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52-IEJI METAI

Dar Nežinome Ar Prezidentas 

Eisenhower Vyks I Paryžių
t__________

Pasiruošimai NATO Konferencijai Baigiami; Preziden
to Eisenhovverio Dalyvavimas Priklausys Nuo Gy

dytojų Sprendimo; Adlai Stevenson Atsisakė 
Vykti į Paryžių, NATO Konferencijoj Pa

aiškės, Kiek Vakarai Vieningi Akivaiz*
doj Rusų Ginklavimosi Laimėjimų.

GKEIčIALSIAS LĖKTUVAS

... ., Tito UžtikrinaŠios savaites pradžioj dar
nėra paaiškėję, ar preziden-: JlS Nepriklausomas
tas D. D. Eisenhower galės- -----------
dalyvauti NATO (Šiaurės Jugoslavijos diktatorius 
Atlanto Gynimosi Sąjun-Tito užtikrino Amerikos 
gos) vyriausybių vadų kon-ambasadorių J. V. Riddle- 
ferencijoj, kuri prasidės Pa-iberger, kad Jugoslavija yra 
ryžiuje kitos savaitės pra-j visiškai nepriklausoma nuo 
tižioje. Prezidento kelionė į Sovietų bloko ir yra pasiry- 
priklausys nuo gydytojų j žūsi vesti nepriklausomą už- 
sprendimo dėl jo sveikatos, isienių politiką.
Jei prezidentas negalės vyk-' Tas Tito pareiškimas jam 
ti, jį pavaduos viceprezi-įgali būti labai pelningas, 
dentas Nixon. i nes Amerika greičiausiai

nutars ir toliau duoti Jugo- 
Pasiruošimai konferenci- slavijai ekonominę pagalbą, 

jai jau baigiami. Vienas ;gal net 100,000,000 dolerių 
klausimas, kuri konferenci-i per metus. Pagalba bus 
ja turės išspręsti, bus rakė-i duodama javais ir kitomis 
tinių bombų bazių kūrimas i ūkiškomis gėrybėmis.
NATO valstybėse. Anglijai Jau eilė metų Amerika kurių paskutinę valandą at- jis juokauja, ar rimtai kai- dvieiu biiionu doleriu ver- 
jau susitarė su Amerika j-,deda pastangų nailoninėmis raS(ų trūkumų jo leidimas ba. Chruščiovas atsakė, kad tės. V isas tas turtas dabar 
kulti Anglijoj ketunas vi-išmaldomis palaikyti Jugo- buvo iš kelių kartų atidė-jis visai rimtai*kalba. pe;imamas i Indonezijos
dutimo tolio skridimo (1,- slavijos nepriklausomybę ir | įjojamas. i Vėliau Sovietų žinių agen- valstybės rankas be jokio
O00 mylių) raketų bazes, vis nėra tikra, ar Tito su, Dabar dį| )asiseku. tūra “Tass” paskelbė, kad Įstatymo ir be jokio ispėji- 
kunos bus aprūpintos Ame-mumis ar * pnes mus . „Mėti daug i pirmojo “sputuiko” rakete mo iš anksto.
misIki 1OS^inetu^ealo Ba! /)/.!•„ Pninmm Priekaia’i JT“ dėl plačios nukritusi kur tai Aliaskoje Tokju būdu Indonezija
Su kūrimas Sis virabo DūVe BeCk Balam0S reklamos laikraščiuose. :8Į uodzio 1 d bet amerikie- ... fei ,r kai jos
miiionų dolerių k An^ija BUVO Gana Riebias Laikraščiai patys dabar kų ca, tos raketos neduodu ra- anks,iall žafU.
pati daugumą išlaidų ' pa- ---------- tai kaltina.
dengs. Bet kitos NATO Seattle, Wash., teisiamas Mokslininkai sako, kad

< A .šis žvalgomasis lėktuvas RF-101 Voodoo yra greičiausias ir galis toliausia skristi. 
Jis gali skristi per valandą 1.000 myliu.

ADF-CIO Konvencija Pašalino 

Iš Savo Tarpo Vežikų Unijų
Darbininkų Unijų Suvažiavimas Milžiniška Dauguma 

i Pasisakė Už Unijų Apvalymą; Vežikų Unija Gali 
Bet Kada Grižti į Federaciją, Jei Atsikratys 

Nuo Netikusių Vadų; Nelengva širdimi 
Tas Buvo Padaryta.I

į Nelengva širdimi Ameri-j pašalinimą kelių kitų unijų, 
i kos Darbo Federacijos ir! kurios dabar yra suspen- 
C. I. O. unijų suvažiavimas' duotos dėl tos pačios prie- 

;Atlantic City pereitą penk- žasties, kaip ir vežikų uni- 
■ tadienį išmetė iš savo tarpo ja. Viena iš numatytų iš- 
: didelę ir Įtakingą vežikų mesti unijų — kepėjų, dar. 
'(Teamsterių) uniją su 1,- rodos, gaus laiko tris mė- 
.400,000 narių. Unija buvo nesiūs apsivalyti nuo savo

------ --------------- -- - ------ ----------------- --------- ----------- išmesta už tai, kad jos prie- netikusios vadovybės ir jei-
Bandymas Paleisti Nagi, Kas Pavogė indoneziia Atima pradžioje °£rriX

“Mėnulį’ Nepavyko Chruščiovo Raketų Olandų Nuosavybę kad unija išrinko savo pir-naują vadovybę, tai jos pa-
_____  ______ _ ____ ;mininku James Hoffa, ku- šalinimas atpuls, o jeigu ne,

Amerikos mokslininkų Nikita Chruščiovas, visos Indonezijoj valdžia ir ko-i ris kaltinamas palaikęs ar- tai unija bus automa£iškai 
bandymas iššauti Į aukšty- Rusijos bosas, Suomijos ne- munistų vedamos darbinin- ‘timus rysius su gengsteriais i pašalinta.
bes pirmą bandomąjį dirb- priklausomybės minėjimo kų unijos perima savo ži-jh* eikvojęs unijos pinigus Vežikų unijos delegatai 
tinį mėnuli pereitą penkta- vaišėse Maskvoje pasiskun- r.ion olandų nuosavybę. O- i neleistiniems tikslams. konvencijoj, po jų išmetimo
dienį Floridoje, nepavyko, dė laikraštinikams, kad a- landai savo buvusiose kolo-Į įjž Įtakingos vežikų uni- lauk, pareiškė, kad jie ne-

pašalinimą balsavo delega-1 pranašauja, kad dabar dar- 
tai 21 unijos su 2,266,497'bininkų judėjime prasidės 
nariais. Aštuonių unijų de-, dideli vaidai, varžytynės, 
legatai visai nedalyvavo! kaip tai buvo prieš 22 mc- 
balsavime. Kai kurių unijų i tu, kada kūrėsi ir iškovojo 

!delegacijos suskilo balsuo- «sau vietą darbininkų judė- 
jant vežikų pašalinimo klau- jime C. I. O. pramoninės
Simą.

prezidentas anksčiau žade
san?s* .. ... jo. Jis sakė, kad jeigu Jung-

Amenkos vynausybe dėl ’ • - T->ntn išpila rp ° ~ ------tokio Chi-ušėiovo kaltinimo JįU?td?.’“f da“‘; ;tems apsispręsti balsuoti uz

unijos.

Nelengva buvo unijų są-
• jungos konvencijos deiega- Sniegas Padengė 

mo - , - “ , , jtams apsispręsti balsuoti uz i r. "
nutars ką nors dantį, kad vežikų unijos 1>asaiįnimą. KvieCIUS Laukuose

In^0,}e* i Vežikų (šoferių, sandėlių

rūstybę, o karo atsitikime, už nesumokėjimą visų fede- mąjį “mėnuliuką 
kad jos nebūtų rusų raketi- raHnių mokesčių nuo savo Amerikos bandomasis sa- 
nėmis bombomis atakuoja- pajamų. : (glitas bus tik 6 svarų, visai
mos. | Te*s!?Le buvo parodyta, -mažiukas palyginus su rusų

I kad 19o6 metais vežikų um- pirmuoju satelitu, kuris sve- 
Demokratų partijos vadas jos pinnininkas turėjo 733,- svaras ir kuris vis

Adlai E. Stevenson atsisakė 000 dolerių pajamų per me- ^ar bėgioja aplink žemę.
vykti i Paryžiaus konferen- tus. Kaltintojai sako, kad____________________
ciją, nes jis sakosi negalįs D. Beck parodė valdžiai tik-1 p.,, Am
visiems Amerikos vyriausy- tai dalį savo pajamų, o ĮrTttnani

Naujo- 
Indonezi- 

priemonių,

darbininkų) unija turi be- Kanadoje, Albertos pro- 
veik dešimtą dalį visų oi - • vinci joje, 40 colių sniego 
ganizuotų unijistų, jos įta- padengė plačius kviečiųnors pietiniame Pacifike. L....: * r1,^k:ng „..mmII” •?------° —Aliaskni dahjir ipšknma t., 1 . nuMeoms pasauli . ka ūkiškame gyvenime yra laukus, kūnų farmeriai ne

,-n',-ntnc Olandų turtų užgrobimas, didelė ir kilus streikams tos spėjo derlių suimti. Apie 14
unijos laikysena dažnai nu-'miiionų bušelių kviečių da- 
sveria darbininkų laimėji- bar yra padengti storu 
mą ar pralaimėjimą. Bet sluoksniu sniego, 
unijinis darbininkų judėji- Labai sausas pavasaris ir 
mas skaito būtina apsivaly- lietinga vasara užtęsė kvie
ti nuo netikusių gaivalų, ėių prinokimą ir farmeriai 
kad ant darbininkų judėji- nesuspėjo laukų nuvalyti, o 
mo nekristų nė šešėlio įta- dabar sniegas t ink d o tą pa
rimo dėl gengsterių ir kito- daryti.
kiu padugnių įsigalėjimo Javų nuvalymas nuo lau- 
Jame< kų užsitęsė ir todėl, kad

šią savaitę unijų konven- farmeriai, dėl kviečių per- 
cija dar tęsiasi ir švaisto tekliy rinkoje, nepajėgė 

parduoti savo pernykščio

įanetos likučių. yra “padubo
. ~ Z 7 . nustebini mas”. Indonezijoj
Ispanų KOTO Laivai dar yra 46,000 Olandijos pi- 

Maroko Vandenyse lieči^«kurie dabar nori bėg-
______ ti iš Indonezijos.

Staiga Praturtėjo

Astuoni ispanų karo lai-
- - - - — . «« a , vai pereitos savaitės gale ‘■Iftftįjį Rfltbfi /Ifthot'

bės pasiūlymams tai konfe- daug jų nuslėpė, kad nerei- Verslūs Pelningas priplaukė prie Maroko uos-j
rencijai pritarti. Stevenson ketų mokesčių mokėti. Už ______ to Agadir, netoli ispanų ko-
siūlė daugiau dėmesio krei p- tokį sukčiavimą, jei jis bus Billy Graham, žinomas lonijos Ifni, kur dabar eina

JIS LAIMĖJOmos davimą ūkiškai atsili 
kusioms šalims, kad jos ne-, 
susigundytų Maskvos žada
ma parama. Be to, opozici
jos partijos vadas nori pa
silaikyti sau teisę kritikuoti 
vyriausybės užsienių politi-i 
ką, jei ji jam atrodys ne
tinkamai vedama, o daly- 
valdamas kaip oficialus A-’ 
merikos delegatas NATO 
konferencijoj jis turėtų pri-! 
tarti visai politikai, nors ir 
nesutikdamas su ja kai ku
riais atvejais.

NATO valstybių tarpe y- 
ra klausimų, kurie jas ski
ria, kaip, pavyzdžiui, Alžy
ro, Kipro, Indonezijos - 0- 
landijos ir kiti klausimai, 
dėl kurių vieningo sutarto 
nusistatymo NATO valsty
bių tarpe nėra. Ar Pary
žiaus konferencija suras bū
dus tokius klausimus spręsti 
vieningai?

Darbiečiai laimėjo rinkimus 
Naujojoje Zelandijoje ir 
tuo būdu S metus valdžiusi 
narionalishi partija sauna 
užleisti vielą darbo parti
jai. kurios vadas Walter 
Nash dabar bu- ministerių 
pirmininko

gegužės 15 iki rugsėjo 27
■d. sakė eilę pamokslų New 
Į Yorke ir ten ieškojo atsiver
tėlių prie Dievo. Jo pamok
slai buvo gerai išreklamuo
ti ir sutraukė dideles minias 
žmonių.

; Dabar praneša, kad B.
Graham misijos apsimokė
jo ir piniginiu žvilgsniu.
I Padengus visas išlaidas or
ganizatoriams liko 200,000 

j dolerių gryno pelno, kuris 
j bus skiriamas panašiems 
“apaštalavimams" kitur or
ganizuoti.

j Jungtinių Tautų organi- 
!zacija šį pirmadienį pradė
jo švaistyti plenume Alžyro 
klausimą. Politinis komite
tas klausimą švaistė, bet jo
kios rezoliucijos nesutarė 
pasiūlyti, todėl po debatų

duos Agadirą, ar bandys tadienį, po plačios propa- j. 
per tą uostą iškelti savo ka- pandos ir garsinimų, dabar i 
riuomenę į Ifni, nežinoma.;sukėlė nemažai juoko įrj 
Maroko kariuomenė esanti į šaipymosi. Anglų laikraš-J 
pasiruošusi priešintis, jei is-jčiuose neiškeltas dirbtinis 
panai bandytų uostą ir mie- mėnulis jau gavo tokių pa
stą užimti. vadinimų:

Kautynės Ifni kolonijoj ir Kaputnik, Sta v - Putnik, 
ispanų kolonijoj į pietus; Klopnik. Puffnik, Ike’s 
nuo Maroko dar tęsiasi. Is- phutnik. Vokiečiai jau prieš 
panai siunčia daugiau ka- ’bandvma jam buvo sugal- 
riuomenės į savo kolonijas voję ’va,^a -Spaetnik” (spa-1 
gintis nuo“Maroko išlaisvi- et vokiškai reiškia vėlai), 
nimo armijos , kuri veikia patys amerikiečiai savo 
ne'* -iai°ko \jnau- nej^kc]ta mėnuiiuką pravar-

leidimo.________džioja: dudnik, goofnik,
sputternik ir kitokiais var
dais.

Mokėjimas patiems juok-i

ITALŲ KOMUNISTAI

Italijos komunistų partija
pripažįsta, kad per praėju- tis iš savo nejiasisekimų y 
sius metus ji neteko 15’/© ra didelė dorybė, 
savo narių ir dabai* turi Rusai dėl Amerikos ban- 
1,700,000 narių. Prieš i.ejc- <lymo nepasisekimo dar 
tą metų italų komunistai nieko nesako, jie tik karto- 

delegatai ar jų grupės pa-'skelbėsi turį virš dvieju mi- ja tą, ką patys amerikiečiai 
siūlys rezoliucijas. :lonų narių sako...

LIKO GYVAS

| Indonezijos prezidentą Su
kamo. jam lipant į automo
bilį, buvo mestos f grana
tos; 10 žmonių buvo už
mušta ir daug sužeista, bet 
prezidentas ir jo šeima pa
liko nepaliesti.

derliaus ir nesiskubino nu
imti šių metų derliaus. Da
lis užsnigtų kviečių gal bus 
išgelbėta. Taimeriams vy
riausybė žada duoti pagal
bą.

Kodėl Jie Nemyli Rusų?

Lenkijos komunistai sten
giasi įkalbėti lenkams, kad 
dabar atėjo laikas pamėgti 
rusus, bet lenkai to kažkaip 
nesupranta ir tiek. Varšuvos 
teatiraose šiuo metu rodoma 
17 vakarų rašytojų veikalų 
ir nė vieno rusų rašytojo 
veikalo. Komunistai bara 
teatrų vadovus, kad jie ne- 
-supranta “laiko dvasios”, 
me. Per praeitus metus pa
sirodė daugybė vertimų va
karų rašytojų, bet iš msų 
kalbos išversta ir išleista tik 
viena L Erenburgo knyga.
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Suomijos nepriklausomybė
Gruodžio 0 d. Suomijos respublika minėjo savo ne

priklausomybės 40 metu sukaktuves. Suomija buvo viena 
iš pirmųjų rusu caių pavergtu tautų, kuri atgavo nepri
klausomybę pirmo pasaulinio karo eigoje ir ją išlaikė iki 
šių dienų. Išlaikė nežiūrint Sovietų Rusijos imperializmo 
■astangų ją pavergti ir primesti jai bolševikišką režimą.

Suomijos padėtis daugeliu atžvilgių buvo skirtinga, 
negu Lietuvos. Latvijos ir Estijos. Suomija carų imperijos 
ribose turėjo plačią autonomiją ir jai nebuvo jokio sun
kumo pereiti Į nepri klausomą gyvenimą. Užteko tik at-
>ikratvti rusu cubernatoriu globos ir tvarkvtis visai sa-• * * » • 
varankiškai. Tiesa, bolševikai bandė ir Suomijoj sukelti 
pilietini karą ir tai buvo liūdniausias laikotarpis nepri
klausomos Suomijos gyvenimo pradžioje. įveikus tą sun
kumą Suomija tvarkėsi demokratiškai ir kai Baltijos ša
lyse buvo išsiplatinęs fašistinis suskis. Suomija tą ligą 
pergyveno, palyginus, lengvai ir nenukiypo nuo demokra
tiško tvarkymosi.

1939 metais, po Lenkijos užkariavimo. Maskva Bal
tijos valstybėms, be jokio jų pasipriešinimo, primetė sa
vo garnizonus ir savitarpinės pagalbos sutartis. Maskva 
norėjo panašią sutarti užkarti ir Suomijai, bet suomių 
demokratija atsisakė rusų kariuomenę Įsileisti Į savo te
ritoriją ir rusai tada pradėjo prieš Suomiją karą. dabar 
žinomą "žiemos karo** vardu. Suomijos demokratija nar
iniai gynėsi prieš rusų agresiją. bet karą pralaimėjo ir tu
rėjo rusams užleisti Vipuri miestą su plačiomis apylinkė
mis ir daug žemių šiaurėje su Petsamo uostu.

Per kelius žiemos karo mėnesius rusai neteko Suo
mijoj 200.00b žuvusių karių, o Suomijos tauta tame kare 
neteko 150.000 žuvusių savo gynėjų. Rusai ••žiemos ka
re

DI ŽYMOS ANGLĘ JAUNUOLIAI“

Angių žymusis valstybės vyras \Vinston Churchill (de
šinėj). S.5 metu. ir nedaug už jį jaunesnis žymus 
karo vadas mar&alas Yiseount Montgomery. kuris šiuo 
metu yra Nato karo pajėgu vado padėjėjas, bet kitais 
metais iš tų pareigų pasitrauks poilsio.

