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s, ia» 53-TIEJI METAI

Prezidentas Siulo Rusams 
Taitis Del Erdvės, Ginklų

Pirmiausiai Siūlo Nenaudoti Erdvės Kariškiems Tiks
lams; Paskui Derėtis Dėl Ginklavimosi Apribojimo; 

Vėliau Vyriausybės Vadų “Viršūnių” Pasima
tymas Užbaigtų Derybas; Siūlo Rusams 

Atsisakyti “Veto” J. Tautose.

Baltasis Namas sekmadie
ni paskelbė prezidento D. 
D. Eisenhowerio atsakymą 
Sovietų Rusijos premjerui j 
jo pasiūlymą susitikti didie
siems vadams ir asmeniškai 
bandyti išspręsti ginčijamus 
klausimus. Prezidentas su
tinka, kad asmeniškas pasi
matymas ir išsiaiškinimas y- 
i*a svarbus dalykas, bet kar
tu pabrėžia, kad toks vy
riausybės vadų pasimaty
mas turėtų būti daromas ta
da, kada jau bus išsiaiškin
ta, jog susitarti galima. Be 
to, prezidentas pabrėžia, 
kad svarbu yra ne tik susi
tarti, bet ir sutarto žodžio 
laikytis. Štai 1955 metais 
Ženevoje didžiųjų vadų pa
simatyme buvo sutarta su
jungti Vokietiją, bet rusai 
po Ženevos tą susitarimą 
“užtoliio” ir Vokietija dar 
dabar nėra sujungta. Arba 
Jaltoje 1945 metais didžių
jų valstybių vadai sutarė, 
kad Rytų Europos valstybės 
turės laisvę, bet tas susitari
mas rusų buvo pamintas po 
kojomis.

Prezidentas siūlo pirmiau
siai derybose su rusais išsi
aiškinti ir sutarti, kad erd
vės virš mūsų žemės atmos
feros nebus naudojama ka
riškiems tikslams. Preziden
tas primena, kad 1948 me
tais Amerika siūlė atsisaky
ti nuo atominių ginklų, bet 
Maskva su tuo nesutiko. Da
bar žmonija stovi prieš pa
našų klausimą — ar naudo
ti erdvę virš mūsų žemės 
atmosferos kariškiems tiks
lams, ar susitarti erdvę nau
doti tiktai taikiems tiks
lams. Tut klausimu dabai* 
yra laikas susitarti.

Išsprenė s erdvės klausi
mą prez" ei.vas siūlo tartis 
dėl atominių ginklų ir siūlo 
susitarti atsisakyti nuo ato
minių bandymų ne metams 
ar dviem, bet atsisakyti nuo 
tokių bandymų visam lai
kui!

Rulganinas siūlė susitarti 
atsisakyti nuo agresijos, 
gerbti Viduriniųjų Rytų 
valstybių nepriklausomybę 
ir padatyti keletą panašių 
deklaracijų. Prezidentas sa
ko, kad visi tokie susitari
mai yra nereikalingi, nes jie 
jau yra surašyti Jungtinių 
Tautų čarteiyje ir koks rei
kalas juos kartoti? Juos rei
kia gerbti, o ne kartoti — 
sako prezidentas.

Po prezidento atsakymo 
rusams teks pasisakyti, ar 
jie nori derybų, ar ir toliau 
reikalaus didžiųjų vadų pa- 
simtymo, iš kurio rusai ti
kisi padaryti propagandas 
kermošių.

