame Sias;, s Santvara?. ku. 
bės “Lietuvių teatro u-mv 
mi?". meninę dali atlik? pu
čiamųjų -vinb-ia-.

Kviečiami dalyvavai . . 
bo namo n hu-miiaii

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
27 GRIOLE STREET 

Wcst Rozbury, Ma
Tel. FA 3-5515

Boston Homes Co.
543 E. Broadway, So- Boston 

Telefonas: AN 8-0603
Tarpininkauja perkant ir par- 
luocant namus, biznius, ūkius ir 
kt. Parūpina paskolas ir teikia 
patarimus kapitalo investicijoms.
Patikėtiniai:
BRUKO KALVAITIS AN 8-6412 
VYT. STELMOKAS EA 3-2016

ville Cheese, Ine., Scottville. 
Mich. Telef. Scottville 451.

Jei turite savo prekybą-gro- 
savaitė per 2-3 valandas uždirb
ti $15-30 ir daugiau, galite gau- 
distributor savo apylinkėje- At-

_______ ti Mamytes sūrio atstovavmii-
r, i- , • .... stovą vimo sąlygas gausite at-Balfo skyriaus. susirinki- skjru raštu parašę šiuo adresu: 

mas bus šį šeštadienį, vasa- Scottville Cheese Sales lnfor- 
rio 2 d. 7 vai. vak. Tautinės nation, 253 Scholes St- Broo-
sąjungos namuose (484 E X galite gauti
4th St. >. Jame Balfo seimo ir iš fabriko, anglų kalboje, 
atstovai padalys praneši- (Skelb.)

bus renkama valdyba------------------------------------ j
svarbūs

Atsiminkime Balfo 

susirinkimą

msrTrririSAA
Kas perka ar

namus, ūkius,

I

Vyrų choras sausio 27 d.
,. Lietuvių piliečių dr-jos sa- ous

a’ Jėi surengė šaunų pokylį. į sva,'rtomi kiti 
kurį atsilankė keli šimtai ?aiPos klausimai, 
viešnių ir svečiu. Be skaniu

IEŠKAU DARBO
Ieškau darbo kaipo virėja. Esu pa- 

T. .. . tyrusi šeimininkė. Kreiptis:Kam vra artimi vargstan- qcicr. A.\ 8-7755 aiba
vaisiu ouvo įvairi meninė čiųjų reikalai, tas turėtų

susirinkime dalyvauti.
Trys “Linksmi broliai*’ 

(V. Eikinas, V. Bruzgule-
T .. . , . ' vičius ir R. Lizdenis) juoduos Ivaskienes vadovauta- , • , , , - ,. . .. . J . kino savo kupletais, kvar

tetas (Z. Alvinskas, J. Grin
kevičius, V. Eikinas ir Pr. 
Šimkus) ir visas choras pa-

n.a grupe jau ruošiasi tai 
šventei. Jeigu šokių šven-l 
tės komitetas pritars, ši 
grupė ten atskiromis šoks 
šiuos savo šokius: Kazokėli- 
Mikitą ir net iš 16 poių 32 
asmenų Malūną, taip patį 
dalyvaudama ir šventės ko-| 
miteto
bendrajame šokime.

N. L.

po kelias dainas. 
Solo dainavo studentė 

Daiva .Mongirdaitė, turinti 
visus duomenis aukštų dai-

- ,. | navimu meno viršūnių pa-numatvtu 16 šokiu . , - *. . , - ... 1- hiekti, jei tik turės ištver
mės savo balsą teisinga 
kryptimi lavinti.

Buvo, žinoma- ir kalbu.

dainavo

Mirė Juozas Šukys

Sausio 23 d. mirė Juozą? 
Šukys, gyvenęs 837 3rd St., 
So. Bostone. Velionis paliko 
liūdinčias žmoną Suzaną 
(Caplikaitę > ir dukterį Ol- 
gą Graham.

Kaziuku muge

Kovo 10 d. nuo pat ryto 
šv. Petro bažnyčios salėje 
Bostono skautės rengia Vii 
ni«*us Kaziuko
kiau > ėliau

Kalbėjusieji linkėjo chorui * 
ir toliau skleisti lietuvišką J 
dainą Atlanto pakrantėse, t 
įtraukiant į savo eiles 
naujų pajėgų ir
didesnių laimėjimų. 4

Pokylio programai vado- t 
vavo choro pirm. J. Grinke- *
vičius ir vicepirm ’ "
k a?

*vis * 
lekiant vis *

L. Izbic- *
4 4

Vasario 24 d. choras Tho- < 
alėje *

>avo metini koncer- *
mas Park mokyklo
renčia

mugę Smul-'ta-

Mrs. A. Visackas
Sll E St.. So. Boston 27.

Mass. (71

LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa 

WRMS, 1S90 Idtoryclea 
BOSTON 15, MASS. 

Sekmadieniais

12:30 iki 1:00 vai. po pietų

VEDĖJAS—P- VISCIMS 
31 BUNKER AVE. 

BROCKTON 4, MASS. 
Tel. Braekton 8.1159-R

parduoda
biznius

kreipkitės Į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l'pland Ave.
(Iš 98 Melville Ave.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

rrrrrrm 11 y yy r yri jj umf

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Binge
liais; sutaisome pijazus ir 

dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tek: JA4-4574

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimanlai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingi taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADIVAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. i.

Telefonas
27, Mana

AN 8-4148
Boajonin Moore Malevoo 

Popieros Sienoms
8tiklas -

Visokie Reikmenys ______
Reikmenys Pluaberiam* 
Visokie Geležies Daiktui

VAISTAS "AZIVA"
1—Vaistas mo 

buo Ruiotimo

Mamytes Suris
Skaniausias lietuviškas sūris, kokį dirbdavo mūsų ma

mytės. Jis yra sveikas, nes gaminamas iš šviežio ir šva
raus pieno, griežtai prižiūrint švaros moderniškiausiai įreng
toje dirbtuvėje.

MAMYTĖS SŪKĮ galima džiovinti ir laikyti kiek nori. 
Jis visada gardus ir tinka užkandžiam* prie vaišiu ir svei- f 
kam pasistiprinimu Gaminamas sv kmynais ir be kmynų, f

Reikalaakytc MAMYTĖS SCRIO visose lietuviškose krau
tuvėse arba tiesiai iš dirbtuvės:

SCOTTVILLE CHEESE. IN(\ .SCOTTVILLE. MICH.

[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 

Jestke nf the Praee — CoestsMe 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

4—Vaistas ano koją oioMji- 
ir

8—Vaistas buo kosulio. GrsR 
igsIbstL
Roikalsukits Bitą vaistą po- 

natriais. K
numerį 81.kiekvieną 

ąai, BsUs

kalno. Adresuokit:

Pini- 
M

(5-6)

luo bus atžymėta choro J <‘baries Paukštis. President-:-Walter Paukštis. Manager >
; 11«• u veikia. +1i 'mRflUoaouuuMUMMMflMRRR

Tek AN 8-1761 ir AN 8-2483 295 Silver Slroet

>7. Ita

rhoo.se