Kas savaite 1£1 I

grafavimų rezultatai'.
Apie “inteligentiškas bū

tybes” Marse astronomai 
dabar nebekalba, bet jie sa
ko, jog gyvybė Hanso plane
toje gali būti. Astronomai
mano, kad Marso “gyvybė” Apsivalymas unijose
jTa sarftanos, o ne kokios pere;la savaitę vieningas . x
nors j žmones panašios bu- unjjl| AI)F _ C1O U savame kraMe.

federacija, savo konveneitybės.
Jdomu, kad astronomai

Indonezijos vyriausybė ga
li atimti olandų privatų tur- 

Bet to
kiam žygiui visai nereikia 
skelbti “streikų”. Tik klau-

kapitalų, ir patyrasių. . . .... ii.11 u nuvniu niiuuiiaiiHiiįastronomai jau seniau aiški-( , kll,.ioap mų

Iais, buvo tik “optiška iliu-‘ Unijų apvalymas nuo šit vaikyti, nacionalistiniais 
zija”, kitaip sakant niekas,!kriminalinio elemento yra šūkavimais nukreipia visuo- 
isivaizdavimas . . . -seniai pribrendęs reikalas, menės dėmesį nuo savo jau-

35 milionai mylių yra la-jJėi unijos iki šiolei Į tą rei- nos nepriklausomybės trū- 
bai didelis atstumas,* todėl į kalą nekreipė dėmesio, tai kūmų.
ir per galingus teleskopus. tam gali būti vienas patei- 90 milionų Indonezijos 
negalima matyti, kas mūsų ginimas. kad unijų centras gyventojų iš nepriklausomy- 
kaimynmėj planetoj yra. Į nežinojo, kas atskirose uni- bės laukė didelių dalykų,

Juo labiau negalima ma-Įjose darosi. Atskiros unijos, bet gyvenimo kasdienybėje 
tyti, kįns yra kitoje mūsų Itvarkydamosis plačios auto- nepriklausomybė davė tik 
kaimyninėje planetoj Vene- nomijos teisėmis, galėjo po liguistą nacionalizmą ir ne- 
roje- Ta planeta yra gaubia- tos autonomnjos priedanga daug vilties, kad kas nors 
ma visokių duju* ir tik gali- veisti savo eilėse šiukšlynus greit pagerės.
ma spėlioti, kas jos pavir-!»* niekas negalėjo nieko da- “Vanąuard” sprogo 
šiuje vyksta. !>.«>• viskas vyko “saviš-: . nl„riklw,iai

Marso planeta iš visų mū- ^et kai ^uo° kiama- Mėgsta ją kur reikia
SauTai stett/dėl^: SSd^ti kX jokios ne-

glaustai steoima n nei g}- „alin„o<ie uniioae ,ada reikalingos reklamos pavyz- 
vybes buvimo Marse dau- .^alingose unijose, iana matėme pereitą savaitę
giausiai spėliojama. ’nS- penktadieni Floridoje ’

Taip ji-a todėl, kad Mar-i™a- tuleJ° M nou dantį, leidžiamas ban-
nalvmnus vra netoli kad nu0 netikusių gaivalų len hu\o leioziamas oan 

sas, palyginus, >7a..ne. at<iribotu domasis dirbtinis “menuliu-
zemes ir geriausiai .s visų -varog uni> kas“ ; aukštybes. Apie tą

se via nuolatinis darbas. lvyM buvo triūbijama laik- 
Reikia tikėtis, kad unijos Tuščiuose, kaip apie kokį 
nesitenkins vienkartiniu ap- cirką. Dėl oro ir dėl kito-

Inteligentiškos būtybės ar samanos?
Prieš 80 metų Italų astro- yra kanalai, kad toje plane- 

Suomiją apiplėšė, bet jos neužkariavo ir iai nepri- nomas Schiaparelli pastebė- toje gj’vena “inteligentiškos
metė savo režimo. Vėliau, kai prasidėjo vokiečių-rusų 
karas, suomiai atsiėmė iš rusų savo neseniai prarastas 
žemes, bet Į Rusiją nesiveržė ir vokiečiams mažai tepadė
jo kariauti. Kai vokiečiai karą pralaimėjo, pralaimėjo ji 
ir suomiai ir vėl turėjo atiduoti rusams dali savo terito
rijos ir sumokėti Maskvai $300,000,000 reparacijų. Bet ir

jo mūsų kaimyninėj plane- būtybės”, kurios kanalais 
toj Marse keistas juodas li- sujungė Marso ašigalius su 
nijas. Jis pavadino tas lini- planetos “pilvu” ir tuo bū- 
jas “kanalais”. du gauna iš ašigalių gyveni-

Nuo to laiko apie Marso mui reikalingos drėgmės, 
“kanalus” yra kalbėję ir Nelabai seniai Marso pla- 
ginčijęsi daugelis moksli- neta buvo, palj’ginti, arti

planetų yra nuo žemės ma
tomas. Marsas turi atmosfe
rą, bet gal tik 50 mylių auk
štumo. Marso ašigaliuose į

pralaimėjusi antrą karą prieš nisus. Suomija išlaikė sa- ninku, bet Marso “kanalų” mūsų žemės, jos atstumas 
' o liepi” klausom j bę ii demoki atiską \idaus iezimą. Ru= klausimas dėl to visai nėra nuo z t-mes buvo tik 35 mih- 
sų bandymas užkarti Suomijai bolševikišką Kuusinen vai- pasidaręs aiškesnis. Ameri- onai 120 tūkstančių mylių, 
džia nuėjo niekais. Suomija ir šiandien vra nepriklauso- kos astronomas Lo\vell at- Dėl Maišo artimumo astro-
ma ir demokratiška. Tiesa, dėl galingos Rusijos artimu
mo ir žinomo Vakarų “tolumo” Suomija turi vesti savo 
užsienių politiką atsižvelgdama i Maskvos rūstybę, bet 
savo vidaus politikoj į jokius kompromisus su bolševiz
mu neina ir tvarkosi, kaip nori ir kaip patys suomiai išma
no. Maskvos bandjmai paveikti suomių vidaus politiką, 
neturėjo ir neturi jokio pasisekimo.

Kodėl Maskvos diktatoriai leidžia Suomijai gyventi 
nepriklausomu gyvenimu? Leidžia todėl, kad Suomija

sidėjęs tvrinėjo Marso pas- nomai atsidėję stebėjo tą 
laptis ir iis priėjo išvadą, planetą ir neseniai pasidali- 
kad Marso kanalai tikrai jo savo stAėjimų ir foto-

Lietuvoje išeivius Į Prancū- liota iš Lietuvos i Sovietų 
ziją. Braziliją ir kitus kraš- Rusijos Įvairiausius užkam- 
tus. pius? Ar “Tiesa” galėtų to-

Už smetoninių politiką kius skaičius paduoti? Ir 
emigracijos atžvilgiu Lietu- kiek rusiškų biurokratų ir
voje vargu kas dabar no- kitokiu veltėdžių, vadinamų 

parodė tvirtą pasiryžimą savo laisvę ginti ir prieš galingą lėtų guldyti galvą dargi ir “kultūrtregeriais” atvyko į 
kaimyną. Rusai žino. kad jie Suomiją gali nukariauti, bet iš tų lietuvių, kurie kadai- Lietuvą lietuvišką prakaitą 
jie taip pat žino. kad tas jiems labai brangai kaštuos ir se tai valdžiai pritarė ar jai gerti ir mokyti lietuvius A-
taip pat žino. kad jie suomiams savo aziatiškos diktatū
ros nei smurtu, nei propaganda neužkars. Tik todėl niša: 
palieka ramybėje Suomiją ir leidžia jai tvarkytis be kvis- 
lingo Kuusinen ar panašaus judos.

Suomių yra mažiau 4 milionų. ne ką daugiau kaip

tarnavo. Bet bolševikų “Tie- rakčiejevo “socializmo”? 
sa” nenori paduoti aiškių Veltui klausimas. Lietu- 
ir trumpų skaičių, kiek vos žmonių “eksportas” bol- 
žmonių išemigravo iš Lietu- ševiku laikais ėjo ir eina. 
vos jos nepriklausomybės žmonės buvo “eksportuoj’a- 
metais. Užuot gaudvti Ski- mi*’ gyvuliniais vagonais į

lietuvių. Suomiai savo laisvę gynė, o lietuviai negynė, pičiu. Pakštų ir kitų vyrų tremties stovyklas, buvo ir 
Kodėl? Mes girdime visokiu aiškinimų. Esą, Suomija turi , pasisakymus daug geriau yra vežami ir paprastais ke- 
daug girių, ežeiti. upių. balų. o Lietuva ne. Nėra abejo- įbūtų paduoti skaičius ir leniniais vagonais. Jei vis- 
nės. kad gamta padeda žmonėms gintis, bet nei upės, nei'reikalas būtų aiškus. ką sudėti, tai iš Lietuvos
balos pačios krašto negina. Reikia ir ryžtingų žmonių ir Išbarusi nepriklausomos bolševikų laikais “išekspor- 
tokių Lietuvoje kritišku momentu neatsirado. Suomija Lietuvos laikų politiką, i tuota daug, daug kartų 
įurėjo “partinių rietenų” režimą, kuriame pati visuomenė jbolseiikiska Tiesa gerai daugiau žmonių, negu ne
savo šalies likimu rūpinosi o Lietuvoje buvo diktatūra. il)ada,>tŲ,. jei pa^akvtų taip priklau>omos Lietuvos lai-

.-•... *. i ” i • i j ip*t skaičiais, kiek lietuviu kais savo noru išvažiavo i>uomna neturėjo “tautos vado, kurs pavojaus valando- T , .. . . * ... . . • *•. . , * . . . . - r, .. , .. , buvo išgabentu is Lietuvos uzjunus duonos ieškoti.
je su pinigų krepšiu dūme į užsieni. Suomija neturėjo ka-; bol«evizmo jaikais. Iš -Tie. *o ?aI iietUviškiems Mas- 
rininkijos. paskendusios sa\o p;nacių interesų rūpės-įsos" straipsnio ljg ir sektų, kvos kvislingams Vladivo- 
niuose ir komendantūrą reikaluose. Suomijoj karvs jau-’kad valdant bolševikiškai stokas nėra svetima žemė? 
tesi esąs šalies gynėjas, o ne diktatūros režimo parazitas, rusiškai biurokratijai Lietu- Koks tai nedaaugęs poetas 
toflėl suomiai kariavo, o lietuviai generolai ir kiti aukšti vos žmonių eksporto nėra ir Stalino laikais, rodos, daina
vai lai lietuviškas uniformas keitė Į sovietiškas. kad maloninga tarybinė vo, kad jo tėvynė tęsiasi

Galimas daiktas, kad Lietuva nebūtų savo nepri-; valdžia stengiasi palepinti nuo Vladilitovsko iki Vla- 
klausomybės apgynusi, bet suomių pa\yzdj-s rodo, jog v i s i e m s Lietuvos divostoko ir is ten siekia
nasirvžimas gintis prieš dauc galingesnę jėga turi savo' ^n?on^nJ8 ?’ XPač jaunajam V ladikaukazo?

* i prieaugliui. —------------------------- —
• Ai taip yra? Ai

naudą ir yra politinis veiksnvs. nekalbant iau apie mora
linę tokio ryžimosi reikšmę.

Suomijos nepriklausomybė jta šviesi išimtis Baltijos
yra: Ar masinio 

lietuvių “eksporto’’ i taip 
vadinamas “broliškas res-

BRAZILIJA

tautu liūdnoje padėtyje. Tegyvuoja ilgus, ilgus metus ne- .publikas”* dabar nėra? Ar 
priklausoma ir demokratinė Suomija! i masinio ir pakartotino lietu-

Sustojo “Žinios'

Apie 10 metų Sao Paulo

Apžvalga

• ‘T'TU' 7~:®--------- . !«ival\Ttin bet visa laika kiu kliūčių leidimas žemėspaeiliui tai siauriniame tai.s, f: lbą .. ą najvdovo buvo atidėlioia-Vn seks, kad atskirose unijose paijoovo ou\o auoenoja- pietimame mato. balto, ke- neprisiveisty naujį g^iavy. mas kelius kartus, bet rekla
ma nesiliovė ir pagaliau ke
tvirtadieni vakaro jau tūk
stančiai žmonių suvažiavo 
automobilais pažiūrėti, kaip

purės, kurios atsiranda Žie
mos metu ir išnyksta vasa- <nab

‘Erdvės amžius’

Rusų “sputnikai”,
ros metu. Marso paviršius
via įvairių spalvų, kai ku-, Ku§ų ..sputniKar% o Uit.
nos jo dalis atrodo lvgme- ibar Amerįkos bandymas pa- naujausias “sputnikas” kils 
lynos, o kitos rodos. Spal- 'sivvti 1USUS skeibia pašau- j padanges. Suvažiavo ir, 
vni skirtumas gal paema is Hu* pradžia naujo aiAžiaus.: nieko nepešę, grįžo i
to kad kai xunos Maišo ,..Erdvės amžius” beldžiasi į nes leidimas buvo ati 
dalj’s JTa padengtos augme- fku js 
nija, o kitose yra dykumos.

Visi spėliojimai apie Mar-
«r ptanetos .^entojus, ar |atvhe5 „ OTŽinoti kas 

Jie bmų - inteligentiškos už m(į,u Ianetos ribu
butj’bes ar tik samanos ir * • 1
kitokie augalai, tur būt pa
siliks spėliojimais iki to lai- surado naują energijos šal-
ko, kol žmonės sugebės nu- tini atomą Atominio am- Nepasisekimas iššauti pir- 
vykti ir pažiūrėti, kaip tik- žiaus pradžia siekia liūdnų maji mažiuką, tik šešių sva- 
renybėje atrodo ta mūsų kaio metų, bet \os tik de- niėnuliuka būtu visai pa- 
.kaimjninė planeta. Stebėji- sėtkas metų po pinnojo a- (pras(aj5 dalvkas, je i prieš tai 
mas Marso planetos nuo tomų pasiskelbimo, atomu- inebūtų bin:usi varvta dide. 
žemės susiduria su kliūti- ne energija jau pasirodė Jė reklama. Kai daug gar
inis, kūnų svarbiausia yra beveik kasdienybe. Atomi-j sinta h. viskag pasibaigė di- 

.mūsų atmosfera. Taip pat nes elektraines, atomine ideIiu ui vosi ne_
, ir Maišo atmosfera, koki ji enei gija \ ai omi su marinai, mažas konfūzas ir, kai kas 
ten JTa, kliudo gauti tikrą la na1, greū ir lėktuvai ro- sako, sarmata.

į tos planetos vaizdą. do, kokios naudos (ar pa- Mums atrodo kad
į Kelionė į Maišą dabar baisos karo atsitikime) gi ne sa^ata, bet gera pa
jau nebėra tik “sapalioji- žmones susilaukė iš moksli- j moka. Nešauk op per griovį 
mas”, bet rimtų mokslinin- ninku ‘atomų skaldj-mo . jiepe^ięęs. Nesireklamuok, 
kų rimtai švaistomas ir pla-’, Dabar dar nežinome, ką jei nesi visai tikras, kad kas 
inuojamas dalj’kas. Vienas žmonėms duos erdvės užka- nois neatsitiks. O tikrumo 
i iš žymiausių raketų žinovų davimas. Bet nėra abejo-1 tame biznyje daug negali
‘ir erdvės tjninėtojų, vokie-,nės, kad ir erdvės užkaria- j būti, nes kas nors vis gali
čių kiTmės mokslininkas j vimas bus naujas etapas i atsitikti, ko ir geriausieji
:Krafft A. Ehricke sako, kad žmogaus kelionėje į naujus j žinovai negalėjo numatyti,
skridimas į Maišą jio 10 ar laimėjimus. Rusai savo pirmuosius
lo metų bus galimas, jis
neužims daugiau laiko, kaip 

9350 ar 500 dienų ten ir at- 
įgal. Tokia kelionė bus gali
ma dėka atominių motorų, 
kurie dabar jau naudojami 

I laivams vaiyti.
‘ Pagal tą mokslininką, bė- 
įgyje 7 ar 8 metų dabar lai- 
įdomi į aukštybes “sputni- 
ikai” ir “vanguard’ai” bus 
įgalima sujungti į “erdvės 
(stotį”, iš kurios žmonės ir 
I pakils į planetarines kelio
nes-

Kalbant apie gyvybę ki
tose planetose žmonės vaiz
duojasi tą gj'vybę, kaip ką 
nors panašaus į mūsų žemės 
gyvybę. Bet tikrenybėje ta

da-

Žmonės gali užka
riauti erdvę, gali ištrūkti iš 
mūsų mažos žemės i erdviu

namo, 
atidėtas. 

Pagaliau penktadienį prieši pietus dirbtinis mėnuliukas 
jau buvo paruoštas leisti ir
tik paspaudus guziką jis iš
lėkė dideliu dūmų kamuoliu

... . , ... _ ir viskas pasibaigė niekais.Visai dar neseniai žmones Teks rta|yti „aują ^y.

'bandymus su “sputnikais’ 
įdarė ne viešajame turguje 

Indonizijos vyriausybė Į ir jei jiems kai kurie išspro- 
pereitą savaitę paskelbė j go nepakilę nuo žemės, jie 
“generalini streiką” visose'to niekam nepasakojo ir

Indonizijoj

olandų valdomose įmonėse 
tame krašte. Olandų oro li
nija. kuri aptarnauja Indo
neziją ir palaiko susisieki
mą tarp Europos ir to kraš
to, buvo Įsakyta nutraukti 
savo darbą.

Tuo būdu Indonezijos val
džia nori “paspausti” Olan
diją, kad ji atiduotų Indo
nezijai Naujosios Gvinėjos 
salą, kurios pusė yra Olan
dijos kolonija. Tuo tarpu, 
Kai vjTiausvbė pati skelbia 
"generalinius streikus” prieš

niekas jų neklausia. Pana
šiai galima buvo ir čia da
ryti, o jei būtinai norima 
buvo Floridos turistus pa
linksminti, tai koks reikalas 
buvo pūsti reklamą visame 
krašte ir i>er kelias dienas! 
Juk būtų užtekę vietoje pa
garsinti. Pamoka gal nenu
eis niekais.

Besijuokdami ir beraudo
dami dėl mažojo mėnuliuko 
išsprogimo žmonės net už
miršo susiįdomauti klausi
mu, kas pavogė Chruščiovo 
raketą, kuri skraidė padan
gėmis ir staiga kur tai din
go. Jei radote, vyrai ir mą* 
teiys, praneškite artimiau
siai policijos nuovadai.

vių trėmimo Į prievartos ėjęs savaitraštis, o vėliau 
darbus Sibire, Kazachstane dvisavaitinis laikraštis “Ži- 
ir Europos šiauiėje nebuvo? nios” spalio 26 d. sustojo. 
Ar Lietuvos jaunimas nėra Jo vieton leidžiamas mėne- 
verčiamas atlikti karo tar- si nis, iliustruotas žurnalas 
nybą visokiose Sovietuos “Gintaras”. Jo adrasas: Av.į užsieni .

Ta proga “Tiesa” sumini tolybėse? Ar jauni žmonės Tiradentes 1030, Sao Paulo,
----------- K. Pakšto visokius pasisa- j nėra raginami, skatinami ir Brazil.

Lietuvos komunistų orga- kjTnus, generalo Daukanto,'verčiami važiuoti “savano- —------------------------
nas “Tiesa” aiškina, kad E. Galvanausko ir kitų pa- riškai” i visokias statybas, Į ^jsw vabiiiM Maj^acha- 
nepriklausomoj Lietuvoj sa- našių vjtu išsireiškimus ir naujai išplėštus Kazachsta- se(ls valstija tari davrtaosta 
vo laiku “buržuazija skati- nepriklausomos Lietuvos vi-Jno ir Sibiro plotus? sfcolą. būtent 514 milimią ūn-
no emigraciją ir nesiliovė daus reikalų ministerijos. Kiek gi žmonių prie ma- lerių. Antroj vietoj yra New 
ieškojusi nauju vietų Lietu- leidimus Įvairioms emigra- loningos tarybinės valdžios Yorko valstija, kuri 
vos darb«. žmonėms išvežti cijos kontoroms verbuoti buvo išguita, išvežta ir išvi- 5I» milionę.

ŽMONIŲ EKSPORTAS 
IR BOLŠEVIZMAS

gyvybė gali būti visai kito-jolandų Įmones, komunistų 
ikia, visai kitokių pavidalų, vedami darbininkai vieto- 
‘ Tikrą ir galutiną atsakymą mis užima olandų įmones 
įįtą klausimą duos tik tarp- “vardan Indonezijos" ir jas 
planetarinės kelionės. nusavina
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO NAUJIENOS VIETINES ŽINIOS

Skautų tėvų baleto 
spektaklis

blizgančių dalykų, rankinu
kų, vyrams piniginių ir kitų

v ~ dalykų! ,
... - .- komitetą* rpas pats MjR5ury gatvėje •

gi-uodzio lo <14 vai. p. p. Capital MK., j. Matulevi-
wJenc^. H’gh £jaus maisto krautuvėje. Jo-;

School sa ejereng.a baleto -e pilna visokių gėrybių- 
.spektakli. I> Bostono atvy- o Antano ir Stasio Mar-į 
kusios žymios baleto moky- cinkevjčjų kepyklos Ash- 
tojosT. Babuskinartesstudi- mond alėjoje ar neskani 
jos mokinės soks ( opeliu, 'duona? •

. Komitetas nuoširdžiai: visi tų Įmonių savininkai! 
kviečia visus vietos lietu- pyįjęyg vyrai, naujakuriai, 
vius atsilankyti j toki retą jje pasiruošę patarnauti ne 
gražų spektakli. Turėsite di- bJoj,iau kai kiti 
delio malonumo n- kai tų pa-
remsite skautų svarbų dai- Brolis važiuoja j Braziliją : 
bą lietuvybei išlaikyti. ; Brolis M. Krasinskas rašo!

iš Montevideo (Urugvajuj), 
kad vyksta atostogų i Sao j’

Skautu Tėvu

NEPATIKfiSITE, KAD TAI YRA LftKTt’VAS

čia matome kariuomenės 
ir

naują karo lėktuvą. kuris j-ali 
taip pat s tari U nusileist t.