Prezidento laiške yra dau
giau pasiūlymų, kurie ru

sams gali akis badyti. Pa- J 
vyzdžiui, siūlymas, kad ru-! 
sai atsisakytų nuo “veto” i
teisės J. T. 
boję ir kt.

saugumo tary-

Maža Depresija
Visame Krašte

TYRIA. KODftL ATSIST ATYDINO GEN. GAVIN

Šen. lyndon Johnson vadovaujama komisija tyria, kodėl atsistatydino armijos 
sinkių tyrinėjimo ir tobulinimo įstaiga viršininkas gen. Įeit. James M. Gavin, 
kuris pareiškė, kad jis būdamas už armijos ribų daugiau galėsiąs prisidėti 
prie ginklų gerinimo. Tas jo pareiškimas sukėlė didelio susidomėjimo, čia 
matome apklausinė jan t atominio submarino tėvu vadinamą adm. Hyman G. 
Rickover. Iš kairės į dešinę: šen. Ralph Flanders, adm. Rickover, šen. Johnson 
ir šen. John Stennis.

j Didėjantis nedarbas ir 
biznio apyvartų mažėjimas 

:atsiliepė j atskiro valstijų! 
pinigines pajamas. 16 vals-! 
tijų praneša, kad jų paja-! 
mos dėl ūkiškos depresijos J
žymiai sumažėjo, o 3 valsti-j ____________________

jos — Michigan, Florida ir . . rt- •
Delavvare — sako, kad dėl 'Ar Amerika UeSIS 
sumažėjusių pajamų jos vi-
įgai nebegali suvesti galų su

I Bagdado Paktą
' galais.

Depresija ko! kas nėra la-l šio mėnesio gale togdado 
bai didelė. ,bet ji jau atsi-'Pakto (Turkiją,
liepė, j atski™ valstijų
nansus, o jef ji užsitęstų' ir1 1 onfe_
padidėtų, tada ir federali
nė- vyriausybė mažiai* - be
gautų pajamų.

renciją Turkijos sostinėje 
Ankaroje. Konferencijoje 
dalyvaus ir Amerikos vals
tybes sekretorius John Fos
ter Dulles, nors Amerika 
nėra tos sutarties narys.

Siekia 56 Laipsnių ap4« Amerika turės
Pietų Poliuse Šaltis

. . . _  prie aukščiau minėtų
j Pietų P .u^ vidutinis valstybių kariškos sąjun- 
metų šaltis siekia—-56 laip- gOS> ar jr toliau bandys “iš 
snių žemiau nulio Faren-lauko» vadovauti tai su
keik Bet žiemos mėnesiai, jungai pati prie jos neprisi- 
nuo kovo iki spalio, yra dėdama. Kai kurie Bagda- 
daug šaltesni. Tame laiko- pakto nariai sako, .• a 
tarpyje vidutinis šaltis šie- jej Amerika nenorės dėtis 
kia 63 laipsnių, o rugsėjo pne tos sąjungas, tai ta są- 
mėnesi šaltis siekia 80 laip- junga greit subyrės ir pa- 
snių žemiau nulio. Taip pra- ^rog valstybės, kaip Ira- 
neša amerikiečių ekspedici- nas ir irakas, paiinks j neu. 
ja, kuri tyrinėja pietinį aši- tralizma.
galį.

PASUKO J KAIRĘ 
OKINAWOS RINKIMAI

tis

Ir Vėl Bandys NATO Valstybės
Paleisti Vanguard’ą Remia Ameriką
Laukiama, kad šią savai-; Visos 15 NATO valstybių 

tę Amerika vėl bandys pa- greit pasiųs savo atsaky- 
leisti į aukštybes savo že- mus Rusijos Bulganinui į jo 
mės palydovą.. Iš anksto a- pasiūlymą didžiųjų valsty- 
pie leidimo dieną nieko ne- bių vadams susitikti, kaip 
pranešama, bet stebėtojai kadaise Ženevoje, ir susitar- 
Floridoje, netoli Canaveral ti dėl nusiginklavimo. Visų
iškyšulio pasakoja, jog ra- atsakymas bus maždaug! ----------------------------
ketų laidymo lauke matosi toks pat, kaip ir Amerikos.! ANGLIJOS PREMJERAS 
nepaprastas judėjimas ir Visos siūlys pirma paban-j LANKO PASAULI
pasiruošimai. Iš to daroma dyti išsiaiškinti, kokiais, ---------
išvada, kad jau eina pasku- klausimais galima susitarti Anglijos ministerių pirmi-

Vyriasybe Siūlo Biudžetą 
73.9 Bilionų Dolerių

Prezidentas Pasiūlė Ateinančių Metų Biudžetą; Popie
riuje Biudžetas Yra Išlygintas; Šių Metų Biudžetas 

Duos Nepriteklių; Virš 39 Bilionų Dolerių Slri-
Krašto Gynimui; Kongresas Gal 
Padidins Gynybos Biudžetą.

Komunistai Nori 
Derybų su Popiežių

Sovietų Rusijos užsienių 
reikalų ministeris Gromyko 
sako, kad Sovietai norėtų 
susitarti su Vatikanu dėl 
kovos už taiką. Esą, popie
žius pasisakęs už taiką maž
daug panašiai, kaip ir Mas- 

Įkva, o todėl susitarimas su 
i Vatikanu gal būtų galimas, 
o paskui būtų galima aiš
kintis ir dėl santykių už
mezgimo tarp Maskvos ir 
Vatikano.

Gromyko ta pačia proga 
viliojo Italiją i “taikos fron
tą” ir siūlė, kad Italija bū
tų įtraukta į skaičių tų val
stybių, kurių teritorijoj ne-

Pirmadienį 12 valandą 
prezidentas D. D. Eisenho- 
wer įteikė kongresui atei
nančių apyskaitos metų biu
džetą (1958-59) sumoje 71 
biliono ir 900 milionų dole
rių. Iš tos sumos didžiausia 
dalis skiriama įvairiems 
krašto gynimo reikalams, 
net 39 bilionai su viršų. 
Biudžetas yra rekordinio 
aukščio, bet toli atsilieka 
nuo kai kurių žmonių lūkės-vecių.

Ateinančių metų biudže
tas popieriuje yra išlygin
tas. Pajamų ateinančiais 
metais numatoma 74 su vir
šum bilionų dolerių, bet ta 
pačia proga prezidentas

Vali_

ar ji sutinka dė- tinieji pasiruošimai iškelti į ir tik tada šaukti didžiųjų i ninkas MacMillan išvyko
__J______ ____ ________ —II — t i /» • • _ 1 ? a _ I --- ---- -- ?■*. ~  1 _ —.

pi <uiv«9V9 zvavi clij
i -i • * .... džetas nebus suvestas ir bebūtų laikomi atominiai gin- ,

klai‘ Ar bus dervbos tam Pos 1 d‘ £ahma lauktl aI),€M^kvl ir V.S! «<»> * °
nėra žinoma. Vatikanas į 1Pimat0’ n^~
Gromyko siūlymą dar nie- net d,(lesn/-
ko neatsakė. / ateinančių. metų

biudžetas vargu bus išlygin
tas, kaip kongresui Įteikta
me projekte numatoma. 
Biudžetas remiasi laukimu, 
kad ūkiškas gyvenimas pa
gyvės ir mokesčiai gerai 
plauks į iždą.

Naujame biudžete prezi
dentas siūlo 2 bilionų dole
rių krašto gynimo reikalams 
palikti nepaskirtus nė jo
kiai ginklų rūšiai, kad juos 
galima būtų panaudoti, kur 
bus didesnis reikalas. Taip

padanges mažą amerikoniš- vadų konferenciją, kuri to- į penkioms savaitėms lankyti 
są žemės palydovą. kiu būdu būtų derybų pa- į Britų Bendruomenės kraš-

Rusų pirmasis “sputni- baigoje, o ne jų pradžioje, tus ir dabar lankosi Indijoj, 
kas” nukrito žemyn sausio i Maskvos bandymas pa- iš ten vyks į Pakistaną, Cei- 
2, bet tikro žinių apie to žvejoti ir suskaldyti sąjun-
palyJovo galą nėra. Jis din-'gininkus nuėjo šiuo tarpu 
go kur tai, o rusų sputnikas niekais.
Nr 2 dar vis bėgioja apiink
žemę. Žinios apie rusų pa
leistą į erdvę žmogų pasiro
dė “šutniku”, o ne tikra ži
nia.