-tūriai pakil*. i

Darbingas susirinkimas

Gruodžio 1 d 
gijos Lietuvai

buvo Drau- PauI° Brazilijoje ir ten pra-j J- Krasinskas vis dar vargęs Įėjo i vieną jų ir už- Sukaktuvininkai
o. _ _______  Remti 1-jo leis kalėdas. Ten Įgytais Įs- negali dirbti migo. Kai ji pabudino, jis Gruodžio mėnesi du veik-
skyriaus susirinkimas. Jame pūdziais jis žadapasidalin-i yjūsų bendradarbi Juozą t? nrn^s eRi ^narno nas b,idgeportiečiai minės 
paaiškėjo, kad skyrius šiais V.11 su keleivio skaityto- Krasinską daugiau kaip ‘ gimtadienius: Ant. Skirka
metais pasiuntė Altui $800, Jais* prieš metus darbe ištiko ne
sušelpė kelias Įstaigas Y o- Brolis Mikas yra Lietuvos laimė sulaužė koją. Jis 
kietijoje, iš ten gauta pade- kariuomenės savanoris, Lie- i»* iki šiol negali pasveikti, 
ko* laiškai iš atskirų sušelp- tuvoje paliko daug pažįsta- Praeitą savaitę ji vėl tyrė 
tųjų asmenų (S. Tomkaus, nių, nemaža jų yra ir Bra- 4 daktarai. Draudimo bend- 
G. Petkevičiaus, B. lianai- zilijoje. Ten yra ir dvi gi- rovės daktarai siūlo daiyti 
čio, A. Kreivio, Šukio irkt. minaitės: Domicėlė Krasin- operaciją, o jo pusės dakta-

. .. ižengs i aštuntąja dešimti,
Tada policija pranešė per į g Thompson ' (Tamošiū- 

13 d.

Lietuviai antroje vietoje

Šo. Bostono L. P. D. ant
roji šachmatų komanda lai
mėjo 4-1 iš pirmaujančios 
Cambridge Blue komandos. 
Taškus pelnijo: Rimas ir 

pareiškimą visiems Albinas Karosai (sūnus ir 
kurie taip nuošir- tėvas), Albimantas Ivaška 

atsiliepė ir pritarė jr talkininkas,, ukrainietis 
•nuros Įsikuriant nuosavuose Penchuk. Lietuvių pirmoji 
patalpose 3b9 W. Broad-j^siturtiavo pergalę prieš 
\vav So. Boston, Mass., h'jBoylston klubą ir atsistojo 
pradedant savistovų nekil-jdabar pirmenybių lentelėje 
nojamo turto pirkimo bei ų antrą vietą, pirmenybėms 
pardavimo ir visokeriopo įjpusėjus 1. Cambridge “Y”, 
draudimo bizni. j2. Lithuanian, 3. Qniiy:y, 4.

Pirmoj eilėj mes norime s Boylston, 5. Harvard, 6. 
pareikšti ypatingą padėką ’Brandeis
A i .tanui Ivąs - Ivaškevičiui, 
su kuriuo mes kariu jo Įstai
goje dirbome septynių metų 
laikotarpyje. Visas tas lai
kotarpis lieka mūsų atmine 
tyje kaip draugiško, kupino 
nuoširdaus bendradarbiavi
mo ir gyvenimo epizodas, 
sukūręs tikrai broliškus san
tykius, kurie pasiliks visuo
met mūsų atmintyje, kaip 
brangus prisiminimas.

Dėkojame Lietuvos gar
bės konsului adv. A. O. 
šalnai, p. adv. S. P. Dainie
nei ir Mt. Washington ban
ko direktoriui Mr. Brendan 
Shea už asmenišką atsilan
kymą ir atsiųstus linkėji
mus: prof Ig. Končiui iš 
So. Boston už dovanotą vy
rišką gėlę ir stebuklingą jo 
kūrybos balzamą, vadinamą 
“Laukų gėle”; biznieriui J.
Adomoniui, J. Vasiliauskui,

Padėka

Didž. gerb- p. redaktoriau, 
Maloniai prašome neatsi

sakyti patalpinti Jūsų laik
raščio skiitvse ši mūsų pa
dėkos
tiems, 
džiai

umv.

Atvyko iš Kolumbijos

Neseniai iš Kolumbi jos at
vyko V. Rupšys ir apsigy
veno So. Bostone. Praeitą 
savaitę jis lankėsi mūsų Į- 
staigoje ir užsi.-akė Keleivi 
ištisiems metams.

Linkime Y. Rup iu; čia 
gerai Įsikurti.
Lietuvaitė dainininkė

garsiakalbi, kad vaikas su- nas, lžio
rastas, gyventojai pradėjo nuUus

Abu tebedirba ir yra vei
klūs Lietuvių Klubo vado
vybėje. Geriausios sėkmės 
jums, “jaunuoliai”!

Žmogus su ūsais

gesinti šviesas ir vėl toj a- 
pylinkėj Įsiviešpatavo tyla.

A. Valeika

Skyrius susidomėjęs kitų skaitė ir A. Kizalaitė. jai tvirtina, kad tas nieko 
metų birželio mėnesi Bosto- Mikas yra daug juodų negelliės, kad pagal kulnelį; NEW YORK, N. Y.
ne šaukiamu Amerikos Lie- dienų išgyvenęs. Jis kovėsi atsiradęs guzas vėl išaugs ir ---------
tuvių Seimu, ir kiek pajėgs su bolševikais ir lenkais, bu- trukdys vaikščioti. Studentų suvažiavimas
stengsis, kad jis ko geriau- vo patekęs lenkų nelaisvėn, Linkime Juozui nenustoti
šia pasisektų. - bet iš ten pabėgo ir per Vo- vilties ir geros nuotaikos, j

kietiją grįžo namo, ir vėlMirė lietuviai menja grizo namo, ir
išėjo ienkų pliekti. Kelerius ;

Mirė Andrius Česna, 72 metus buvo 4 artilerijos pul-
mt., Petronėlė I aiakauskas, ko jtabo viršila, tarnavo Vaikas lovoje, 

mt., Jurgis Beliauskas, Vilkaviškio rajono pasienio o jį ieško šimtai 
policijoje.

70
73 mt. 
ka, 43

ir mz. Jonas Čereš- 
metu amžiaus.

Kodėl nepirkti pas juos?

Kodėl nepirkti pas saviš
kius prekybininkus, jei jie 
sugeba mums patarnauti 
taip, kaip ir kiti? Toks 
klausimas kilo man. kai už
ėjau i I
ko krautuv

naigs

HARTFORD, CONN.

Dcurunu, R.A A OO 
IV1AO0

Naujosios Anglijos Kon- 
sei vatori j< >s st udent ė A1 isa 
Masaitytė, studijuojanti dai
navimą, savo studijų užbai
gimo koncerte, Įvyksiančia
me kovo mėnesi Jordan 
Hali salėje, yra numačiusi 
išpildyti ir lietuvių
O lf ŽAVI IV ravvi m L-rii-iniuIV VtX

Kompo-

Gauna nedarbo pašalpą
Prieš savaite Bostone ne-

Lapkričio 29 d. ir gi-uo- Atleidžia darbininkus
džio 1 d. Įvyko septintasis pratt - Whitney lėktuvų 
Lietuviu Studentu Saiune-os j«.e»hvžb buri utį--------4  c*-- c? v«n mvv<»vc piuuvoti, fYčlvi

suvažiavimas, kuriame da- leidžia 5' <■ darbininkų. Iš
lvvavo per 200 atstovų. viso ten dirbo 15,000 dar- 

s Suvažiavimą raštu pasvei- bininkų. Bet Hamilton 
|kino šen- Knouland, Ken- Standard Division, kuri vra

Padėkos dieną mūsų apy- nedy ir net Baltieji Rūmai. tVindsor Lock, ir Sikorskio 
linkėję buvo nepaprastas i- Bankete gražias kalbas pa- helikopterių dirbtuvės Strat- 

prie Lexington sakė Lietuvos atstovas Wa- forde kol kas darbininkų 
dėlko jam teko apleisti Lie- kelio tarp miškų prieš 5 me- shingtone J. Kajeckas ir neatleidžia.
tuvą ir kurtis tolimame U- tus Įsikūrė apie 35 šeimos. Hunter kolegijos prez. dr. p. n.

Fašistų perversmas, Miko 
socialistinės pažiūros... štai vykis.

rugvajuje. Padėkos dieną viena jų su- G. N. Shuster.
Jis yra vedęs vilkaviškie- silaukė be 'kitų svečių ir 3 Malonu pabrėžti, kad siu

te Teresę Šaporaitytę, au- su puse metų Roberto Eng- deniai sugebėjo savo šuva-' __
'ecnioldo'^Iokiibaus” gina sQn^ Albertą, kuris mano. Suaugusiems vaiši- žiavimu atkreipti Į save net ■ A(Įlstis Marv
uve 104 Green gat- jau ’?aigė aukštesniąją ko- nantis, Robertukas išbėgo žymiųjų šio krašto politikos . Arminienė - Malinausk

KONSULATO IEŠKOMI

• pažiūrėti, kaip vaikai ka- vairuotojų dėmesį
įTOUolj mėto. Kai jau atėjo'------------------
metas namo važiuoti, tada ,

yvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvv^vvvvvv+vvvvvvvvvvvvvvvvvvvlpastebėjo, ka(( Robertukas i

vėje. Ji gražiai Įrengta, o 
kiek ten visokiu moterims

inercijos mokyklą.
J. Krasinskas

itė. Al
ūną, iš Marijampolės apskr.

Kazys. .Juliaus sūnus.

BROOKLYN, N.Y.

►
i

PATARTINA VISIEMS JS1GYT1

.V.4/7.4 VAUHU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyria 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie p 
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausi 
vaiuius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai- 
rius 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 Įvairių tautų mėgiamiausių valgių; 

.“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para-! 
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina; 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus! 
ir pinigu* į rašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
E. Broodwav So. Boston 27. Ma«»!

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

/Wi.4/, l'UARMACY
29 Kelly Squ«re. Worcester, Maaa.

Ilnegrįžo. Išėjo jo ieškoti.bet pobūvi.!
ale io rasti, kilo sumisi-

i Barčas.
'Bartkus______________ _______ _
Bartkuvienė. Kazė. seservs E- P Baltai, Pr. Lembertui, 

i Iena Bartkutė ir Stefanija šče- a<‘v- Šimoniui, Bl\ Kontri-

A. Bričkui už dovanas ir lin-,darbo pašalpą gavo 71.4!.)
kėjimus; L. Končiui ir po-j asmenys.
niai iš Middlebury, Conn., i “TT 7 T y
už dovanas ir linkėjimus;! NūUJŪUSlOS KP.Įjfj'fS
A. Griauzdei ir jo poniai! miškais ateina ruduo, 
už atsiųstas originalias do- romanas, parašė Mariu Kati- 
vanas iš Nashua, N. H.; St. liškis. Tai ištisa Aukšc.iii.os 
ir J. Lukams iŠ Dedham, O; kaimo tipų galerija. Knyga tu- 
taipoei Helen Miksenas išųi 514 psl.. gražiu kietu virše- 
Dover, N. H., už atsiųstas liu. Kaina ...
gėles ir linkėjimus, taipgi cintarėI.k. legenda 
V. Strockienei už dovanas

Alfonsas. motina *Įstaigos atidarymo proga;

j negalėjo
mas, buvo pranešta polici- A- L. Bendruomenės I-ji 
jai. Pradėjo temti, gyvento- Ne\v 

Į jai apšvietė kiek galėjo sa- šiuos pobūvius:

iš Papiškių 
pyškio valsčiaus.

i - • Ccsnikas, Alfonsas. Vincentos,
i oi.ko apylinkė 1 engia , Daugėla. Juozas, gimęs m.

Antanavo k„ Marijam|>ol

smeiie kaimo.

vo namus, visi išėjo ieškoti Į Gruodžio 22 d. 5 vai p.p.; buvęs Vokietijoje, 
vaiko, atbėgo ir skautų bū- iitei-atūros popietę Apreiš- 
rys ir oro stoties studentai, kimo parapijos salėje, 
policija su šunimis, atskrido Gruodžio 28 d. 6 vai. vak. 
jiora helikopterių, miške narių ir svečių pažmonys 
pristatė daugybę elektrinių Lietuvių Piliečių Klubo sa- 
lempų, kurioms šviesą davė Įėję.
atvežtas specialus motoras, i Sausio 18 d. 6 vai. vak.
Raud. Kryžiaus automobilis vakarienė Apreiškimo para- 
ieškotojams, kurių buvo a-; pijos salėje.
pie 800, atvežė kavos ir už-.---------------------------
kandžių.

Visos tos pastangos betgi BRIDGEPORT, CONN.

! nedavė vaisių ir apie 1 vai. p,didijo b^.rb;,, 
i nakties nuvargę ieškotojai
grįžo namo, o (Milicija per Darbo depaitamento at- 
garsiakalbi vis skelbė, kad sakingi asmenys kreipėsi Į 
pražuvo 3 metų vaikas. naujai išrinktąjį miesto ma- 

Tuo metu grįžo i namus jorą prašydami daiyti žygių 
kita šeima, kuri buvo išvy- nedarbui sumažinti. Pernai 
kusi kažkur kitur, ir kam-^lapkričio mėnesio 23 d. be-

7 'liary rado mieganti ant so- darbių čia buvo 2,222, o šie- 
<' j fos
* č moj vietoj visi namai atrodė lęs iki 6,314 ir numatoma, 

vienodi

Robertuką. Jam sveti- met tas skaičius buvo jiaki- 
atrodė lęs iki 6,314 ir 

ir jis, matyti, pa- kad dar jiadidės

Jei Jums reikia vaistu, kreipkitės ) registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininką, čia iž- ;

> pildomi gydytoją recer<ai ir patarnaujama sveikatos reika- j 
Iuose. Kreipkitės iš toli ir iš arti. J

Mes siunčiame vaistas VISUR, 
specialinią vaistų noo džiovos 
vaistą nuo aukšto kraa jo spaaaimo, oao < 
reumatizmo, nuo širdies ir nervą Hgą. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską, B- S. Ref. Phm 

IdesI Pharmacy vaistinės aavtninkas 
ir Notnry PnbHc

<
Tarime j;

«I

Vaistų Pakirtai į Lietuvą
Per mpsų vaistinę yra pasiusta virš 4,000 pakietu vaistų 

j Lietuvą su geromis pasekmėmis. Pagal didelį patyrimą mes 
žinome, kad Lietuvoje vis aar siaučia tokios sunkios ligos, 
kaip džiova, aukštas kraujo spaudimas, anemija, širdies ir 
nervų ligos, kepenų negalavimai ir kt. Mes specialiai lai
kome vaistu Lietuvs žmonėms. Prašom su reikalu kreiptis 
per laišką į mūsų vaistinę iš toli ir iš arti, nes dabar patogu 
siųsti vaistus, kol nėra sniego. Rašykite:

IDEAL PHARMACY. 29 Kelly Sqn Worcester, Maaa.

AM

J. Narūne, gražios Vlados • 
Stančikaitės iliustracijos, ver
tinga dovana vaikams.
Kaina ..................................... PSc.

NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. (domus roma
nas iš 1935 metu Suv; Iki jos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas Įvykis, apie kurį 
dabar mažai kalbama. Pirma 
dalis 280 psl. kaina . . . .SJ.OO.

NEMUNO SŪNŪS antroji da
lis, 426 psl. ..... .$4.00.

DANTYS, Ju Priežiūra. Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An-

tu- mm, J. Tuinilai, A. Jukne
vičiui, Gaston, P. Būtėnui, J. 
Vaičaičiui, dr. A. Kapochy, 
F. Zaleckui, A. Matjoškai, 
A. Ivanauskui, P. Bizinkau- 
skui, A. Baluliui iš Brock- 
tono, P. Bliumui ir Keleivio 
red. J. Sondai už pareikštus 
asmeniškus linkėjimus; dai
lininkui V- Andriušiui, A. 
Bričkui ir inž. Subatkevičiui

ap

J;al\ yga. gyvenusiJankutė,
Šiauliuose.
Kanišauskienė. Elena, ir sūnus 
Aieksandras. iš Kražiškių k.. 
Krupių vai.. Šiaulių ap. 
Karpavičius. Povilas ir Stasys. 
Klamauskas. Vladas.
Kurlenskas, Jonas.
Laukaitis, Adomas ir 
Motiejaus sūnūs.
Maskeliūnienė - Auglytė, Ve
ronika. sūnus Juozas ir kiti 
vaikai, iš Paloves viek.. Siesi
kų vai.. Ukmergės ap.
Michel. Uelix. gyvenęs Cicero. 
Illinois.
Morkevičius. Jonas. Juozas ir 
Mykolas, iš Vilkalovkos kaimo. 
Panevėžio ap.
Noreika. Jonas, iš Varnių. Jo
no sūnus.
Paškevičienė - Petkevičiūtė. Ju
zė. Nikodimo duktė.
Petrulis. Ferdinandas. Kazio s. 
Poškaitvtė, Elena, iš Dievoga- 
los k., Zapyškio valsčiaus. 
Ramanauskas. Petras, iš Nau
miesčio va!., Tauragės ap. 
Remeza, Algirdas, 
šlapikas, Stasys ir šlapikaitė. 
Ona.
Stanley - Vyšniauskaitė, Ona. 
ir duktė Liucija.

Ieškomieji arba apie juos ži-

tiž pagalbą mums Įsikuriant tanas Gussen-Gustainis. Km ga
patalpas, o taipogi visiems 

Juozas, kitiems pažįstamiems ir 
draugams, sveikinusiems 
mus žodžiu ar raštu mūsų 
nuosavos Įstaigos atidary
mo proga.

Visi tie tikrai nuoširdūs ir 
draugiški linkėjimai sutvir
tina mūsų viltis, už ką mes 
tikrai nuoširdžiai visiems 
labai, labai dėkojame.

Bruno Kalvaitis ir 
Vytautas Stelmokas

Atvyks r- Vaitonis

Vasario mėnesį bus Mas
sachusetts valstijos šachma
tininkų dr-jos susirinkimas. mo 
K. Merkiui, kuris yra šach
matininkų vadovybės nariu, 
pasiūlius i tą susirinkimą pa
kviestas Kanados ir tarp
tautinis šachmatų meisteris 
Povilas Vaitonis, kuris čia 
vienu kartu žais su kelio-

gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl.. kieti viršeliai, 
kaina ..... $4.00
ŽEMk DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
•1945 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo PrsBrūziioj, prie Italijos sie
nos. i-a aaris 453 psl. . . .$4.50.

ŽEMĖ DEGA. antroji (Talis, 
414 pusi., veikalas. laimėjęs 
praeitų motų literatūros premi
ją, kaina $4.50.

PAVASARIU AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė, (domus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos a’vadavi- 

228 psl., kaina............. $2.50.

JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis“. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina............................... $2.00.

nanti,..ii maloniai prašomi kreip. mjs dešimtilni8 žaįdįių. 
11S • _____

Consulate Gen. of Lithuania 
41 Wnet 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Žmogus, prisipažjstąs daug ko 
nežinąs, jau yra įstojęs Į iš
minties kelia.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis’*
636 E. Broadway

So. Boston 27, M«



RadapiB Ketvirtas

Iš Pavergtos Lietuvos j
Kiek Letuvoje komunistų

Sovietų didžiojoje enci
klopedijoje parašyta, kad 
Lietuvos komunistų partija 
1952 m. rugsėjo menesi tu
rėjusi 36.693 narius, o Lie
tuvos komunistų "bosas” A. 
Sniečkus partijos 19^6 m. 
suvažiavime pasakė, kad 
1956 m. pradžioje partijoje 
buvę Ss.vSV nariai.

Kaip matome, iš šimto gy
ventojų nė pusantro žmo
gaus nepriklauso partijai ir 
sad narų skaičius labai lė
tai teauga Vadinasi, žmo
nes nenori tos partijos, ypač 
jai sunKU įsisprausti į so
džių. i kolchozus.

Partijos centro komiteto 
sekretorius A. Barauskas 
centro komitete pareiškė, 
kad net 463 koicnozuose 
nėra partinės organizacijos. 
Iš jų žurnalo "Komunistas” 
sužinome, kad tik Eišiškių. 
Linkuvos ir Rietavo rajo
nuose visi kolchozai turi 
paninę organizaciją. kad 
uaugėiyje ir turinčių orga
nizaciją kolchozų jai tepri
klauso vos po keiis asmenis, 
kad jai daugiausia priklau
so kolchozu "ponvbe '—pir- 
nuninsai, agronomai ir kiti 
cinai.

skaičiuojama, kad iš pus
antro rmiiono koichoziečių 
komunistų partijai tepri
klauso apie 4,000.

Minėtas žurnalas nusi
skundžia. kad didelis stab-
dvs vra motervs. I Šakiu ra-* » » *. 
jono partijos Komitetą atė
jusi vieno is priimtųjų kan
didatų i partijos narius
mona ir pareiškusi, kad ji

..eleiGžianti vyrui stoti i 
. urd’ją.

skundžiasi komunistų va- 
cai. kad ir darbininkai ša
linasi partijos, sakysime, 
tas pat? "Komunistas ' pra
neša. kad stambiausiame 
piamonės centre Kaune ir 
isper siu metų pirmkji pus
meti primtųjų partijon i96 
raitų darbininkų tebuvo 76, 
taigi mažuma, "su panašia 
pauėtimi galima susidurti ir 
eilėje kitų miestų bei rajo
nų partinių organizacijų", 
rašo partijos centro komite
to organas.