Nedarbas Visame 
Krašte Didėja

Amerika Nedaro, 
j Ką Turėtų Daryti
I - -i

Senatorius Lyndon B. 
Johnson, demokratų vadas 
senate, sako, jog Amerika

loną, Australiją, N.Zelandi- 
ją ir kitus Bendruomenės 
kraštus. Tai pirmas atsitiki
mas, kad Londono vyriau
sybės vadas lanko 
liai tuos kraštus.

Amerikoje lankosi Laoso 
ministerių pirminikas Phou- 
ma. Čia jis turi pasitarimų

BEPIGU JAI

žaidimas lanku yra senas 
sportas, bet Miami Beach 
paplndymy jis yra nanja- 
nybė. Ta gražuolė juo žai
džia Floridos saulės kaiti
namame gi i*ans smėlio pa- 
pludvmvi*.

Okinawos saloje Naha 
mieste buvo renkamas ma
joras. Išrinktas amerikie- 

’ čiams neprielankus kairiųjų 
'kandidatas Saiči Raneši. 
į Jis nėra komunistas, bet ar
timas jiems.

Prieš tai Naha miesto ma
joro buvo Senaga, irgi arti
mas komunistams. Tas bu
vo pašalintas miesto tary
bos nutarimu, bet dabar 
miesto gyventojai vėl išrin
ko tokį pat.

“BENDRĄ FRONTĄ” 
SOCIALISTAI ATMES

Socialistų Internacionalo 
nusiginklavimo komisija 

'griežtai pasisakė prieš viso
kius komunistų siūlomus 

•“bendrus frontus” ir taip
pasiūlys Internacionalo vyk
domajam komitetui ateinan
tį mėnesį. Komunistai da
bar vėl peršasi socialistams 
su “bendru frontu”, bet tas 
triksas mažai ka bevilioja.

ir dabar dar nėra pabudusi su mūsų vynausybe. Laosas 
ir nedaro visko, ką ji turė- dabar yra nepnklausama 
tų daryti, kad gresiantį
vojų iš rusų tarpkontinenti- j 
nių raketų pašalintų.

Bedarbių skaičius visame 
krašte po Naujųjų Metų ei
na didyn. New Yorko vals- 
tijoj pereitą savaitę bedar- , prezidento pranešimo 
biu skaičius padidėjo 60,-.kon.^'esui aP,e. “Unijos pa- 
000 ir pasiekė 500,000. Tas!^ . senatorius Johnson 
pats yra visame krašte. Di- į *alkosl los pačios nuomo- 
dėjantis nedarbas aiškina- n^s’ mes A menkoj nei
mas sumažėjimu sezoninių 
darbų, žiemos šalčiais ir ki
tokiomis priežastimis, kaip 
tai atsitinka kasmet po 
švenčių, bet šiais metais be
darbių skaičiaus didėjimas 
yra daug žymesnis, negu ki
tais metais.

darome, nei dargi planuoja
me dalyti”, kas galima ir 
yra būtina daryti.

Šen. Johnson vedama pa
komisija, kuri tyrinėja A- 
merikos atsilikimą ginklavi- i 
mosi srityje, tęsia šį pirma
dienį liudininkų apklausi-!

Valdžios ekonomistai sa-‘nejl2^_______________
ko, kad nedarbas eis dardi-;UNIJA rejKALAUS
dyn ir tik antroj anj metų, PELNŲ DALYBOS
pusėj sulauksime tikro ūkis- _____ _ ____ —
ko pakilimo. • Automobilių darbininkų

!unija tariasi iškelti reikala- 
darbdaviams dalintisKALENDORIUS ylmą. , . , .. .

JAU IŠSIŲSTAS VISIEMS,I>elnalS SU darb,mn’ 

KAS JI BUVO UŽSISA

MOŠŲ

J!
KĘS. NAUJAI UŽSAKIU-

Tokį reikalavimą uni-, 
ja dabar aptaria ir jei ji 
nutars, tai darbdaviai turės

SIEMS JIS IŠSIUNČIA- visai naują darbininkų pa- 
MAS TĄ PAČIĄ DIENĄ. ! siūlymą.

“KINGFISH" BftDOJE

03
Televizijos aktorius Harry 
R. Moore, 70 metę. ėiulpia 
cigarą Wibhire (Cai.) po
licijos stotyje. Jis kaltina
mas norėjęs nušauti savo 
39 metę žmoną, susiginči
jus dėl to. kad šaldytuvas 
buvo tuščias.

oficia- Pat Praš°ma 50 milionų do
lerių palikti “rezervo fon
de”, kad juos galima būtų 
skirti ginklavimosi reika
lams pagal reikalą.

Ateinančių metų biudžete 
išlaidos raketinėms bom
boms pašoko į viršų, šiais 
metais visokioms raketoms 
išleidžiama apie 4 bilionus. 
o ateinančiais metais numa
toma išleisti virš 
dolerių.

5 bilionų

Prancūzai Prašo 
Amerikos Pashdos
Prancūzija atsiunčia į A- 

meriką du finansinius eks
pertus Jean Monnet ir Pier- 
re Schweitzer tartis dėl pa
skolos. Prancūzai norėtų 
pasiskolinti Amerikoje bent 
400 milionų dolerių savo ū- 
kio palaikymui ir pereina
mam laikotarpiui, kada 
Prancūzija pradės įsijungti 
į bendrą Vakarų Europos 
valstybių rinką.

Prancūzai tikisi paskolą 
gauti iš įvairių šaltinių — 
Amerikos importo eksporto 
banko, Tarptautinio fondo 
ir kitų šaltinių. Prancūzai 
sako, kad 1959 metais jie 
jau sugebės eksportą ir im
portą subalansuoti.
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HštUOlli punktai kilo didelis streikas ir atro
do suparaližuos visą did
miestį. Džiaugiasi, kad jinai 
persikėlė gyventi arčiau sa
vo darbovietės, tai į darbą 
gali nueiti pėkščia, jei į lai-

Kas savaite
ką pabunda. Reiškia, kar- Generole* Gavin , Kova tarp komunistų akė
tais ir nepabunda. O paža- »„.nn.-nkc t veldrų čia dar tęsis, o jei 
dint nėr kam. Nebe reikalo M r . armikL <rinkl»vi Maskvai bus reikalinga, tai 
mes seniai jai sakėm, kad ^a'v3 Fosteriai <iar ir W”
jau laikas susirasti ką nors, ’ tlaaktia js karo tar’ H atgaivinti, kai visokie ;kad iš miego nors retkar- J™*1* L mtorLaf Gates * kiti išbė^os lš ko-
ciarn pabudint*. Niekaip ne- visokiu ka|bu b. munistų partijos.
^*™a ^IkAŠ.ka^»n^‘ ',iojin’«- Generolas prieš ke- “Tautiečiai, grįžkite 
S2? apy,mke8 ^j^riiaį dienas sakė, kad jis bū- D , „

‘ . C.11P damas uš armijos ribų galės Skaitau Tėvynes Balsų,
C ,fl: būti naudingesnis armijai, kurt « Vilniaus gauname 