Taigi, ir šiandien komu- 
ni.-tų partija Lietuvoje yra 
r a‘.ai t.niu nonų. valdiniu-C A
kų. cinauninkų. o ne darbi- 
n nkų ir caroo ūkininkų 
partija.
I atys pripažįsta

Kolchozų vedėjais pirmon 
galvon skiriami komunistai. 
Ne svarbu, ar jis sugebės 
kolchozą tvarkyti, bile tik 
kandidatas geras partietis. 
(J vedėjui nemokant kol
chozo tvarkyti kenčia visas 
k oi ch ozas. k o! ch ozi n i n k ų
uždarbis yra ubagiškas. Tą 
pripažino ir Kėdainių rajo
no "A rista vos” kolūkio par
tinės organizacijos sekreto
re Yalkiūnaitė, kuri centro 
komiteto visumos susirinki
me pareiškė. kad jos kol
choze už daibadienį temo
kėdavo gramus ir {vienoj 
uncijoj yra 28 gramai) ir 
Kapeikas, ir kad dėl to Raita 
kolchozo vadovybė.
Rūpi popieriai ne žmonės

Aukščiau minėta partijos 
sekretorė Yalkiūnaitė cent- 
to komiteto susirinkime pri
kišo centro komiteto dar
buotojams. "kurie, atvykę į 
kolūki, domisi daugiausia 
protokolais, popieriais ir ne
sistengia pamatyti gyvo 
darbo -u žmonėmis”.

Iš centro atvykę paskai
tininkai "paskaitas skaito 
nuobodžiai, atitrauktai nuo 
gyvenimo ir nepajėgia su
dominti kolūkiečių”-

Ko daugiau norėti iš či- 
r.auninkų? Jiems juk svar
bu ivvkdvti isakvma. Metu • • « • * * 
gale bus paskelbta, kad tiek 
ir tie*, paskaitų skaityta, o 
kad jų klausydami žmonės 
žiovavo, nieko i gaivą nesi
dėjo. ar tas svarbu.

Kad daugiau būtų 
tekių švenčių

spalio : evoliucijos sukak
ties : roga ir Lietuvos krau
tuvėse ištisą savaitę buvo 
daugiau prekių negu papra
stai. Šventės pasibaigė, ne
beliko krautuvėse ir daugy
bės prekių.

Komunistų suvažiavimai

Lietuvos komunistų parti
jos dešimtasis suvažiavimas 
bus vasario 5 d. Vilniuje, o 
vasario 13 d. komjaunimo 
suvažiavimas.

Teisėjų rinkimai

Liaudies teisėjų linkimai 
paskirti gruodžio 15 d. 
Vien i Panevėžio rajoną pa
busta 8tu agitatorių.

Elektros jėgainės

Be didžiosios jėgainės, 
kuri statoma prie Kauno, 
esą dar numatyta pastatyti 
jėgaines prie Nemuno ties 
Birštonu. Alytum. Druski
ninkais ir Smalininkais ir 3 
anapus Lietuvos ribų.

JIE LAIKl’ ATVYKO

Graiku našlaičiai lėktuvu atgabenti j Ne*' 5 orką. iš 
kur jie bus passirstyti juos įsūnijusioms šeimoms. Tai
gi Kalėdas jie jau švęs amerikiečiu šeimose.

I lietuvių visuomenę
Lapkričio 15-16 dienomis 

Washingtone Įvyko Ameri
kos Lietuvių Tarybos suva
žiavimas. kuris priėmė ši 
atsišaukimą Į visuomenę ir 
nutarimą:

I
Amerikos Lietuvių Tary

bos metinis suvažiavimas. į- 
vykęs 1957 m. lapkričio 15 
ir 16 dienomis. Continental 
viešbuty, Vbashington. D. 
C., išklausęs Vykdomojo 
Komiteto pranešimus ir pla
čiai apsvarstęs tiek organi
zacinius, tiek bendruosius 
Lietuvos išlaisvinimo reika
lus. nutarė kreiptis i A.L.T. 
skvrius, i Tarytai talkinin- 
kaujančias oiganizacijas bei 
kolonijų komitetus ir i visą 
lietuvių visuomenę šiuo ra
štu:

1958 m. vasario 16 d. su
kanka 40 metų nuo Lietu
vos nepriklausomybės at
steigimo akto paskelbimo ir 
todėl Amerikos Lietuvių 
Tarytos suvažiavimas pra
šo Lietuves išlaisvinimo dar
iuose dalyvaujančius vei
kėjus voadngu būdu isipa- 
. spėti rengiant Vasario še- 
šioiiktosios minėjimus.

Pirmoje ebėje reikia pa
sirūpinti. kad tie minėjimai 
Įvyktų visu!', kur tik gyve
na didesnė ar mažesnė lie
tuvių grupė. Visų mūsų pa
reiga minėjimus taip at
švęsti, kad juose dalyvautu 
kiek galint daugiau lietu
vių. kad kiek galint gauses
nis mūsų tautiečių skaičius 
garėtų j įogą atnaujinti sa
vo ryžtą kovoje dėl Lietu
ves išlaisvinimo. kad savo 
gausumu ir programos tur
tingumu imponuotume ir 
nelietuviams savo kaimy
nams ir taip pat spaudai, 
kad visų mūsų kolonijų su
rengti šventės minėjimai 
.būtų Įspūdinga lietuvių de- 
• monstiacija už atkovojimą 
Lietuvai laisvo i!' nepriklau
somo gyvenimo. Kad tai pa
siekus, jau dabar via svar
bu tuojau sudalyti reika
lingus komitetus, suorgani
zuoti menines jėgas, parū

pinti įeikaligos publikacijai 
iteratūros, iš anksto pa
liesti žymesnius kalbėto

jus iš veiklių politikų, val
džios žmonių ir Lietuvai 
draugingų kultūrininkų tar
po.

Suvažiavimas, žinodamas, 
kad tiek A.L.T skylių, tiek 
komitetų bei paskirų orga
nizacijų vadovai jau yra į- 
giję daug plataus patyrimo 
rengiant tautines šventes 
per 4<1 metų, smulkių nuro
dymu duoti nemato reikalo,- 
nes žino, kari jiems nepri
trūks sumanumo ii- energi
jos gerai atlikti šį didelį įsi
pareigojimą.

karvelio dvare ūkio 
akademijos miestelis

K r i k š t i on i ų f I e m o k ra tų 
veikėjas dr. P. Karvelis prie 
Kauno < už Aleksoto > turė
jo gražų Noreikiškių dvarą, 
.ra rar jis paverstas žemės 
ūkio akademijos mokomuo- 
. u ūkiu. Jame statomas mie- 

rt-1.5. Be pastatų paskai- 
.oms būsią pastatyti 4 ben- 
drabučiai. valgykla, sporto 
inkštė, atskiri gyvenamųjų 
.am ; kvartalai dėstytojams 
r kitiems akademijos tar- 

r auto jams- Prie miestelio 
būsiąs didelis parkas su 
tvenkiniu. Kiek toliau mo
komojo ūkio pastatai, že
mės ūkio mechanizavimo 
rtotis su diibtuvėmis. Staty
ba numatoma baigti per 3 
metu-. Tam reikalui pa
skirta 50 milionų rublių.

Pagerbė Karolį Vairą

Rašytojui Karoliui Vairui 
-Račkauskui ryšium su jo 
15 metų sukaktimi Aukš
čiausiosios Tarybos prezi
diumo suteiktas nusipelniu
sio kultūros veikėjo garbės 
vardas.

Toks pat vardas suteiktas 
ir poetui Adomui Lastui, 
kuris neseniai minėjo 70 
metų sukaktį.

Mirė prof. K. Vasiliauskas

Lapkričio 24 d. mirė Kau
no universiteto technikos 
fakulteto ilgametis dekanas 
pi of. dr. inž. Kazimieras 
; asiliauskas.

Rado mamuto griaučius

Vilniuje Smėlio gatvėje 
vedant kanalizacijos vamz
džius 1 metrų gilumoje ras
ti mamuto (išmirusių žilos 
senovės dramblių i griaučiai.

Mokslininkų nuomone, jie 
po smėliu išgulėjo ne ma
žiau kaip 15,000 metų.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Mums visiems yra gerai 
suprantama, kaip yra svar
bu dabartinės Lietuvos pa
dėties klausimą ir mūsų tau
tos pastangas plačiai pagar
sinti angliškoje spaudoje. 
Priėjimas prie spaudos 
kiekvienoje vietovėje gali 
būti skirtingas. Suvažiavi
mas visdėlto drįsta priminti 
šiuos pačius pagrindinius 
dalykus, kuriuos reikia at
likti:

1. Surengti iškilmes taip, 
kad pati spauda jas paste
bėtų :

2. Redakcijas aprūpinti 
literatūra apie Lietuvą ir a- 
pie iškilmių programą:

o. I\ui bura įmanoma, su
rengti pasikalbėjimus su 
spaudos atstovais ir ta pro
ga juos painformuoti:

4. ’r rezOviucijas paruošti 
tokias, kurios savaime at- 
iUe.ntų spaudos dėmesį:

p*: < , i telegramas 
jungtinių Valstybių prezi
dentui, valstybės sekreto
riui. savosios valstybės se
natoriams ir bent artimųjų 
kongiesinių apygardų At
stovų Rūmų nariams—kon
gresmenams. Pasiųsti tele
gramą ir J.A.V. ambasado
riui Jungtinėse Tautose p. 
i.odge bei Jungtinių Tautų 
t engi aliniam seki eteriui, 
i elec-urnose trumpai išdės
tyti šventės prasmę ir mūsų 
tautos pastangas išsilaisvin
ti.

6- Raginti, kad kiek gali
ma ('augiau paskirų asme
nų rašytu laiškus valdžios 
pareigūnams ir savo miesto 
.a.Ri a.’čiams.ag £

Suvažiavimas kreipia dė
mėsi ir Į kita svarbų rei- 
RH i H •

šiandien Lietuvos išlaisvi
nimo dalbų finansavimas 
sukraunamas veik išimtinai 
ant Amerikos Lietuvių Ta
rybos pečių. Ligšiol bent 
patys svai blausieji ir aktu
aliausieji Lietuvos laisvini
mo darbai buvo aprūpina
mi. Bet toji finansinė našta 
aska’t sunkėja. Todėl su

važiavimas ragina, kad do
snioji Amerikos lietuvių vi
suomenė, minėdama 40 me
tu sukakti nuo Lietuvos ne-C »
priklausom. bes atsteigimo, 
savo dosnumo nesumažin
tų. i et jį dar padidintų. Mes 
privalome ne tik palaikyti 
Lietuvos laisvinimo pastan
gas, bet jas stiprinti. Remti 
jas vis didesnėmis aukomis,

"KELEIVIS” YRA GERIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA. 
JĄ GAVUSIEJI BUS DĖKINGI ISTISUS METUS. TAI 
KODĖL NEDOVANOTI JJ KALĖDŲ PROGA SAVO 

PA21STAMIEMS?!

kad nenutrūktų A.L.T. veik
la, kad nenustotų veikęs 
Vliko informacijos sekto
rius. kad nenutrūktų mūsų 
kontaktai su J.A.V. valdžia 
ir jos įvairiomis šakomis.

Atsižvelgiant į visos tau
tos ir savo troškimą atsta
tyti Lietuvos nepriklauso
mybę, pasirūpinkime, kad 
šiemet Vasario šešiolikto
sios minėjimai būtų vaisin
gi ir sėkmingi ir lėšų telki
mo atžvilgiu. Vasario 16- 
sios iškilmėse ir viso Sukak
tuvinio Lietuvai Laisvinti 
Vajaus metu kiekvienas lie
tuvis te Įsipareigoja aukoti 
A.L.T bent vienos dienos 
uždarbi. Skučai bei komi
tetai tesudaro sąlygas vi
siems atiduoti savo auką 
Lietuva’". Žinant, kad į mi
nėjimus ne visi lietuviai ga
li sueiti, šventėje nedalyva
vusiems reikia pasiųsti laiš
ką ar asmeniškai juos ap
lankyti ir aukos Tėvynei lai
svinti paprašyti.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Sukaktinis Vajus, Vasa
rio šešioliktosios minėjimas 
ir visos kitos progos tesu
telkia lėšų, kad jomis būtų 
galima dar platesniu mastu 
dirbti ir artinti Lietuvai lai
svo ir nepriklausomo gyve
nimo rytojų.

O -*• -š
Amerikos Lietuvių Tary

bos metinis suvažiavimas 
užgyrė Vykdomojo Komite
to padalytus pirmuosius žy
gius sušaukti Amerikos Lie
tuvių Kongresą, nustatant 
jam laiką ir parenkant vie
tą. Kongresas numatytas 
1958 m. birželio mėn. 27 ir 
28 dd.. Statler viešbutyje, 
Boston. Mass. Suvažiavimas 
iš savo pusės energingai 
skatina A.L.T. skubus, vi
sas lietuvių organizacijas, 
jų skyrius bei kuopas, drau
gijas ir klubus iš anksto 
ruoštis prie šio Kongieso. 
Jame bus tęsiamas Lietu
vos Nepriklausomybės at
steigimo 40 metų sukakties 
minėjimas, keliama Lietu
vos Nepriklausomybės byla, 
daromi nauji planai A.L.T- 
veiklai. įenkama A.L.T. va
dovybė. Kiekviena Ameri
kos lietuvių organizacija ir 
draugija šiame Kongrese 
turi būti reprezentuojama. 
Gausingas Kongresas pla
čiau iškels mūsų tautos var
dą Amerikos ir viso pasau
lio visuomenėse ir spaudoj 
žymiai sustiprins Lietuvos 
išlaisvinimo pastangas. Su
važiavimas pageidauja, kad 
mūsų jaunimo organizaci
jos būtų stipriai reprezen
tuojamos Sukaktuviniame 
Kongrese, nes jam dera dar 
stipriau įsijungti į Lietuvos 
išlaisvinimo darbus. Kon
gresas lauks ir lietuvių pro
fesionalų bei prekybininkų 
organizacijų (Lietuvių Pre
kybos Rūmų) atstovų, ku
rių turimi kontaktai yra 
naudingi Lietuvos laisvini
mo pastangoms.

II

Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas, įvykęs 
Washingtone 1957 m. laĮ>- 
kričio 15 ir 16 dienomis, 
imamas dėmesin:

L kad Sovietų Sąjungai 
pademonstravus agresingu* 
mą naujose pasaulio srityse 
ir sugebėjimą pasigaminti 
naujausios rūšies ginklus, 
laisvojo pasaulio kova su 
komunistiniu imperializmu

įeina į kritišką fazę, kurio
je gali atsirasti vis daugiau 
silpnadvasių, peršančių va
dinamąją "koegzistenciją” 
su sovietais;

2. kad šitai gali neigia
mai atsiliepti į pavergtųjų 
tautų rezistencinės kovos 
sąlygas;

3. kad tokios padėties aki
vaizdoje laisvės kova, nuo 
kurios lietuvių tauta niekad 
neatsisakys, vis daugiau 
guis ant vienų lietuvių pe
čių ir pareikalaus vis dides
nio visų lietuvių dvasinių 
ir materialinių jėgų įtem
pimo;

kviečia visus laisvajame 
pasaulyje gyvenančius lie
tuvius laikytis solidarumo, 
nebesiskaldyti, o burtis ap
link vieningą laisvės kovos 
vadovybę;

prašo visus Amerikos lie
tuvius dar didesniu pasiry
žimu ir aukomis remti ALT 
darbą ir pastangas Lietuvos 
išlaisvinimo šventame žygy
je;

pareiškia, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba ir toliau 
glaudžiai ir darniai bendra
darbiaus su Vyriausiuoju 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetu, su Lietuves diploma
tiniais atstovais ir su Lietu
vių Laisvės Komitetu bei su 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Organizacija:

ragina visus laisvinimo 
veiksnius dirbti sutartinai ir 
koordinuotai su kitų pa
vergtųjų tautų egzilinėmis 
organizacijomis. siekiant 
bendro didžiojo tikslo—lai
svės savo tautoms, laisvės ir
taikos žmoniial.- - -

REMIA BALFĄ

Balio 76 skyriaus Detroi
te pirmininkas Petras Pago
jus i aso Balio centrui 
"Siunčiami pinigai čekiu 
sumoje $4,700.00 yra gau
tas pelnas iš 76 skyriaus pa
rengimų ir viešosios rinklia
vos”.

Detroito lietuviai visuo
met buvo ir tebėra uolūs 
Balfo ir kenčiančių lietuvių 
rėmėjai. Jie nuo pat Baifo 
įsikūrimo kiekvienais me
tais stipriai rėmė lietuvių 
šalpos darbą. 76 skyrius yra

Ten gyveno,ten...
Atkelta iš 6 psl.

Staiga legionieriai sujudėjo, vokiečiai savo maši
noj sušvilpė, bet latvių korporalas pakėlė ranką tylos 
ženklan. Ir taip vyresnysis leitenantas Bernardos Kark- 
lėnas niekuomet nesužinojo, kad jo tėvas sodo keliu 
grįžo savo sodybom Privažiavo baliuką prie tvoros ir 
paskubomis pririšo. Pakasė jo paausį ir sunkiais, lėtais 
žingsniais įėjo triobon.

Apkurtinąs sprogimas atidundėjo iš Dzirnavlejos. 
Juodas dūmų ąžuolas pasikėlė virš namo.

Mašinos suburzgė ir leidosi žemyn.
Iš latvių kalbos vertė Br. Mickevičius 

(Galas)
JMHMnMnmnnnnninHinmHuniiJHnm

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nu.» Atlanto iki Padriko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: "Proletariato diklatura’’; 

Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperijų;
Apie Hollv\voodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos: Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas; 

Yelk>wstor.e Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir H.; 

Grand Canvon tarpeklis: Įspūdžiai iš Meksikos; Kuliu kova; 

Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;

Ežeras, kuriame žmojr.is neskęsta:

Neišmatuoti Texas valstijos turtai:
Floridos vaizdai: Jaunystės šaltinis;

Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 

Vpė po žeme: Žuvys l»c akių. . .

Ir daug. daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

No. 50, Gruodžio 11, 1957

vienas iš 
skyrių.

pavyzdingiausių

Amalgamated Ciothing 
AVorkers of America lietu
vių skyriaus Brooklyne, N. 
Y., sekretorius Kipras Sa
kalauskas praneša, kad 54 
Skyrius savo susirinkime 
lapkričio 27 d. nutarė: 
"Broliams lietuviams užsie
nyje gelbėti iš skyriaus iž
do paskirti Bendrajam A- 
merikos Lietuvių šalpos 
Fondui auką: vieną šimtą 
dolerių”. * v v

Siuvėjų unijos delegatas 
K. Kundrotas pranešė Bal
to vajaus vadovybei, kad 
skiria savo auką $100.00 
lietuviams Vokietijoje ir Si
bire ištremtiems sušelpti.

# s
Tūkstančiai mūsų brolių ir 

sesių Sibire ir kitur vargsta 
ir reikalingi Balfo pagal
bos. Sumažinkime nors tru
pučiu savo kalėdines išlai
das ir padidinkime savo au
kas Sibiro tremtiniams ..ir 
siųskime jas Balfo centrui 
šiuo adresu: Balf, 105 
Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

KLAIDATIKIŲ PRADŽIA

"Draugo” 271 numeryje 5
psl. straipsnyje "Katalikai
ir sektos" rašo: “Katalikų
bažnyčia buvo Kristaus į-
steigta 33 metais. Nuo to
laiko pasaulyje atsirado
klaidatikiu”.*■

Še tai tau kokia to straip
snio rašytojo naujienėlė! 
Yra galima aiškiai suprasti, 
kad autorius katalikų baž
nyčią laiko klaidatike. Nei 
pridėti, nei atimti!

Paprūsis

LIETUVIAI UNIJŲ 
VADOVYBĖJE

Spalio mėnesi Belgijos so
stinėje Briusely įvyko Lais
vųjų Profesinių Sąjungų 
(unijų) Centro egzilėje 
l enktasis kongresas, kuris 
išrinko naują tarybą. Jos 
pirmininku yra lenkas J. 
Kvvapinski. I taiybą išrinkti 
ir du lietuviai: J. Glemža ir 
inž. J. Vilčinskas. Kandida
tu liko R. Baublvs.

t
I
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Kakarą ar politika ?
Štai klausimas, kuris pa-į prieš lenkinimą nėra pa

skutiniais dvejais metais stangų atsiskirti nuo istori- 
mūsų spaudoj darosi aktua->nės unijos su Lenkija? Lie- 
lus. Ai* neatrodo, kad to tuviai valstiečiai, vadovau- 
klausimo ir diskusijos yrai jami mokslus išėjusių vai- 
mūsų visuomenės minties į kų, stengėsi atitaisyti mūsų į 
menkėjimo pažymys? ! kunigaikščių bei bajorų •

Sunku trumpai ir aiškiai 
apibūdinti prasmę tokio žo
džio, kuris reiškia nemate
rialinį daiktą, pavyzdžiui, 
gerovė, laisvė, laimė, teisė, 
dvasia. Kadaise, susilaiky
damas nusakyti sampratą

dvarininkų likimines pa
klaidas. Kurdama naują 
Lietuvą, liaudis tarė nutau- į 
tėjusiem ponam: apsieisim . 
be jūsų.