:side Park, N. J.: Pas mus nasilikdamas ios eilė- mainais. Tas laikraštis skilau prasidėjo tikra žiema, "egu 'kS 3 namas užsienių lietuviams
Įneš pereit* savaitę gavome " generolas iaiž. ir jis prisispyręs kviečia lie-
lj£J* sniego, o tam apbr- ktao ^u. Jjs tunus grjzti namo į tėvynę,
.pus oro svaigai žada dar.. iauHaai atsakin<ras už i“8 savuosius ... ”kųr pra- 
| foUgmu >r jau šalčiai pra-’įore3jos kar0 nes4toes irkrūtinė.” Kviečia ir 
deda gnypeiob pasenės”. neno< bū(j atsaki s vilioja, net skilandžio ir

Na, matai Kaziuk, ar mes nau;as Korėjas, kurios arti- miesto žada nesigailėti, sa- 
nesakėm, kad jau seniai bu- miausiu penkių metų bėgy- ko 1»67 metais tiek pnga- 

jvo laikas.suprasti, kadnors je vra visiškai galimos. minta, jog ir sūnūs palaidu- 
retkarcuus kas pasyldytų. Rusjjos armija dabai- yra 881 Salėtų privalgyti.
T« ko lauki? gerai ginkluota Rusai turi , Skaitau ir asmeniškus

Anas Buivydu u Juozu kokia tai pirmenybę tarp- kvietimus tai vienam tai ki-
AdttataS, brooklymskiai, kontinentinių raketų srity-itam svetimoj padangėj atsi- 

padainuodavom: “Kur tas prisiuntė komercinius atvi- - o Ameiikos armija yra dūstam tautiečiui. Kviečia
šaltinėlis, kur aš jaunas gė- rtjk“?> ? &uo sav*8 nė žo- nu0|at v;en silpninama. 'Srtkt?- Tėvynėj ir artimieji
riau, kur ta mano mergužė- **<• «r laikmačiuose jiedu Todė, lllsai susigundyti i1*“1““, ^kas leąkietę.

Jonu Urbonai Laorence, lė, kuri* aš mylėjau”. J»» tajko.neprašo. Nešino- dė« kai* kur nors “Eu- Ikuetimo darfe Jąeturas 
Mass.. ražo: “Kai draugas Mr. * Mm. Brocafe* No. vėtų tikėti, tod jie taip bu-j.^Ųos pakraščiuose” ir ge-įvėMytąjai ir paski-
rašote, kad jūs Kalėdas Andover, Mass., Ktiiėdų pasenę? Bet visgi mums: nerolas sakosi nenorįs n esti. vus asmenis. .Kviečia mus

_______ ,......... ,.____ .... r___ _____________ _____  ... švenčiate žydinčiuos gely- proga prisiuntė graži* atvi- žinoma, kąd juodviejų zmo- atsakomybės už Amerikos'®!8 Amerikoje badaujan-
kiantis istatvmas dėl užsieniu prekybos būtu pratęstas ;nuose» ° mes snaigių pusny- rutę; kuri vaizduoja jų pui- 906 vis jaunos, tai nors armjjos nepasiruošimą. čira ir skursnaus rašyto- 
Įienkienis metams. Dėl to reikalof kaip ir dėl pagalbos da- nuošė tai ąuo syk neįspė- ki, šeim*. Tėvai dar vism W^tų«įl1 tat, pratarti Tais metimais ir kad .^nas-My^Uitis n-J.
rimo užsieniams vvriausybė turės daug aiškintis ir įtiki- <?a*,.b!įf P88 Jum ge- jauni ir jau ketun labaijra- “ atkreiptų viso krašto dėme- F^^ka^F88l^L®>__k'2^

i s*. iv. 1^ u* žydi, bet pas mus kol žus vaikučiai aušra, it sėly- darosi. Kai kada pradedamneti kongresą nes jysis tarp krašto samumo pagalbos kag gni;go pugn^ų dar nė- ne pumpuriukai manyti, jei ne Bronė Spū-
užsieniams ir liberališkos užsienių prekybos politiku ne-;ra ir gaHma šj . šateik- Brook. dienė, tai Brooklyne jau
visiems yra aiskūs ir ypač tas yra “neaišku’ pramoninikų ną sniego nematėme. Per }yn> N. Y., parinko mums ^a’ vy1*3^

šventes oras buvo labai ma- gražią atvirutę, kuri skam- Pa.Minkit žemę!

l
Pereitą savaitę prezidentas D. D. Eisenhower pada* į 

rė pranešimą kongresui apie “Unijos padėt j.” Tam pra* I 
nešimui buvo skiriama didelė reikšmė, nes tai buvo pro*' 
ga vyriausybei nurodyti kraštui tas priemones, kurių į 
vyriausybė mano imtis, kad šalies karišką ir mokslinį 
pasiruošimą pastūmėtų pirmyn.

IVezidentas lamino kraštą dėl Amerikos gynimosi 
pajėgumo šiuo metu, bet kartu "pabrėžė, kąd jei nesiimsi
me reikiamų priemonių stiprinti savo pajėgumą gintis, 
lai galime atsidurti nepavydėtinoj padėtyj. Kraštui gre
siantis pavojus yra “Sovietų imperializmas.” Prezidentas 1 
nurodė astuonias priemones, kurių vyriausybė mano im- Į 
tis, kad kiašto gynimosi pajėgumas būtų sustiprintas. Tos 
priemonės via:

Pertvarkyti krašto gynimo organizaciją, kad bū
tų pašalinti nesutikimai, trinimasis ir varžytynės taip ar
mijos, karo laivyno ir oro pajėgų. Daugiau centralizuotos 
vadovybės, tikias vieningumas, ypač naujųjų ginklų sri
tyje, geresnis darbo suderinimas. Pranešama, kad prezi
dentas asmeniškai imsis krašto gyniiho organizacijos 
pertvarkymo.

šalia to, vyriausybė žada pagreitinti naujausiųjų i 
ginklų gamybą kraštui ginti, kaip tai raketinių bombų,! 
atomine energija varomų submarinų ir karo laivų, įspė-! 
jimo tinklo plėtimas ir kt. j

Greta gynimosi priemonių prėzidentas minėjo pa- *
galbą užsieniams, kaip vieną iš priemonių užtikrinti ša- j kieminė* šventės ir 
iies saugumą. Kariška pagalba nekelia abejonių, bet ir !mutM draugei 

ūkiška pagalba, kurią mes duodame kitiems kraštams.
yra geriausia šalies apsauga.

Prekybos santykiai su užsienių kraštais yna būtini ir 
jiems stiprinti vyriausvbė prašo kongresą, kad dabar vei

SEMIA ŽMONĖS IS VANDENS

BOSTON
m* ■■

Karo oro pajėgos turi aauję prieaumę ankriteoieĮMB. 
\andenį lakūnams gelbėti. Iš helikopterio mtleiėĮia fd- 
bėjan^jį klepšį. karis gali pasemti lakūną ir 
gelbėjimosi plaustą, lr Į-sSs pakelia j helikopteri.

IŠ TOLINU JŲ HAtAJy

"neaišku
grupėms, kurios norėtų geresnės muitų apsaugos savo 
išdirbiniams. Muitų politika paliečia kai kieno kišenę, o 
todėl itikinimas čia mažai veikia.

lonus, šiandien buvau gry- ba: “Niekuomet Kalėdų ry- Boleeuie ir Eltbieta Am

si i armijos neužtenkamą cl° Pro^eso1'1^ Purenąs, žę- 
paraošimą generolas trau-Kviečia aktoriai ir 
kiasi iš savo vietos, bet ir izymy^s* lsl musM 

į pasitraukęs keta tęsti kovą • • • » »
už armijos geresnį paruoši- ^8^1 Tėvynės Balsą,