1905 m. Didysis Vilniaus 
Seimas ar buvo vien tik po-

—Sveikas, tėve! dėjai man meluoti per akis.
—Maiki, man toks sveiki-:Kas gi tai matė, kad per,mui 

nimas nepatinka. 'plaučius vanduo išeitų? ;laiku
-O kaip kitaip aš ture-i —C ai- tėvas atsikėlęs 

čiau tėvą sveikinti?
—Nu, ar nežinai, 

kareiviai generolą sveiki

.. i iš

žodžių — kultūra, politika, J litikos žygis? Ar jis nieko 
vis tik išdrįsau tarti, kad‘nereiškė lietuvio dvasiai, jo 
politika yra dalis kultūros tautinei sąmonei? Pagaliau, 
arba tam tikro kultūrinės i Vasario 16 d. aktas, kuri-I
veiklos sritis, panašiai, kaip ‘mas savų valstybinių Įstai-; 
religija, menas, moksias irįgų, kariuomenės, kova su 
kt. Tautos kultūra yra iš vi-; priešais, ar tai nėra kultu-' 
sų kūrybos laukų surinktas‘ros apraiška? Ar nėra čia 
derlius. Lietuviškoj spaudoj • neišskiriamai suliedinta po- 
kultūros samprata susiauri- • litika ir kultūra? 
narna iki lituanistikos, lie-Į * * *
tuvybės ar lituanizmo, lie-' Visa tai buvo seniai — 
tuviškų tradicijų bei papro- prieš 40 -30 metų tėvynėje, 
čių. i Dabar svetimose šalyse

švenčiam Vasario 16 d. 
Kelinti metai mūsų kultu- Į Kas yra mums toji šventė? 

rininkai - lituanistai svaido- Politikos ar kultūros veiks- 
si klausimais į mūsų politi- mas
kus: kurių veikla yra nau- mas 
dingesnė Lietuvos laisvini- kams

Atrodo, paskutiniu parengimai—koncertai, pa- 
kultūrininkai su dai- rodos, teatrai, šokiai, eilė-

YEMEN SOSTO ĮPĖDINIS ROMOJ

Yemen valstybės Arabijos pusiausaly sosto įpėdinis 
Mohamed Seif el-Islam el-liadr, atvykęs į Romą svei
kinasi su Italijos ministerių pirmininku Adone Zoli. 
Jis atvyko susipažinti su pramonės įmonių įrengimais.

paskaitoje aiškiai išdėstė, 
kad dėl lėšų stokos dauge
lis universiteto studentų ne
gali mokslo baigti, gali stu
dijuoti tik turtingų tėvų 
vaikai. Jis siūlė net išdirbti 
.planą jaunimui mokytis IŠ
MOKĖTO AI.

Tokios padėties akivaiz
doje nejaugi mes lietuviai 
negalime sudaryti stambes
nio Fondo savajai studenti
jai padėti? Juo labiau, kad 
parama duodama paskolo
mis. Ji grįžta. Gi reikalingų 
paramos —nuolatos didėja. 
Yra jaunuolių, kurie jau be
baigia pritrūksta lėšų. Tad 
padėkime jiems. Padėkime 
patys sau. mūsų vaikams, 
mūsų tautos ateičiai, mūsų 
interesams kovoje už Lietu
vos laisvę. Fondas prašo 
aukų lapus ir naujas gera
darių aukas siųsti jo eina- 

sąskaiton adresu:
LITHUANIAN STU-
DENTS WELFARE
FUND, AccountNr. 11737 
c o Chicago Sav. and 
Loan Ass’n, 6245 South 
Western Avė., Chicago, 
Illinois.
Fondas visiems aukavu

siems praeityje ir rėmėjams 
mūsų 

darbuotojams, 
alan-

: dėlių vedėjams vra labai 
dėkingas už paramą ir Fon- 

iįdo reikalu garsinima.
Kad ir nedidelėmis auko

mis, bet visi solidariai rem
kime savo tautos atžalyną. 
Padėkime jiems praskinti 
kelią i šviesų rytojų, kuriuo

mojon

Rūpinkimės savo ateitimi
Lietuvių Studentų Šalpos specialaus aukų vajaus ne-į

Fondas J.A.V. po penkerių buvo skelbta, tad prašoma; 
veiklos metų. nutarė bent aukoti į turimus negrąžin-

kitiems už paramą ir žvilg- savo tvirtą Fondą mokslus 
terėti i ateities planus. einančiai studentijai padėti, 

metų bėgyje susipratusiems lietuviam 
ne kartą yra aiškinti nereikia. Dabar tu-' 

visuomenę, pra- rime netoli tūkstančio mū- 
mumjse šydamas aukų, kad galėtu- sų studijuojančio jaunimo 

skaičium maištininkų. Mū- £a,bes troškimas, noias, mgm paremti aukštąjį mok- J.A.V. Jau dabar jų lietu-i 
sų išeivija vis stipriau isiti- kad svetimi, žurnalistai, gj^ eįnantj jaunimą. viška veikla visur žymi Jau’.. .
kiną, kad J.A.V., į kurią majorai, gubeinatoiiai, kon- Visuomenė atsiliepdama i vien tik akademinio jauni- JIe eidami skelbtų savotau- 
buvo sudėtos viltys, niekad gresmonai mus pastebėtų, Fondo kreipimąsi atskiro- mo iniciatyva “JAUNIMO tos gyvybes interesus, kitų 
pirmoji nepradės karo su jvertmtų musų, kaip mig savo aukomis ir taip PETICIJAI” parašų rinki-ipasauho lau"i tarpe. 
Sovietų Rusija, ypač dėl rai plautinio vieneio, uiužią pat nuolatiniai Fondo na- mas J.A.V. prezidentui Lie-' Lietuvių Studentų
pavergtų tautų išlaisvinimo, dvasią n galią, kad jie tu- rjak sudėjo kuklią sumą, tuvos laisvės reikalais ir jų Šalpos Fondas
Kremlius gi niekad gražu- vėtų pagrindą ir pareigą kurios (}ėka Fondas Įstengė delegacijos priėmimas vice-• Chicago. 1957 m lapk. 29 d. 
mu neatsisakys okupuotos saugoti ir ginti mūsų tautą suteikti dešimčiai studentų prezidento Nixon nuaidėjo 
Lietuvos. . . ir laisvinti mums Lietuvą, paskolas — stipedijas. Fon-i plačiai ir Amerikos sluoks-

Mūsų politikų veikla per Žurnalo Lituanuso lei- das vįsiems rėmėjams yra niuose ir kt., jų leidžiamas;
eilę metų negali išeiti is rė- dimas, kas yra kultūrinis didžiai dėkingas. Tos kuk- žurnalas “Lithuanus” pasie-! ---------
mų, kuriuos jiems nustatė ar politinis darbas? Jis yra Jios gumog yra mūgų vįsų_ kįa piatu svetimtaučiu ratą Nuoširdžiai dėkoju Lietu- 
būtinybė ar sveikas protas: kultūrinės ir kartu politines mūsų pačios visuomenės ir sėkmingai garsina Lietu-Studentų šalpos Fondo 
nuolat kartoti tarptautinės propagandos žurnalas. nuosavybė* Keturi iš jubai-įvos vargus ir lietuvio rūpės- N aldybai už 11*53 metais 
padėties įvertinimą, regis- * * * gė mokslus ir su Fondu gra-i čius, jie gražiai pasirodo ir'suteiktą paskolą, kuri padė-
truoti Sovietų Sąjungos su-į Opus, tačiau mums budm- žiai atsiskaitė. Kiti dar te-i kitur garsindami mūsų var- > ’pan baigti paskutinius 
laužytų tarptautinių sutar- gus nesusipratimas neseniai besimoka ir jiems nėra su- da, stiprindami mūsų kovą studijų metus. Taip pat dė
čių skaičių, aiškinti vadų pasireiškė lituanistinės kul- ėję paskoios grąžinimo ter-'dėl laisvės. Jie vieninteliai koJu paškolos termino 
keitimosi Kremliuje prieža- tūros šalininkų su politikais. mįnai. ‘ ; ateities kovotojai, lietuvių pratęsimą vieneriems me
stis ir skelbti komunistų Išeivių “Lietuvių Bendruo- 1956 m. lapkričio mėn., tautos priešakinės kovos te™*, nes man esant kariuo- 

rin

nomis, šokiais, sportu ir rasciai ir romanai 
ima vien

kuriami, , . , . ------- >■ -------- * ->■---- - . _ Penkerių
lyto niekad nepastebejaii “Smilgaičių akvarele” ima vien musų pramogai? Su L.S.Š. Fondą 

kaip aprasojusių langų? Į viršų* Politikai neturi kuom kiekvienu didesniu užsimo- ję^-eipesis i
! noeimrlirf i VoKont n rouciii iimu atsiranda mumvse - i ‘

troškimas,
—Xu, tai kas!

na? Sumušk kulnis į krūvą,; _Tai yra iš plaučių išal- 
pridėk ranką prie kepurės, I suolas vanduo, tėve. 
išsitiesk ir tada sakyk:! —Ar tai šiur iš plaučių?
“Sveikinu!” Juk neužmiršk,i _ žinoma.
kad aš skaitausi generolu. į —taį kam tu liepi 

Bet kodėl tėvas pats;man jj gerti, jeigu plau
kiams jis nereikalingas?

pasirodyti. Nebent gausiu J imu 
maištininku. Mū- garbės

neišsitiesi? Juk generolai 
susikruprinę nevaikščioja. 
Pamėgink išsitempti.

—Negaliu, vaike; marma- 
tizmas neleidžia: strėnos 
skauda.

—Turbūt negana vandens 
geri.

—Vanduo ne gyduolė, 
Maiki. , ą

—Gyduolių gal ir nerei
kėtų tėvui; reikia tik, kad 
viduriai geriau maistą virš
kintų ir geriau išsivalytų.

—Tai ką čia vanduo pa- 
macys? Ot, jei sakytum, 
kad reikia gero snapso ant 
tiajankos, tai būtų kas kita*

—Apie “trajanką” tėvas 
noro kaitą užmiršk, bet kas
dien išgerk apie 3 kvortas 
vandens.

—Nebūk balamutas! Juk 
aš ne arklys.

—Vanduo reikalingas ne 
tik arkliui, tėve, bet ir žmo
gui, ypač susikūprinusiam 
generolui.

—Maiki, mano kupra ne 
tavo biznis.

—Bet aš duodu tėvui ge
rą patarimą. Pradėk dau
giau vandens gerti, o strė
nos gal neskaudės.

—O iš kur tu žinai, kad 
neskaudės?

—Aš gi mokinuos, tėve. 
Aš žinau, kad sveikas žmo
gaus kūnas reikalauja apie 
70 nuošimčių vandens. Jei
gu vaikas ar mergaitė sve
ria 100 svaių, tai 70 svarų 
yra vanduo; o jeigu tėvo 
svoris bus 150 svaių, tai 
vanduo turi sudalyti 
svarus.

—Well, jeigu mano kūnas 
turi tiek vandens, tai kam 
man reikia gelti jo dau
giau? Juk tu nenori, kad aš 
visai pavirsčiau į vandenį.

—Tokio pavojaus nėra, 
tėve, nes apie 3 kvoitas 
vandens tėvas prarandi

—Vanduo, tėve, reikalin
gas visam kūnui, ypač vi-‘ 
uuriams; jis padeda inks
tams veikti, padeda maistą 
suvirškinti ir padeda atlie
kamas jo dalis pašalinti. 
Zocižiu, vanduo padeda kū
nui išsivalyti ir žmogus ta
da jaučiasi sveikesnis.

—Ale ar iš tikro reikia 
tiek daug jo gerti? *

—Tai priklauso nuo žmo
gaus užsiėmimo, nuo klima
to, ir pagaliau nuo to, ką 
žmogus valgo- Jeigu žmo
gus sunkiai dirba ir daug 
prakaituoja, jis privalo dau
giau ir gerti. Sakoma, kad 
Amerikos kareiviai Irano 
dykumose, kur didelėj kai
troj karo metu jiems reikė
jo sunkiai dirbti, tiesti ke
tą Persijos tyrlaukiais, per 

dieną išgerdavę po 12 galio
nų vandens. Kitaip jų inks
tai nebūtų galėję veikti, nes 
iabai daug vandens išpra
kaituodavo. Bendrai imant, 
žmogui reikia skysčio gauti 
tiek pat, kiek kūnas jo pra
randa. Bet tai nereiškia, 
kad visas skystis turi būt 
grynas vanduo.

—Ju lait, Maiki. Geriau
sias skystimas yra alus.

—Ne tiktai alus, bet ir 
paprastas maistas turi ne
maža vandens. Pavyzdžiui, 
kiaušiniai turi apie 65 nuo
šimčius vandens; žuvis turi 
80 nuošimčių, o vaisiai net 

105! iki 95 nuošimčių. Mes gau
nam daug vandens valgy
dami įvairias daržoves, ger
dami pieną, kavą, arbatą, 
valgydami sriubą ir taip to
liau. «

—Nu, tai gerai, Maiki, 
kad tu šitą biznį taip da- 
vadlyvai išvirozijai. Kai tu 
pasakei iš karto, kad man

VIEŠA PADĖKA

kiekvieną parą: dalis jo iš- reikės kasdien išgerti po 3 
sieikvoja per plaučius, dalis 
per odą, dalis per inkstus ir 
dalis kitaip išeina.

—Maiki, jau tu čia pra- dens išgerti.

žiaurumus, daromus gyven-.menės organizacijos” (dr- Fondas paskelbė auku rin-!gretos, 
tojams. Per dvyliką pa- jos) vadovybė numatė su- kimo Vaju, išsiųsdamas mū-j* Tačiau aukštojo mokslo 
starųjų metų Lietuvos ir ki- saukti didingą suvažiavimą sų tautiečiams apie 1,000 siekimas vra nelengvas Bei
tų pavergtų tautų laisvini- savo 112 atstovų iš viso pa- vardinių aukų lapų. Nore kalauia lėšų Kai kurių iš-
mo byla negalėjo pasistū- šaulio siapus geležines uz- vajaus laikas buvo numaty-1 vedžiojimai,‘ kad jaunimas
meti pirmyn lyg butų Va- dangos. Jis tui i įv ykti 19o8 tas 3 mėn>? bet auko& buvo gak dirbti ir mokytis arba,
karams reikalinga susirink- m. rugpiučio o0 ir 31 d d. •

Rvšium su tuo
d-(k siunčiamos lėtaiv* v- i r> , i,cr !stlsus kad vra daugelis stipendijųtl dar daugiau kaz kokios *1 oi ko. Ryšium su tuo metus. Iš pasiųstų lapų 2(13 fon(|u, praktikoje parodo 

(rodomosios medžiagos. Del Seimu, kuris Švaistys n grąžinti su aukomis, nesura- neįveikiamu sunkumu ir dėl 
to nenuostabu, kad dauge- “Lietuvių Bendruomenes dus adresatu grįžo — 60 ii
lis liovėsi laukę, tikėjęsi, Organizacijos” savus uždą 
dėję vilčių- Jie pasidavė v
“DieVO Valiai . pat ........ ----------- --------------- T. celiniu nu jie e>u <tunų Kiai pi

Gal būt mūsų kultūrinin-,40 metų Lietuvos nepriklau- iapajs padarė? I’rie kiekvie- Komis sąlygomis ir apribo-
kai, nusivylę J.A.V. bei Va- somybės, 2) 100 metų Vin- no aakų lapo buvo ir apmo- jimais ir labai nedidelis be
karų bloko politika, padvi- co Kudirkos gimimo ir 3) kėtas grąžinamasis vokas ir tuvių skaičius tegali jomis 
gubintu uolumu stojo pu-500 metų šv. Kazimiero gi- kas norėjo aukoti arba rink-
renti lietuvybės dirvonus, mimo. Čia turima galvoje ti galėjo tą atlikti, gi kas žvmiausis Harvardo

pažiūra klaidinga. Ivai-

kur vešliai veisiasi piktžo- paskleisti lietuvių išeivių 
lės? Deja, ne. jiolitinę, kultūrinę bei reli-

Iš tiesu, nelengva išvesti ginę propagandą. Tuo pat 
ežią, kuri skiria politikos ir laiku, ta pat proga Nevv 
kultūros laukus, ypač mažų Yorke rengiama lietuvių pagalbą mūsų studentijai y- 
tautų, kaip lietuvių, latvių meno demonstracija: dailės ra labai svarbu žinoti’lietu- 
bei estų veikloje. paroda, dainų, šokių kon- vių visuomenės nuotaikas.

* ’ * ceitas ir galbūt dar lietu- į)ėl to Fondas kreipiasi į
Imkim mūsų tautos atgi-viška misterija. Organiza- negrąžinusius auku lapus ir 

mimo sąjūdį, “Aušrą”, 'torių spėliojama, kad išlai- labai* prašo juos* grąžinti. 
“Varpą” knygnešius. Kas dos Įvykdymui tokio didin- Kadangi šiais, 1957 metais,
jie yra, jiolitika ar kultūra? go Seimo turėtų suktis apie .----------------------------------
Ir viena ir antra- Kas nu-’30,000 dolerių. jam Pasauly. Po tų pi ane-
svers, kurios daugiau ten Seimo dienotvarkėje be matvti, bus diskusi-
būta? • kitų dalykų numatyti pra-

Spaudą atgavus, gausiai nešimai: 1) Lietuvos tarp- 
pasipylė |X) Lietuvą teatri- tautinė padėtis teisiniu ir roP°^ Pietų Amei:ko.s, Au- 
nė vaidyba, dainų chorai, politiniu atžvilgiais, 2) lie- Kanados, Xau.,os
Vilniuje dailės parodos, tuvių tautos padėtis oku- Zelandijos ir kitų vietų vien 
Mokslo draugijos suvažiavi- puotoj Lietuvoj, 3) lietuvių ka^ pasiklausytų pranesi-

nenorėjo, 
liniu sau

kvortas vandens, tai jau aš 
buvau nusigandęs. Jau ver
čiau numirti, negu tiek van- raus politikos skiedinio? Ai

meneje paskolos mokėjimas 
būtų sudaręs finansinių 
sunkumų mano tuomet pa
didėjusiai šeimai.

Tikiuosi, kad Jūs padeda
mi visų susipratusių lietu
vių. ištiesite pagalbos ranką 
dar ne vienam studijas bc- 
Paigiančiam lietuviui stu
dentui.

i>agt
Vyt

oa:
utas

..i
Petrauskas

AUKA TĖVO PYPKEI

tuvių skaičius tegali jomis, John Yaluckas iš VVater- 
pasinaudoti. tovvn, Conn., kartu su pre-

Žymiausis Harvardo imi- numeratos mokesčiu,atsiun- 
be jokių materia- versiteto profesorius - dėka- tė .Vaikio tėvui geresnei 

galėjo nas George Mundy š. m. pypkei nusipirkti $6 Senisnuostoliu
grąžinti lapą. 

šalpos Fondui einant i

ei nusip
spalio mėn- Chieagoje savo jam už tai labai dėkingas.
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KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

jos ir rezoiiucijos. Negi at
stovai bus suvažiavę is Eu-

kad
mai, bažnyčiose ginčai dėl tautinių ir valstybinių už- 
pamaldų lietuvių kalba, davinių vykdymas, 4) lietu- b'P3'- 
Taip. čia kultūra. Bet... vių tautos padėtis laisva- 
ar nėra toje kultūroje stip- gų mobilizacija tolimesnei 

kovai prieš Rusijos valdžią 
tai nebuvo tada imlitinių jė- Lietuvoje? Ar toje kovoje (

kuliuos, atspausdintus, 
kaip ir mes. eili

niai išeiviai, lengvai galėtu
me pasiskaityti namie.

Juozas Liūužius 
(Kus daugiau)

Kviečiame užsisakyti mūsų 
tams. Kalendoriuje bus

k* 1958 tne- 
sokių

KUi( IKlOl lll

apie l(»0 pusią; 
x skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje bus įvairių iVormacijų. naudingų 
ir kitokių įdomių

X

ji patai imu, eilių, juokų, atsi. . 
a ir naudingu dalvkų.

1 n aNežiūrint kad viskas 
l iaus kaina iieka la pati—’»'< c 

Užsakymus ir pinigus

eieivio” kalendo- 
: . Prašom c jį užsi

prašome siusti šiuo

“KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

X 
X 
X 
XX
r sakvti.
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X

X
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Moterų Skyrius

Nebijokime skaičių

mečių, o senesnių kaip 50 
į metų tik 144. Eet užtai tais 

pačiais metais senesnių kaip
50 metu girtuokliu buvo su
imta 219.422 ir tik 6,409 
jaunesnių kaip 18 metų.

širdies ligomis daugiausia 
miršta Naujojoje Anglijoje 
ir mažiausia kalnų srities 
valstijose.

Minėtos Įstaigos skaičiai

ANŠLAVS EGLITIS

Mes moterys nemėgstame 
skaičių. O be reikalo, nes 
jie padeda geriau išaiškinti 
tą ar kitą dalyką. Jie yra 
Įdomūs. Ju daugiausia turi 
surinkusi statistikos Įstaiga 
(Bureau of Census). kuri 
kas dešimti metai surašo 
gyventojus (kitas surašy

(moterys 19.1, vyrai 22 2 > , - , > .
metu) susituokia Idaho vai- l)aro^° ir kada mes, Amen-
stijoje. o seniausi Conneeti- 
cut (moterys 22 m., vyrai 
24.7 metų).

Minėtos Įstaigos skaičiai 
parodo, kad pigiausia aki
nius gausi Ne\v Yorke (vi
durkis 14 dol. 58 cnt.), o

mas bus 1960 metais) ir tuo brangiausia mokėsi Kansas 
būdu surenka apie juos City, Mo. ($28.92). 
daugybe medžiagos, skai- Susirgęs pigiausiai gali

kos moterys daugiausia aša- 
itį išliejome. Tai karuose 
žuvusiųjų skaičiai. Jie yra 
tokie: Civiliame kare žuvo 
140,114, ispanų kare—36$, 
pirmajame pasauliniame ka
re — 53,398, antrajame pa
sauliniame kare — 291,557 
ir pagaliau Korėjoje nete
kome 33,647 vyrų. Prie tų 
skaičių reik pridėti dar pus

FETEIYTS, ?0. BOSTON

ATRODO NEBLOGA MOKYTOJA

Prancūzu aktorė Mvlene Demogeot Ncw Yorke lanko 
veteranų ligoninę. čia ją matome duodančią ligoninis 
prancūzų kalbos pamoką.čių. o be to ji nuolat renka gydytis Scrantone, Pa., nes mitro miliono sužeistųjų, ku-

skaičius, galima sakyti, a- čia privatinėj ligoninėj 
kas mūsų krašte dieną temokėsi $11.50,pie viską.

uz
o

rių dalis visą amžių paliko ___ 
paliegę, invalidai ir gal ne 
vienas jų būtų norėjęs ge
riau numirti, negu visą am
žių kankintis.

šitie skaičiai nei juokiasi 
nei verkia, bet kai mes juos

vyksta. Juos surinkusi, ji San Francisco net $25.19. 
kasmet paskelbia, kad jais Čia gimdymas atsieis tik 
galėtų visi naudotis. Iš jų $72.67, o Atlantoj, Ga., — 
čia kai ką priminsiu: $145.83-

štai ar neįdomu žinoti. Jei reikia išplauti glan- 
kad daugiausia vedybų bū- das. važiuok i MinneapolĮ, paskaitę kiek pagalvosime,
na birželio mėnesi, antroje Minn., ten ta operacija kaš- jie taps gyvi, jie šiuo atve-
vietoje eina vasaris, o ma- tuoja $46.67, o tuo tarpu ju bylos mums apie tą jū-

Los Angeles už ją sumokėsi rą ašaių, kurias mes pralie-
net $100. jome apraudodamos savo

Minėtos Įstaigos surinkti mylimuosius. Tas mūsų šir- 
amžiaus skaičiai rodo. kad 1956 me-
o vvru tais už automobiliu vogimą

ziausia "stoną keičiančių’’ 
tėra sausio mėnesi.

Įdomu ir tas. kad susi
tuokiančių moteių 
vidurkis vra 20.3,

dies skausmas, tos mūsų a- 
šaros nėra išmatuojamos ir

23.1 metu. kad jauniausi buvo suimta 18,622 maža- skaičiais tiksliai neišreiškia
mos. Jų dydi ir gyli težino
tik mūsų širdvs.• * • *Būtų galima ir daugiau 
duoti skaičių, i kuriuos šiek 
tiek Įsigilinus, pamatytume, 
kad jie nėra sausi, kad jie 
'lepia daug Įdomių dalykų,

SKAITYKITE

Vertingas Knygas

DARBAS

Darbo rankos — auksagyslės: 
Jos stebuklus žemėj daro.
Žydint darbui sprendžiąs mįslės, 
Laimei durys atsidaro.
Be kūrybos perlų grūdo 
Džiūtų širdys, nyktų grožis. 
Darbo karštis dvasią grūdo, 
l’gdo žemėj džiaugsmo rožės.
Plunksna, kūjis, kaip galinčiai. 
Kuria dainą, neša naudą.
Žiebia šviesą mūsų minčiai. 
Valios jūroj sielą maudo-
Darbo rankos, vargo laužtos. 
Rodo kelią i rytojų.
Darbo akys, skausmo graužtos. 
Moka tiest sapnus po kajų.

BARAKAS. Paer Lagerkvisto SIAURUOJU TAKELIU, pa-;“* i^ik 
istorinė apsaka iš pirmųjų rašė K. B. Kriaučiūnas. Spau- paslaptį atidengti, 
krikščionybės laikų Romoje. Pa- dė “Naujienos”. Psl. 178. Kai-Į

lai- na 82.00. Senesnės kartos lietu
viams gerai pažįstamas daini-

lestinoje ir Kipre, knyga 
mėjusi Nobelio premiją.
Kaina .............................. $2.25. ninkas ir poetas K. B Kriau-

parašė J. Ti- čiūnas čia vaizdžiai aprašo sa-SUŽADĖTINĖ. 
tini 
ko

iioreii ir mokėti jų retra* Vaičiūnas

R J.

NOROS GUG1ENĖS 
SVEIKINIMAS

JUODŲJŲ ATSTOVE iių lapelių, 2 šaukštelir 
tu, 1 šaukštą sviesto.

mil-
pusę

inis. 15 ivairiu trumpų paša- vo vaikystę ir jaunystę Lietu- i Lietuviu Darbininku Dr-jos z a
lojimų. 180 pusi., kaina $2. voje. gyvenimą ir veiklą Ame- 31.mai b--------‘ Stjbe Ghana (Aūlkoje) V

Tik prieš metus gavusi stiklinės greitinęs, cukraus, 
nepriklausomybę negrų vai- į acto, 3 su puse kvortų van-

ANGLV-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS, apie 20.000 žodžių. 
:»68 psl.. redagavo V. Baravy
kas. pigiausias ir natijoviškiau- 
sias žodynas, kieti viršeliai, kai
na $4.

rikoje. Įspūdžius 
von ir dabartinį 
ma Amerikoje.

grizus Lietu- 
savo gyveni- j

I

kuopai 
So. oston, Mass. 
Gerbiamieji Nariai:

dens.
Iš visu l ūšiu mėsos ir

i priesko- i sprogmenų, 
sulti-

Ten gyveno, ten norėio ir mirti
(Tęsinys)

Kaip galima išnaikinti tai, kas metais buvo tikė
tasi ir statyta? — klausė šeimininkas lyg pats savęs.

—Kai atmušim rusus, atstatysime viską iš naujo, 
—atsakė sūnūs, — bet dabar — pasitraukime! Lyg pa
tvirtindamas jo žodžius, duslus sprogimas visai neto
liese sudrebino visą namą ir subildino stiklus.

Vyresnysis leitenantas pažvelgė Į kiemą. Dvi ma
šinos stovėjo greta viena antros. Du karių būreliai 
piktai žvilgčiojo vienas i antią. Vokiečių buvo triskart 

i daugiau, bet jie žinojo, kad latviai jau nuo žilos seno
vės niekuomet nėra kitaip kariavę kaip prieš galingesnį 

i priešą, ir nujautė, kad šįkart, šiuose namuose, negalės 
nieko paimti. Piktai jie iškrovinėjo sprogmenis.

Vokiečių leitenantas įgriuvo vidun kaip viesulas, 
bet, pamatęs vyresniojo leitenanto antpečius, sumišo.

—Kamerad! — ištarė jis, — ši sodyba yra mūsų 
artilerijos pozicijų priešakyje. Man įsakyta ją išsprog- 

Įdinti. Prašau iš čia pasitraukti.
Karklėnas paėmė tėvą už rankos, senasis šeiminin- 

i kas, galvą nuleidęs, sekė sūnų.
Nuomininkas buvo palikęs arklį ir ratus, šeiminin- 

į ko turtas buvo jau pusiau paruoštas kelionei. Vyresny
sis leitenantas pamojo savo berniokams, akimii-ksnyje 
S arklys buvo pakinkytas ir vežimas paruoštas.

—.Jei tu sakai, sūnau, paklausysiu ir važiuosiu,— 
įkalbėjo senis. — Bet grįžti jau nebegrįšiu. Tą stipriai 
! nujaučiu — važiuoju numirti- Jei Dievas nelinki ra
mybės savame name — tegul jojo žinion. Namo aukšte 

įguli mano karatas, jau dešimt metų kaip padalytas, ge
ras, savos žemės medžio. Liepk berniokams jį nunešti. 
Pasiimsiu kartu, kad nereikėtų nuogon žemėn atsigulti.

Tai buvo didelis, sunkus karstas: iš storų ąžuolo 
lentų, darytas, kaip viskas šioje sodyboje, ilgam laiky
mui ir tolimai ateičiai. Trise kareiviai jį vos galėjo nu
nešti siaurais laiptais. Kad jį būtų galima įtalpinti ve
žime, reikėjo pusę turto iškrauti ir palikti. Niekam tai
rmnti-nzla noin»-acf»j ar Ko n ro cm i n orą • amyinofvėc namac

II V MI JT* ***-'!>■*««£■)«• j «* • » a M W ▼ V»7 a ■ T
buvo svarbesnis už drabužių dėžę ar mėsos kubiliuką.

Vokiečių leitenantas nervinosi.
Kokias paikystes tie žmonės ten išdarinėja?! — 

i jis guodėsi saviesiems. — Mes gi neturime laiko laukti.
—Tai vyresniojo leitenanto tėvas, — pasakė vienas 

' iš legionierių, ir vokiečiai nutilo. Visose akyse sumir
kau- • sumišimas. Jie tylėdami pasilenkė prie savo

SENAS KAREIVIS MATUTUTIS,’ I
parašė Jurgis Jankus. Pasakoji-; .

apie nepaprasta žemaitį, kurisįtllPkų UiaUglJOS
Minėdami Lietuvių Darbi- 

21-mos

ra priimta ir i Jungtinių 
Tautų Organizaciją. Josde- lų, prieskonių 
leeaci'ioie yra ir moteris pa- ninių daržovių 
nelė Gloria Addae, Škotijo- ni (buljoną) ir per 
ie baigusi ekonomijos mok- Daržoves nuvalyti, suplaus-

SOCIALIZMO TEOftlJ 
ir aiškiai parodo,

suomenė, santvarka ir kodėl 
keisis. Kaina ........................

mas apie nepaprasta žemaiti, kuris'£.x-iuvc» t'»
daue nuostabiu dalykų padarė, tik (kuopos 25 metU darbuotės ” įj ti

iftlJA Trumoai nepadarė vieno- kuri tikrai turėjo! nukakti JŪS tikrai ffalite 1 Ghana. j S J
kaip’ keitėsi ^padaryti. 237 psi. Kaina ........... $3. .. ai galite tėVynėje moteiys tun lygias a<

; Tr Ldė dar pasidžiaugti gražiu ir ver-JI..2fc DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu-
.______ . .... vos socialdemokratų raitai dėl bol-

I.ENGVAS BEDAS IŠMOKTI ANG- ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo-

pasidžiaugti gražiu 
tingu Įnašu į lietuviu kultū-

LIAK.AI. Geriausias vadovėlis pra- je. 
deda- tiems angliškai mokytis; duoda „nnr>. 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.!
I. n > na 15c

Mi-

Pilna 
idon?.ūs

Legionieriai vikriai tvarkė vežimą ir raišiojo virvė
mis, kad nereikėtų vienas kitam žiūrėti į akis ir nieko 
neveikiant stebėti ruošimąsi išvažiuoti. Kiekvienas gal
vojo apie savuosius, — kuriame Latvijos pakrašty jie 

y dabar bėgo ir klaidžiojo? Šeimininką įkėlė į ratus, ap-
į pagalviais, kad duobėtame kely būtų minkščiau

sėdėti, ir naujakurys galėjo palikti savo namus tiek 
pat turtingas, kaip prieš penkiasdešimt metų, kai įva
žiavo į šį pušyną prie upės prielankos.

—O tu, sūnau? — paklausė senuolis-
—Aš? Man už nugaras trysdešimt metų. Trysde- 

šimt gerų metų. Daug kartų esu sau sakęs — jaučiuos 
laimingas! Jei reikia — galiu ramiai mirti.

—Taip nekalbėk! — sušuko senis. — Tu turi gy
venti! Saugokis! Žmonės žūsta dėl ištižimo ir nuolai 
durno. Karklėnai turi šeimininkauti čia!

Tėvas su sūnumi pasibučiavo, ko jie niekuomet ne
mėgdavo daryti. Išvargęs baltukas, senas arklelis, kuri 
nuomininkas buvo palikęs, silpnai kaklą muistydamas, 
tempėsi ir, — tada vyresnysis leitenantas atsiminė iš
didžiuosius juodžius, kuriais tėvas mėgdavo prilėkti 
prie bažnyčios. Atrėmęs nugarą į karatą, žilagalvis lė
tai išvažiavo iš kiemo, persirito per užtvankos tiltą ir 
pamažu nujudėjo pagal rugių lauką.

Ratai dingo už miško kampo, bet kariai vis dar 
tebestovėjo kieme. Niekuomet savo gyvenime Karklėnas 
nebuvo taip kovojęs su ašaromis. Neįstengdamas kal
bėti. jis pamojo, ir legionieriai pasileido prie masinu.

Naikintoju komanda dabar skubiai darbavosi. Aukš
tieji uosiai ir klevai sodo pakrašty ošdami virto žemėn, 
motorinio niūklo pakąsti, taip pat ir obelys, kurias įkal
nėje išsilaikė nei* pirmojo karo dvieju žiemų pašėlu
sius šalčius. Sodybos aplinkuma pasidarė svetima ir 
nepažįstama. Mūriniuose pastatuose, rtipriuose kain 
tvirtovėse, padėjo minas. Akimirksnį vėliau abi maši
nos išlėkė iš kiemo.

Privažiavusi įkalnį, vokiečių mašina sustojo, pa
stodama kelią ir legionieriams. Kariai sužiuro atgal- 
Tik vyresnysis leitenantas rūškaniai žiūrėjo pirmyn, ta- 
rvtum nenorėdamas prarasti atminty saugomo tėviškės 
vaizdo. Per io skruostus perbėgo tvykčiojimas. Jis di
dėjo, sukandant dantis. Vyresnysis leitenantas dažnai 
matydavo šį tvykčiojimą savo ginklo draugų, legionie
rių, kurie, prieš jų pačių norą apjungti su vienu pri
spaudėju, grūmėsi prieš antrąjį ir riedėjo į pražūtį, 
kaip grūdai tarp dviejų akmenų.

(Nukelta į 4 pusi.) * '

li 
ir

sul-tyti. Burokėlius užpilti 
tiniu, Įdėti tomeičių 
acto ir ištroškinti 
inde. Burokėliams baigiant 
'troškintis. sudėti

politines teises, kad viena
... . j • moteris vra išrinkta į par----------- , ,
,nnĮ gyvenimą. Dirbdami sa- iaTnentą/ kad moterys vai-į tas morkas, petražoles, svo- 

kilniam idealui, Jus su- (jaUgUma mažųjų preky- gūnus ir dar patroškinti, kol 
kurie visiems kuret daug gražios istorijos b0? ;staigų/kad į,’. atiyg.ini.

mai moterims

pakepin-
Kama .25c

AS NETIKIU Į DIEVĄ 
siems 
..20c

arjrunientu,
Kaina __ _

NAUJA VALGIU KNYGA. M 
cbel-onienės parašyta; 250

receptu. 1”2 pusi. Kama .
CEZARIS, Mirko .lesuliė'o romanas, 
jertė A K. Puida, pirmoji dalis. PABUČIAVIMAS,

puslapiai, kaina .........................>2
CEZARIS, Mirko Jelusič’o 

vertė A. K. Puida. Antro 
211 psl. Kaina ............................. $2.
CEZ A RIS. 

vertė A.

įvairiu
..$1.25

Mirko Jelusič’o romanas.

pažangių žmonių naudai.
Sveikinu Jus visus už pa- patį (|arb% yra įvgfls

....................„ . , V?’1' zmonlJosi Pasak ją, trečdalis valsty-
par.se j. Grt. gerovei n linkiu visiems ge- bės js!ai(hj skiriama švieti.

* P "1 t-,.-, * 11 4. ~ mo, sveikatos ir socialinės... ......................... «i.5e. sėkmingos darbuotes ateity . ,obos ,.eikalan,s.
’---------- ------------- SOClAl.lZMĄ.jJ^- j'__________________________

Nuoširdžiai Jūsų,
Nor* Gugienė

ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kaharijos pra

eities. Kietais viršeliais, 407 pusią- Slšventima 
piai. kaina ..........................................$4

žas, novelių

lTAVO KELIAS
Parašė Leonas Blurr.as, Trumpas! 

ocializmo aiškinimas. Kaina
n pas i 
25c. |

K. Puida. Trečioji dalis, I DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
1TC psl. Kaina ........................ $2.

MILŽINO PAUNKSME. 
ros triloiriška istorijos

17:i pti.-l,. didelis formatas, eera 
popiera Kaina ............................. $2.50
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto 

•L Aisčio atsiminimai anie Rinki,
Miškinį. Toma. Savickį, Giras ir kt 
24f» pusi. Kaina ............................. $2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausia* veikalas, išvertė M.
Miškinis. 2!«© pusi. Kaina... .$3.25
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kuniro 

M v»ladkos parašyta knyga, 250 
nosį. Kaine  $2.50
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios į. A R 

mŪMi rašytojos pirmojo karo metu
Amerikoje nar.-.švti vaizdeliai su ra- 

Sytojos paveikslu. 128 
kaina ...................................

PRADAI. Populiari ir naudinga 
kny<ra šių dienų klausimams supras- 

Balio Sruo-, *’• ..........................................
kro1^'SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 

rase E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina ........................................10c

ATĖJO ŽIEMA

visos daržovės bus minkš
ir vviams už tos.

I perkoštą 
kvadratėliais

UŽSAKĖ KELEIVI 
DOVANŲ

NEPP1KI.AU SOMOS 
PINIGAI

' eik-1 ^25

sultinį suoeti 
supiaustytus 

kopūstus pavirinti, tada su
dėti ištroškintas daržoves, 
svieste paspirginti miltus, 
cukrų ir dar kartą užvirinti.

Duodant i stalą, i lėkštę 
(įdėti virtos, gabalėliais su- 
piaustytos mėsos, kumpio, 
griežinėliais supiaustytų 
kiaulienos dešrelių, užpilti 
karatais barščiais, Įdėti 
grietinės ir supiaustytų pet
ražolių lapelių, (dietinę ga
lima paduoti ir atskirame 
indelyje. f

APSIRENGĖ IR IŠVYKO

Mis. Angelą Travis iš 
'Johnson City, N. Y., kalė
dinių dovanų užsakė Kelei- 

Gruodo klodai dangsto pievas— vi Frank Pranaičiui, gyve- 
Krūmai žieduoti, kaip ievos. nančiam Brocktone, Mass.

George Skinzera iš Bris- 
tol, Conn., — Juozui Čepu- 
kaičiui, gyv. Fire Forest- 
ville, Conn.

V. Eastman iš Glens Falls, 
N. Y., — A. Kairiui Wood- 
haven, N. Y.

M Batutienė iš Rockford, 
111., — savo sesutei M. Ra- 
tutienei, gyv. VVilsonville, 
Illinois.

Meūžiai rūbus nusivilko,— 
Puokštės skraido balto šilko;LIETUVIU KALBOS ISTORIJA.

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

! na ........................................................$3.00
TIKBA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUZIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz- 
mo istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 9f> puslapiai, 
kaina ..........  50e

ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

perskaityti. Kaina $1.20
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOI^ 

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
papildyta tuo 

Kaina ........... 25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJ E. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko-

puslapiai, kiekvienam 
.50c

LIETUVOS
Jono K. Kario. 100 pa-i naujausiomis žiniomis 

pu-I., gerame popiervje.; klausiniu knygutė
Kaina ................................................ $5.00,
A K1SS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai.
150 pu.'l. Kama kietais viršeliais $2, 
minkštais viršeliais
LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. K»»'«

$1.0<J kie buvo .senųjų lietuvių

I**r«* 
An»eri 1 <»• 
Kairu;

Dr. J). Pilka 
lietuviams. 144

dievai? 
...$1.00 

P. Aoalkio
parašytas istorinis romanas iš Že

maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ........................ $3.50

. Ar galėjo 
toks lcan&3 būti ir ką apie tai 

ako mol.:-?as. Kaina ....................25c

Gamta keičia savo taigą.— 
Neigia vasarą ir daigą...

• šiaurys vėjas švilpia, kaukia! 
l)eln*sys padanges niaukia.
Laukai pliki, dirvos tuščios; 
Visų gyvių akys rūsčios... 
Dienos trumpos, naktys ilgos, 
Trobų langai rasa vilgos.
Žodžiu: buitis su atmaina 
Į veria mums kitokią dainą. 
Kad subrusti. kad judėti—
Ir vėl vasaros lūkėti...

Pritaikinu ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS.1 nmllbin ____ - . A   —.puslapių.
.$1,00

TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 
juokinga* romana?. 2-10 psl. Kie- VISUOTINAS TVANAS,

tais viršeliais. Kama ................. $3.
PER KLAUSUČIŲ ULYTELŲ, pa

ras-' Liuda? Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 1?6 psl Kaina ____ $2.20.

Girios ūžia. šilai šlama.
Jūrų bangos lošia dramą. 
Vieni,k žiema man maloni,— 
Tarsi tyra. puošni },onia.
Nuolat jaudina krutėti.
Geros atsparos turėti;
Kad tinginiu nepalikti—IUOZAS STALINAS, arba kaip 

Kaukazo razbaininka* buvo pasida- , . _ .. ..
es Rusijos diktatorių. Kaina . .25c 1 Letargos nuogu nemikti.

Užsakvmu9 ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

i Ea»t Broadw«? So. Boston 27, Maaa.

Medžiai rūbus nusivilko — 
Puokštės krinta l«ilto šilko. 
Paukščiai jau sviet ur išskrido 
Naktimis gaidžiai pragydo.

A. J. Jokubaitn

SEIMININKĖMS

Rusiški barsčiai

Dėti pusę svaro jautienos, 
ketvirti svaro kumpio, tiek 
pat dešrelių ir kumpio kau
lų, svaią jautienos kaulų, 
pusę gūžės šviežių kopūstų, 
2 burokėlius, 10 pipirų, 2 
morkas, 1 lauro lapelį, 1 
svogūną, pusę jietražolės, 
truputį porų, saliero, 1 po
midorą (tomeitę), petražo-

Pietu Amerikos aktorė Ne- 
IMa Boca. New Yorke pri- 
sipirkasi scenai reikalingą 
drabužiu, išskrido į Buenos 
Aires (Argentinoje), kur 
ji turi vaidinti.

NEPP1KI.AU


No. TO, Crecdžio II, Ift’T KEtETTS, SO. BOSTON Puslapis ?i.ptl7*tia

GLOBĖ TRA VĖL SERV»CE džiuojasi galįs per 24 vai. įtinai supakuoti ir išsiųsti. Duona verkia tinginio valgoma., PaieSkau Petronės Amhrasiutės, 
.......f* c t_____________________________ 1patvirtinti siuntinių gavimų 
ir išsiųsti sąskaitas. Nauji 
patvarkymai ir pagerinimai 
įgalins Globė Travel Service 
tvarkyti 'gautus siuntinius 
tą pačią dieną ir išsiųsti j

G S. T. 
Bostone adresas:
Globė Trevel Service 
409 Weet Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

(Skelbimas)

šiomis dienomis iš Mas- siuntinių pristatymas, 
kvos giįžo Globė Travel. < Jau padaryti žingsniai 
Service bendrovės pirminin- ‘padidinti Globė Travel Ser- 
kas Maurice Rifkin. Jo ke-!vice štabus ir jsteigti naujus 
lionės tikslas buvo aptarti | skyrius miestuose, kur jų
su Inturistu siuntinių reika- nėra. Siuntinių pašto sky-'Sovietų Sąjungą, kaip tikį 
lūs. Tame biznyje jo firma'rius, kuris tvarko siuntinius, [atlyginimas bus gautas, 
veikia jau virš 25 metų. 'atsiųstus i Globė Travel Ser- Visuomenė įspėjama ne-, .

Su Inturistu buvo sutartos'vžce iš visos Amerikos, bus pasitikėti subagentais. Intu- l&ira*>k « ir kitws Į
naujos siuntinių siuntimo padidintas ir aprūpintas ge-i ristas neleidžia firmoms, su M P“*! padaryti. ;3
sąlygos. Sudaryta geresnė ^SHėmis priemonėmis tvar- ' kuriomis jis palaiko santy-

Su' “Keleiviu” 
ilgi rudens ir

ncMtih nuoouaufe . 
žiemos vakarai.

bendradarbiavimo sistema.' siuntinius, kaip tik jie 
Tikimasi, kad dėl to bus pa- gaunami- 
lengvintas ir paskubintas Globė Travel Service di-

N Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą amžių, tai Tam

sta turi turėti gerą kraują ir nervus. Mes dabar turime nau

jas Vitaminų ir mineralų kapsules, i kurių sudėti Įeina visi 

mineralai, vitaminai ir kepenų bei kitų liaukų ekstraktai, 

kurie, pagal medicinos mokslą, organizmui yra reikalingi

kius, turėti subagentus. At
sakingos firmos turi savo 
skyrius. Siuntiniai siunčia
mi pagal leidimą, duotą tik 
autorizuotos firmos. Tie as-

DAR TEBĖRA LAIKAS
siųsti pinigus

Labiausiai norima dovaaą 
KALĖDOMS I LIETUVĄ 
Pilnai garantuota — Oficialiai 

100 rublių—$10
2 menys, kurie savo siuntinius persiuntimą $5.00. Didžiau 

” siunčia per subagentus, turi sias orderis $50.00, bet jūs gali- 

mokėti daugiau už patarna- te -siųsti kiek. norite perlaidų,’ 
• v * -- • *• ... kad ir tam pačiam gavėjui,

vintą, be to, issiuntimas už- siųskite dabar, kad išvengus 

vilkinamas, nes siuntinys Kalėdų skubą. Prašom reikalau-

sveikatai ir ilgam amžiui pasiekti/Tik vieną kapsulę pjr BĮ turi eiti per keletą rankų, ■
J dieną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabex Kapsu- !<iki------------------------------------------,~'J’--------------------------------- maistui, dra lūžiams n ai tam

Kaps

lės. Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti, 

j Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi

sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu:

« IDEAL PHARMACY. 29 Kelly Sq„ Worcester. Mass.
J V. G. Skrinska (savininkas)

bBSaSKKKUBUSUSBUXKUCKnXBKSSXSSZSS»*£U*SS

gaunamas leidimas galu-i, SSSR ,iųsti
---------------------------------------- f GRAMERCY

744 Broad Street 
NEWARK, N. J.Jei tavo draugas ar kaimv-'

nas neskaito “Keleivio *, para- I.icenseti and Bontled by New Jt-rsey 
gink išsirašyti. Kaina me1 Bankini; Omrnission
tams tik $4. ^MOoooooaoenoaoaaMoooooe

REIKIA KEPftJŲ
Pilnam ir dalinam darbo lai

kui dienomis, trumpos valan
dos, geras atlyginimas. Kreip
tis : Plekavich Bakery

815 Cambridge St„ 
Cambridge. Mass.

VIDURIŲ 
UŽKIETĖJIMAS
Galvos skaudėjimą, nervinjru- 

prislėpt# nuotaika ir daugy
bę ligų sukelta viduriu užkit-tėji-x į 
mas. Tai viena didžiausių bėdiiKj 
mūsų gyvenime.

Uonderland Herb Tea yra na
tūralinis vidurių užkietėjimą pa- 

Sgydyti vaistas. Sudarytas iš dau- 
Ogybės specialistų parinktų žolių 
■J Herb Tea — arbata yra pagerė

jusi tūkstančiams.
Natūralus vaistas—tikras vai

stas. U'onderlaad Herb Tea dėžu- 
įtė kartuoju tik viens doleris. Tuo
jau užsisakykit Wonderland Herb 

adresu:
S Mrs. Mary OKI

*32 UNION’ ST- IN’KERMAN. PA.
5 Ligų neatidėkit ryt dienai Tuo- 
gjau rašykit!
x U'onderland Herb Tea pagelb«'-?5 
Sjo tūksanėiams. x
*<xxxsxxxxxsxx:«xxxxx*x;:x

Jieskojimai

no vyru Valadkienės nuo Mariampo- 
lės, Vincų kaimo,, iš Lietuvos išva- i l.vstėje 
žiavo 1014 metais. Ji pati ar kas jų 
žino prašome atsišaukti šiuo adresu:

Mrs. Adelė Kalvaiticnė
R F D <50
Bcthlchem. Conn.

Dievo Karalystė

Ar žinai ka gausime Dievo Kara- 
' Vieni džiaugsis, kiti verks, 

ne aš tai sakau, bet Biblija sako! 
Jez. <>5:13-14.

A lik Arini n 
3444 Mass. St.
Gary, Ind. < 10-.Š

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIŲSTI Į S S S R,
LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

PARCELS TO RUSS1A, Ine.
Veikia pagal specialų susitarimą su Inturiat Maskvoje.

1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN, N. Y., Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-6465
Priėmimo punktas:
NEW YORK CITY, 78 SECOND AVĖ., Tel. ORchard 4-1540

GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS
Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, odas, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos 

instrumentus, maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.

Galite atnešti savo siuntinius į bet kurią mūsų Įstaigą, o taip pat galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai per

siuntimui Į SSSR čia mūsų Įstaigose peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, parsiuntimo išlaidos ir tuoj pasiunčiama sąskai

ta. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys, lie jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui.

Jūsų patogumui mūsų Įstaigose galite siuntiniui gauti Įvairiausių daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.

Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas nu ojų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6—7 savaites. Oro paš
tu siuntiniai nueina 7--1O dienu,

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS GAVĖJO PARAŠU.
Jūs gaunate per mūsų Įstaigą gavėjo pasirašytą kvitą.

Mūsų Įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek. kad kiekvienas klijentas patarnaujamas labai skubiai. Atvykus 

Į Įstaigą jums nereikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant.

Jūsų siuntiniai mūsų Įstaiagose sutvarkomi, supakuojami taip tvarkingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausioje

tvarkoje.
Mūsų Įstaiga per ilgą metų veiklos laiką išsiuntė šimtus tūkstančių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų Įstaigų patarnavi

mu patenkinti. Todėl jūs su pasitikėjimu, galite kreiptis Į mūsų Įstaiga.

PARCELS TO RUSŠIA, INC.
1530 BEDFORD AVĖ,. BROOKLYN 16, N. Y.

ši ištaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.
MANHATTENE PRIĖMIMO PUNKTAS:

78 SECOND AVĖ., NEW YORK CITY, N. Y.
MŪSŲ SKYRIAI:

DETROIT 12, Mich., 11601 Jos. Campau Avė. Tel.: TO 8-0296 
HAR I FORD, Conn. 651 Albany Avė., Tel.: CHapel 7-5164 
LOS ANGELES, Calif.. 121 So. Vernon Avė. DUnkirk 5-6550 
PHILADELPHIA 23, Pa., 832 No. 7th Street, Tel. WA 3-1747 
CHICAGO, III., 3741 W. 26th Street, Tel. CR 7-2126
NEWARK, New Jersey, 263 Market Streeet, Tel. MA 2-6937

Giminių iš Lietuvos ieškomi: Ona: 
Mockus, gyvenusi Meriinac St. Oak-j 
ville, Conn. ir Juozas Kvietkus, gy-• 

įvėnęs Chicagoj, III. Jie patys ar juos 
!žinantieji prašomi rašvti adresu:

K. Valadka
!>34 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

Brolis iš Lietuvos ieško Mikalinos 
Kazilionienės, kilusios iš Tamašavus 
kaimo, Daugų parapijos. Kristupo 
dukters. Ji pati ar kas jų žino pra
šom rašyti adresu:

Juozas Stumbras 
Revuonos gatvė Nr. 5 
Prienai, Lietuva.

Giminės iš Šiaulių ieško Juozo 
Juškevičiaus. Jis pats ar kas ji žino 
prašom atsiliepti “Keleivio” adresu. 
Seniau gyveno Massachusetts’e.

Vedybos

H— IIIJI TILLTPLirj .IH1IIIJJ.II.R'
r k i

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ
Parašė T. J. Kučinskas

Dažinosite. Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus 
glamonėjimą savo gražios marčios.—jo aistros meilės žo
džius. Reiškia. Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su 
mergaičių dora darė bizni bažnyčioje, susipvkus už pini
gus, Dievas išvadino mergaitę paleistuve. Dievas platino 
karus, svetimoterystę, nemoralybę ir 1.1, šimtai biblijos 
prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama pas kny
gų pardavėjus ir pas T. J. Kučinskas, 740 W. 34th St., 
Chicago 16. IB.
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I SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

S Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja |
k tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- »

vas dėl Lietuvos laisvos ateities.
SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečiu apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

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

DR. M. J. VINIKAS 
907 W«t 90tb StrMt, N«w Y«k 1, N. Y

I

SIŲSK PAKETĄ iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS
VAISTAI

~ Streptomicino 10 gramų................................................................................................................................................$3.75

Rimifono Koehe 500 tablečių........................................................................................................................$5.65

Penicilino švirkštimui 3 mil. vienetų.............................................................................$1.60

Penicilino tabletėse 10 tabl. po 2000,000 vienetų . . $0.95

~ Serpasilo 1<X) tablečių po 0.1......................................................................................................................$1.35

~ irgapirino 50 tablečių............................................................................................................................................................$5.50

* Multivitaminų 200 tablečių................................................................................................................................$2.35

* Aspirino 100 tablečių.................................................................................................................................................................$0.95

Specialus oro pašto patarnavimas. Taipgi išpildorpi receptai.

GATAVI DRABUŽIAI
Lietpalčiai, plastiko ir satininiai nuo $6.00 iki $24.75

- žakietai vyrams ir moterims..........................................................................................................$14.85

Kailio žakietai, šilti, nepraleidžia vandens $43.75 ar $52.50 

Corduroy kelnės, rudos, pilkos ar mėlynos . . . . $12.00

~ Amerikoniškos “jeans” juodos ar mėlynos . . . . $8.80

Tyrų darbinės priejuostės, labai stiprios . . . . $5.50

1‘oplino marškiniai: balti, pilki, mėlyni ar beižiniai $9.00 

Sveteriai suaugusiems ir vaikams nuo $6.00 iki $18.50

Taipgi nosinės, pirštinės, Įvairios kojinės.

MEDŽIAGOS
.Moteriškoms suknelėms...............................................nuo $7.00 iki $18.00

’ Vyrų kostiumams......................................................................nuo $14.50 iki $35.20

Žiemos apsiautam* (plnščiams) nuo $15.50 iki $36.50

Taipgi priedai prie suknelių, kostiumu ir apsiaustu

BATAI
* Kailiniai batukai vyrams ar moterims $19.50 ir $18.00 

Batukai suaugusiems ir vaikams nuo $9.50 iki $$15.15

Taipgi oda padams ir batams

Visose Kainose Įskaitytas Muitas ir Pristatymo Garantija
Prašykite mūsų katalogų ir pavyzdžių !

Tazab of London
51 REZERVOIR ST., CAMBRIDGE, Mass. Kirkland 7-9705

Nuo llarvard Sq. imti iluron autobusą.

KAS ČIA KALBA?

Pa ieškau gyvenimo draugės nuo1 
■ 50 iki <50 metų amžiaus, nesunkaus Į 
svorio. Aš esu našlys, daug metų Į 
gyvenu savame name. J užklausimus j 
parašysiu daugiau.

M. Paukšta
10144 S. Bensley Avė.
Chicago 17, 111.

NEW ERA

(50 1

Mes gauname daug apgat- 

liestaujančių laiškų, kad ne 

Įpirko NEW ERA shampoo 

| pamatę pirmą kartą “Relei 

ryje” garsinimą, nės NEW 

I ERA išplauna galvą, kaip 

Iniekas kitas ir negadina 

odos. Tas duoda progą plau 

kams ataugti patiems per 

save. Vaistų dėl plaukų at
augino nėra ir nėra reikalo, 
nes tame nėra ligos.

Siųskite $2.00 už 8 oz. bu- 
Iteli.

F. BITAUTAS 
527 East Exposition 

Denver. Volo.

Nugi, baisiai Įdomios knygos, kurias prasiėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . , . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir Į Lietuvą ir ta pa

čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite

i Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).
SAI LĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane. nes 

myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 

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

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir- ► 

dies rūmuose ir juos tikrai pažĮsi. kada mane skaitysi. 449f 

puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARN1 AI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa- ► 

ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 

dalies darbus, vargus, kančias, nuoi^lnus. kultūrą ir tautinį 

išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 

ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00. už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS. 3325 So. Halsted St.. Chicago 8, III

, Kunigams vesti katalikų baž
nyčia uždraudė 1,060 metų po 
Kristaus-

SIUNČIA SIUNTINIUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
IR KITAS S. S. S. R. RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO., INC.
(Lieensed by VSSR)

135 We»t 14th Street Tel. CHelsea 3-2583
(Tarpe 61h ir 7th Avė.) New York 11. N. Y. (Arti vhų požeminių traukinių) 

FIRMA SUDARĖ SPECIALI SUTARTI SU INTURISTU, MASKVOJ.

giu

jau
persiuntimas kainuoja.

Siuntiniai atydžiai supakuojami ir išsiunčiami laike 48 valandų. Po kelių dienų siuntė
jas gauna iš firmos oficialų JAV-hių pašto kvitą, kuris įrodo, kad siuntinys adresatui 
pasiųstas.

SVARBU! Visos siaatimo išlaidos, įskaitaat muitą, apmokama čia, vietoje. Jūsų 
artimieji ir draagai siuntinį dovaną gauna be het kokio mokesčio. Siuntėjas gauna ga
vėjo pasirašytą kvitą.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS
Pradžiagink SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KALfiDOMS!

MVSV ŠŪKIS: YPATINGAS DĖMESYS IR MANDAGUMAS SU KLIJEN’TAIS.

KLIJKNTV PATOGUMUI MVSŲ IŠTAIGOJE NERIBOTAS PASIRINKIMAS MEDŽIAGŲ, ODOS, 
VAIKAMS DAIKTŲ. SKARELIŲ, ŠALIKŲ IR KITOKIŲ DAIKTŲ PRIEINAMOMIS KAINOMIS IR 
AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES.

įstaiga atidaryta kasdien 9—6 val„ aekmadieniain nuo 9 iki 4 vai. 
Informacijų klauskite: TeleL CHelsea :i-2583

NEPAMIRŠKITE! Kad siuntinys nueitų prieš Kalėdas, jį reikia pasiųsti laike 
kelių ateinančių savaičių.

Galima siųsti tik naujus daiktus. Galite siųsti medžiagas, naujus drabužius, ava
lynę, odas, maisto produktus, siuvamas mašinas, rašomos mašinėles, vaistus ir kitką.
DĖMESIO! Visuomenės patogumui CLEVELANDE ir DETROITE skyriai. Jų adresai: 

900 Liberty Roed, CLEVELAND, Ohio, Tel. T0WER 1-1461 
11339 Jee. Cempeneu Street, DETROIT 12, Mich.

9

1

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
<lvigiilx)s špithos

Kaina $14

Pinigua siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broaduray

So. Boston 27, Mass. 
revvvvvveveeveevvevvvvveee

BRUKNĖS LAPAI
Bruknės lapai yra 
vartojami nuo be

ri^ J, tvarkingo šiapini- 

mosi. nuo akmenė

lių augimo, inkstų 

uždegimo, pūslės 

nedirbimo neveik

lumo ir šlapinimo

si kanalo. $2 sv. 

Trukžolių šaknys nuo patrū

kimo, pasijudinimo, skaudėjimo 

po krūtine, dieglių. Suteikia

1 prakaitavimo ir atkosėjimą.

Kaina ..................$3.00 svr.
Pelvnos žole nuo plaučių ne

sveikumo. geltligės, karščiavi

mų. drugio ir nuo’ gumbo pasv 

' kėlimo, taiso vidurius jas ge
riant. duoda apetitą geresni.

Kaina .... $2 00 svaras. 
ALENANDER’S CO- 

414 Broadway 
South Boston 27. Masn.

c
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MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

<► BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 Esat Broaderay, Sootb Boston 27, Moaą



Puslapis Aituntas

Sidabrinės sukakties 
pokylj atsiminus

No. 50, Gruodžio 11, 1957

įkui nepaprastus reikalavi-1 matų meisterio P. Vaitonio ’ Vėliau Tautinės S-gos na- Metropol kapela 
mus. čia reikia būti kartu ir priėmimą Bostone. muose buvo aktoriams kuk-’,
solistu, ir eia pat sau pn- Quincy jveike lietuvių A uos vaisęs, kuriose dalyva- parengime šokiams
tarti, viską atliekant ant tų komandą 3-2. Dabar mūsiš- vę bostoniečiai dar kartą . Hostono lietuviains 
pačių keturių stygų. Reikta kiai pirmenybių lentelej pa- reiske Montrealio akto- na. ol.kestras. Or.
pripažinti, kad p. Liivak slinko iš antros i trečią vie- riams padėką. Pobūviui va- kcstlas suside(la iš lietuvių

Gruodžio 1 d. arti poros 
1-

grojime šie visi sunkumai tą.
‘svečius papuosusiai gražia atrodė vienas niekis — vis- --------------------------
gėle: M. Agurkienei, nupy- kas skambėjo lengvai, dvi- Tai buvo pasaka ir 
nusiai saldainių vainiką, ku- gubos melodijos plaukė, lyg tikras gyvenimas
ri laimėjo S. Janeliūnas. būtų grojamos dviem atski- _______

Didelė padėka priklauso jais instrumentais, akordai Sekmadieni gausus bosto-'Vaitkevičius,

dovavo poetas Sl Santva
ras.

Vaidinimą rengė Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė, 
kūnai dabar vadovauja S.

ir ukrainiečių, ir vadinasi 
“Metropol kapela”.

Dr. B. Matulunit
Vidau*. Meteliai otesEa Ir lte>

Tale. Ute. Pase***.
Almu: NeMrial Hoapfeal

Valkui
nuo

šimtų asmenų susirinko į
Lietu\ių i inetių i.h-jos- salę šeimininkėms, kui ios sun- galingi, intonacija švari, di- niečiu būrvs matė nepapra- 
Lietuvių Darbininkų Drau- kiai dirbo ir visus sočiai ir namikos kontrastai, dėka ^a vaidinimą. Montrealio 
gijos 21 Kuopos pokyiin, gardžiai pavalgidino ir tro- gero smičiaus valdymo, Lietuvių Dramos Teatras 
kuiK ou. o i engta? diaugi- škuli numalšino. Tai bu\o. meistriški. vaidino K. Borutos senų lai—
jos sidabrinei sukakčiai at- O. Adomaitienė. M. Cingie- ~ .......... ”

Gražiai apraiė 
lietuvišką sodybą

i’AKOLOOl NA.MLS
Trijų šeinių, 3-4-4 kambarių geras 

nieuims namas su visais motierniš- 
i kais įtaisymais, nuomos per mėnesį 
i neša .504.00. parduodamas So. Bos- 
i tone. butas trečiame aukšte tuščias, 
t kreiptis telefonu: AN 8-4087. (oi 
!--------------------------------------------------------

UITAS M'O.MAI

žymeli. >vecių tarpe buvo 
ir iš aplinkinių miestų.

Po gardžios vakarienės X. 
JonusKa pristatė svečiams 
Praną Šveikauską ir papra
šė jį tarti žodi. 

Kalbėtojas 
gražiai nusakė, 
aarbą draugija 
25 metu: 
dar dide

bet
kokį dideli zoriui. 
atliko per Stankui.

trumpai.

nė. M. Eidukienė. S. Jonuš
kienė. M. Yalmokienė, E. 
Milvidienė, L. Petkauskie- 
nė, M. Strazdienė. K. Va- 
iantienė. J. Yinciūnienė ir 
jų padėjėjas P. Strikaitis 

Ačiū Y. Anestai, A. Aba- 
S. Janeliūnui. AI. 
A. Yadeliui. kurie

ir pabrėžė, kad'padėjo banketą 
ni darbai jos iau- nelengvai dirbo

rengti ir 
pačiame

VįUUUMJ rs.. OOI Ūtos I „L-iic ič — -----
Sonatų išpildvme žvmi ku nadnvimn __ Raltaraeio <>tuaenias dosepn r-unasis išnuomojamas geras butas suaudalu nndrpin,, nriklan^ ir vt i F Waltham, MaSS., atsiuntė b-usiem- iš šešių Kambarių ir virtu

dalis įuopemų piikiauso n maluna. Vaidino be deko- --’r* . . . •• v*-% su ceniranmu apšildymu, \itta
akompaniatoriui Richard raciiu be grimu be scenai muVls 1S Batono kolegijos rami. netoli vphams comer. Yra 

Y , . svviiar cr,w4ontii Li/tfiamn viirnulo tuscias garažas. Teirautis pirmame

(1

akompaniatoriui Richard racijų, be grimu, be scenai 
Anschuetz. kuris savo mu- pritaikintų drabužių ir kitų 
zikalumu bei technika bu- scenos mandrybių. Tokį
vo smmkininkei lygus part- vaidinimą vargu kas tos Vid Jaskiewicz ua.

pradžioje, atro- dienos žiūrovu buvo anks- P, VlcU Pa <
stebėdamas, kad jis jam la- ’

studentų leidžiamo žurnalo 
“The Stylus Magazine” 
straipsnj “The Farm”, kurį

tuščias garažas. Teirautis 
aukšte.

1. \Vendover Street 
Dorchester 25, Mass.

neris. Tik

kaly savęs. Tuo būdu bend- kad pajėgė beveik 3 valan- . ... ...
. , . ii įstojimai būtų buvę taip das visus žiūrovus laikyti JĮ Pe^kaitęs.ne*

KiH Ji^ piimine, kau punkte* J. \ inciūnui* A. p^t tikslesni. didelei itumnoi ir ^ekti kie-dabartinis kuopos sekreto- Vadeliu!. S. Janeliūnui ir A. Publika, kurios ........ J J
rius Napoleonas Jonuska y- Stančikui, kurių automobi-nudarė pabaltiečiai, smulki- besiklausydami lvg Pinčiu-

• -r—"T---~v-
l’ARDLODL GYVAS ŽĄSIS
Prašom atvykti ir pasirinkti įsi

būriu po $3.7-5 už žąsį. Atvykite ►
ret kada. Adresas: £

P. J. Akunevich ►
Eini Street corr.er Pond St. h 

(51 ►liaiitaN, 5:ass.

Straipsnis tikrai gerai pa
išytas ir ji perskaitęs ne

lietuvis turės neblogą Lietu-
didžiumą kvieną aktoiiaus žodi. Jie 10? “no? ^minkų sodybos 

d, smuiki- besikllusvdami Iv„ Pinčių- va,zd«- kuns musų skaity-

ti, oet is visuomenes veik- ar tuo prisidėjo. Kad musų 
los nesišalina. jubilėjinis banketas pasi-

Telefonu pasveikino susi- sektų.
rinkusius 7-sios kuopos var- Banketo rengimo komite- 
du adv. St. Briedis, S.L.A. to vardu 
centro iždo globėjas, o ras- N. Jonuška
tu P. Mankus iš Blackston, .. 
Mass-. ir P. Ramanauskas Mirė Povilas Dobilas 
iš \orwoodo (juodu pridė- ______

išrinko komitetą 
T. Tattan pagerbti

krašte, išgy vendami “ kas 111
dėjosi ten anuo metu”, ka- c,ams savlems- 
da jie buvo jauni, kadai
jiems ir pasaka buvo tik-

Gruodžio 5 d. susirinkę j- ras gyvenimas. Tai padaryti 
vairių draugijų atstovai iš- teenlėio tik darnus aukšto

susirinkimas

jo aukų po (Kitą die
ną sužinota, kad S. ir AI. 
Alicheisonai nesuspėję grįž
ti iš Connecticut valstijos ir 
negalėję
Gugienė:

augijų atstovai is- tegalėjo tik darnus aukšto Klubo metinis susirinki- 
rinko komitetą Emigracijos lygio meninis aktorių su- mas bus šj penktadieni, 
h’ Natūralizacijos Įstaigos telktinis, kuri sudarė B. gruodžio 13 d. 8 vai. vak.

----------  viršininkei p. Teofilei Kie- Pukelevičiūtė (ji ir režiso- klubo patalpose. Be kitų
Lapkričio 23 d. mirė Po- liūtei - Tattan pagerbti- Jo rė), J. Akstinas, H. Nagys, i klausimų bus renkama kitų

vilas Dobilas, senas So. Bo-pirmininke išrinkta K. Na- L. Babrauskas, B. Malaiš- metų valdyba. Visi nariai
stono gy ventojas, kilęs iš maksienė, vicepirm. J. Gra- • kienė, K. Veselka, V. Sa- prašomi būtinai dalyvauti.
Šilėnų km.. Panemunės par. žulienė, adv. A. Young ir balys, V. Kerbelis, V. Vai----------------------------------

DR. D. PILKA
Oftea Valandoa: m* 1 *1 4 

fr aso V M •
546 BROADWAY
80. BOSTON. MASE. 
Telefonas AN 8-1320

TeL AT

Dr. John Repšiu*
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą

495 Colurabia Road 
Arti Upk^a’a Comer 

DOKCHESTER, M A88.

Namai Pardavimui

investmentas f nuosa- 
Nereikia nieko Įmokėti 3 

seimu namai, puikiame sto
vy. nuomos per mėnesf $215. 
Kaina $15,500 už abu. Susitar
sim dėl finansavimo, šaukti sa
vininką: HI 5-0074. (51

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LAND2IU8)

Lietuvis Gydytojas ir Ckirama 
Vartoja vėliausios *r*MHTtrutriJns

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akiniu* 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-1 
534 BROADNAY 

SOUTH BOSTON. MA88.
Charles J. Kay

(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
JAtlieka visokius “plumbing”—j 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimoj 

*.r taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas-L 

jkambinkit. paklauskit mūsų kainų.! 
Telefonas CO 5-5839 

12 Mt. Vernon, Dorshester, Mass. b 
l^uaaa-azaaaaaaaazaoczabuperduoti Noros Velionis mirė sulaukęs 75 inž. J. Mikalauskas, sekr. čiūnaitė, R. Simaniukštis.

centro iž- metų amžiaus po ilgos. 10 A. Januškevičienė, I. Mano- pQ yaįdinim« džiauogma
. . . .. ligos. Palaidotas lap- maitienė ii L- Š\eln\s, iž<L ,reikšdami žiūiovai nesigai- sūnų Leonardą ir dukteri

ic ?onai aipgi kričio 26 d. X. Kalvarijos J. JanušKe\ičius, nanais dr. jgjo savo deinų — plojo, iLilian jų gimtadienio (gruo- Lietuvių Radio programa
kapinėse su iškilmingom A. Kapochy, F. Zaletskiene, rengėju vardu poetas F.jdžiol4d.)

\ enau Kubiliuno \ado- bažnytinėm apeigomis. Pa- Y Anesta T T- ---

tiinir.kės. sveiKinimų ir au- metu
kos $5
aukoia $5)

vaujami
darniai

visi svečiai 
sudainavo

SVEIKINAME

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Or. Amelia E. RoM

OPTOMETRISTAI
finosv_r rive YVlliorcz,▼ V AAACAI41VF Tomtšll : * oanuou j

RADIO PROGRAMA
VALANDOS-

Nuo 9 ryto iki 6 
Seredomis—ofisas

vakaro, 
uždarytas. 

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

rengėjų vardu poetas h. dzio 14 d.) proga. iš stoties WLYN, 1360 ki-
Kirša tai ė žodį ir jteikė re-. Sveikiname ir Joną Nau- į Jociklų, veikia sekmadie- 
žisorei gėlių puokštę, o ki-Įsėdą, mininti savo amžiaus niaig nuo 2.30 3 vaJ

prisegė nors 74 metus. ,. r, , .. .
Antanas ir On. Šiugžda, Perduodamos lietu-

viškos dainos, muzika ir 
- ’• * - -- YMagautės Pasaka.

vieną posūni, podu- si. kam p. Tattan yra pac - Biznio reikaiais kreipti, j
-Mis. Bareusienę. \ elio-jusi, o tokių netik Bostoi ■, g PLEKAVICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge g i Baltic Florists gėlių ir do-

L. Izbickas, M.
gana lydėjo i kapines didelis bū-i Aiichelsonienė ir kt. 

kelias n-s giminiu ir draugu. • Pagerbimo banketas bus skautės

ziaus "jaunuoliai . < 
kę vedė savo "leide 
baro. kuriame ši kartą “ka
raliavo” Alariia Strazdienė.

paso- dukras, 
prie k: .

nies žmona dėkoja visiems 
už gėles, už pareikštą užuo- bai daug.

turėciania savo žinioje “di- jautą, už šv. Mišias ir gra- 
diji Anestą ir "mažąjį boriui Kasparui už malonų
8 tankų.

Atrodo, visu nuotaika bu-

bet ir tolokai C&mbridge, KEPĖJAI

Lietuvių Piliečių 
Dr-jos kandidatai

BALTIC RYE BREAD
^Siūlo gardžią lietuvišką supiaustytą duoną ne tik šeimoms, 

bet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukite visur!

krautuvę, 
Broadtvay, So.

( ranų

patarnavimą.
Velionis Povilas yra gyve 

vo gera. visi buvo palenkiu- nes W Virginia. kur kadai
11 • se .dirbo anglių kasyklose ir Lapkričio 21 d. buvo no- 8aPHCwwPw»8agg«a«Nawwiii«itewmggMagaMB

čia priminima, kad Liet. kur turėjo daug draugų- Jis minuoti vykdomųjų organų
Darbininku Dr-jos Bostono gyveno 161 W. 7th Street, kandidatai.

Pirmininko vietai: A.Ča
plikas (170 b.), adv. A. į 

buvo gražus koncertas Young (153 b.), dr. J. Lan-
---------- džius (39 b.): vicepirm-:

Amerikos Pabaltiečių Dr- vietai — A. N’eviera (304. 
jos koncertai susilaukia vis b.): sekretoriaus — J. Le- 

Vakauzas
rikiečių visuomenės. Kita-1102 b.): finansų sekr. — 
taučiu domėjimasis šiais A. Druzdis (241 b.), J.

118 b.); iždi-
__ ligšioliniai koncer- ninko—J. Baltrusunas (259

teia \o^ SI.-o metams. nerodė bostoniškiams b.): maršalkos — K. Yuš- 
Kuopa jautri ir Lietuvos’
laisvinimo reikalams, ku-
riem> j< kasmet is sa\o iždo n;ame šios draugijos kon- adv. J Grigalius (181 b.), 
aukoja jiemažą sumą. ceite, Įvykusiame lapkričio J- Arlauskas (165 b.), dr. į 

LmKėtina, kad kuopa ne- 29 d. Jordan salėj, progra- A. Kapočius (143 b.), B. į 
tiukus sa\o eilėse tuiėtų rna atliko estė Evi Liitvak. Kontrim (140 b.), A. Na- 
oent 200 nariu.

kuopą prieš 2-5 metus Įkūrė 
keli žmonės (P. Ramanaus
kas. X. Jonuška. K. Treina- 
vičius. P. čiapas. P. Stonis.
J. Bedalis. -J. Smitas), o 
šiandien ji jau turi per šim
tą namu ii tas skaičius daUgjau Įvertinimo iš ame- kys (262 b.), V
didėja- Kuona uoliai remiaV A
(baugi ios leidžiama žurna

Tel. AN 
lamas ir

!l
i
■ ■

502 East 
Bostone. 

8-0489. Ten gau- 
“Keleivis.”

Steponas Minkus.

aapcoBg* uaumaausaunBBKsan)

Vėl

Koresp.
R The Apothecary

Lietuviška Tikra Vaistinė
IIIfefe

r

lą Daibą , kuli nariai gau- koncertais nėra be pagrin* Kersanske ( 
na \ettui. o mokestis fj0 ne? ligšioliniai koncer- ninko—J. Bj

2—iis

pai odė bostoniškiams b. t: maršalkos — K. 
pabaltiečių menininkų auk- ka (152 b.), J. Glineckis 
šta muzikini lygį. Paskuti- (114 b) ir t.t.: direktorių: 
niame šios draugijo
certe, Įvykusiame lapkričio J- Arlauskas (165 
29 d. Jordan salėj, progra- A. Kapočius (143 
mą atliko estė Evi Liitvak. Kontrim (140 b.),

Tai nors dar jauna, bet maksy (139 b.), S. Griga- 
• muzikiniai pilnai subrendu- navičius (120 b.), F. Zales-

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoju re
ceptus ir turime visus gatavus vaistus. S.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui Į Lietuvą ir ki- •“ 
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai- 
stų nuo reumatizmo, atraiėio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W- BROADVTAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6028

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- 
:«X5(XX* .s fc Jū* 5£RXXXXX dSMRRSRSSB

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Elli* Building*, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 We»t Broaduray So. Boston 27, Mas*.

Kas. perka ar parduoda 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOK 

597 E. BROADWAY

SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tek: AN 8-7031 

o kitu laiku; Tel. GE 6-2887

ijb r^rrvFj

Nuoširdžiai dėkoju
si ir technisKai gerai pasi- kas (112 b. l,. A. Šidlauskas Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius I LIETUVĄ ir VISAS 
ruošusi smuikininkė- Gilus (104 b.), J- J umavičienė j kitas RUSIJOS valdomas sritis
ir malonus tonas, puiki (93 h.), A. Klinga (75 b.) iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi- 

Įvairių ir " ‘ SJ“‘ “ ooc”* 1‘*t.t. 
Rinkimai

Lietuviu Darbininku I)r- technika ir idomi* 4. *
jos gruodžio 1 d. rengtasis laikotarpių muzikos inter- 
sidabrinės sukakties banke- pretacija vertė Į»ubliką už- 19 d.
tas buvo sėkmingas. Užtai miluti savo pradžioje reikš- ---------------------------------
esame dėkingi viešnioms ir tą dėmesį šios menininkės A. Kapochy
svečiams, kurie taip gausiai patraukliai išvaizdai ir sko- ---------
atsiia).kė iš arti ir toli. o ningai originaliems rūbams. išrinktas So. Bostono Lie- 
kurie negalėjo atsilankyti. Programoje, šalia kitų kū- tuvių Piliečių Draugijos Ša
lie atsiuntė sveikinimų ir riniu. buvo išpildyta trys chmatų Klubo pirmininku, f 

sonatos — Haendelio D—Š.K. valdybą Ūpo išrinkti: 
Ačiū P Šveikauskui, tarų- dur. Schumanno I)—moli, Kazys Merkis. Alg. Ivaška, 

žodį apie drau- ir Bacho G—moli (Xr.ll,iš St. Kazlauskas, P. Martin-:
buvo atlikta kus ir kandidatais: P. Kon- 
rėtinai. Ta tautas ir A. Keturakis.

vadovavusiam visu svečių sonata, atliekama be akom- Valdybai pavesta sureng- 
chorui* M. A:.< staitei. vi<u> panimenio, <tat«» smuikinm- ti tinkama Kanados šach- »

bus gruodžio

uimnnm

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengianti bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petras
14 Gartbmd Street 

Jamaica Plato, M
TeL: JA 4-4576

aukų. 
l čiu

šiam gražu
gijo.- buvusią veikią ir jos kurių pastaroji b 
ateities darom: Kubiliūnui, ypatingai pasigėr

sas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai

goje. Prašykite katalogų.
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, 

įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo Ir gavėjo adresus- Mes, 
siuntinį perpakavę pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimas.

{STAIGA LIETUVIŠKA, DĖL INFORMACIJŲ 
KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai 
patarnauja ir persiunčia siuntiniu*. Siuntiniai apdrausti.

Siunčiame su INTURISTO įgaliojimai*.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie
niais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.

laikinas, išsikirpkite adresą.

APS1DRAUSK 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 
Jastire of the Peace—ConataU* 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Maas.

Tet AN 8-1761 Ir AN 8-2481

A. J. NAMAKSY
KEAL ESTATE K INSURANCE

409 W. Broadway
8OUTH BOSTON, MASS. 

Office Te). AN 8-0948
37 ORIOLE STIEBI* 

Weet Eezbary,
TeL FA S-5515

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deinantsi 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžio*, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDVVARECO.a. J.

____________  27, Maaa.
Telefonas AN 8-4148

Moore Nakvos 
oa Sien 
Stiklai

VteoUe

VAISTAS 

1—Vaistas

•AZIVA’

kojų nisMjl-b

kiekvieną numerį 
gai, čslds ar money 

Adresuokit:

I