Krašto gynimosi stiprinimui vyriausybė siūlo plėsti! prisirinkau

Korėjos tipo T*8*! brangi,?j Utėlėj 
_ w dabar tik gulbių pieno gąl

sis. Niekuomet gražios jau- kiną ii* rašo, kad gyvena gen Gavin yra pasižy- trQksta» ° jau viską, o & j . y . Antra- £ener°las Vitkauskas, ilgus

imą “mažiems”
įbauti ir gerokai dar giybų Us, neigi seni metai baig- *key, Springfield, Va., svei-ikarams vestį.
1 inrik-fui’' •_ KTi.ir._____x___ Irina ir ra«n lrari <rw#»na ‘ n_______________ ♦.

mokslini bendradarbiavimą su mums draugiškomis tau- Kuomet Naujosios Angli- nystės sapnai, neigi seni pastoviai įsikūrę, įsigi-; mėįes karo vadas. x x ., , * 5 . ’ . - . į • j____ i i n  i_ ____, . r 1 . ...f? in nuosava r>o m o amžina t • _ i •• -i •_ • - metus tartiaves UZUleniUtomis ir tuo tikslu Įstatymas apie atominę energiją turėtų 'jus uraugai Kaiua apie giy- draugai dus pamlrsu :jame nare jis senmiugai va- dabarbūti pakeistas. Pasidalijimas mokslinėmis paslaptimis su nus; tei.ir mu,ms norisi pa- šateikutis, tai Natalijos ir ^ gražius vaikučiu^ apie i dovavo parašiutininkų divi- > »«>»
giybauti, ar bent po tuos Juozo Stilsonų anūkutis- Kalėdas tikisi susilaukti ke- zjjaje jo demonstratyvaus ■ tunnti Tiac (gulinę
gražius pušynėlius pasivaik- Mes labai norėtume, kada ^j^. ir pageidauja, kad įtraukimasis iš ararvijo^ po!^”kląųsomybę , kokios 
ščioti, nore tą gražu vaikutį parna- berniukas. Mes lin-j neseniai plačiai nuskambę- ^1 nįekadą praeityje norą

Mr. ir Mro. P. Krugelie, tyti. kad jų pageidavimas jugiog pUik. Nickersono by-^ur^l^, 0 kad mes geriau
Waterbury,Conn.: “Pas mus . Marytė ir Vytauto* KM- iaripUdytų. Bet kaipgi tas i^0 nesklandumus koku Uūe-
oras šiemet labai gražus, mėlis, Torrington, Conn., Pąsąuhs ątrodytų, jei butų j nesusigiedojimą karo pajė- P^klausomybe yrą, prof 
kol kas neturėjome pusnynų —be sveikinimų ir nuošir* 'Yrai- Reik irmer-jgy vadOvybėje.
nei ledynų ir Nina mus ne- džių linkėjimų rašo: “Mes^1^’ __ _ ___

mūsų sąjungininkais būtų naudingas ne tik mūsų sąjun
gininkams, bet ir pačiai Amerikai, o mūsų galimas prie
šas tas paslaptis jau ir taip žino.

Vyriausybė turėtų skatinti mokslininkų paruošimą 
kraštui ir tuo tikslu kongresui bus siūloma išleisti per 4 
metus vieną bilioną dolerių. Pinigai eitų mokykloms ir 
studentams remti. Bet vyriausybė nesikėsins paveržti va
dovavimo mokykloms iš vietinių savivaldybių. Atsakomy
bė švietimo srityje liks vietos žmonių rankose.

Vyriausybė nenorėtų uždėti piliečiams naujų mo
kesčių, o varžytynės su Sovietų Rusija reikalaus daugiau 
lėšų, todėl prezidentas siūlo kongresui mažinti kai kulias 
kitas išlaidas. Dar šiems metams vyriausvbė prašys iš 
kongreso 1 biliono ir 300 milionų papildomų lėšų.

Koks viso to tikslas? Kur veda ginklavimasis ir gin
klų lenktynės? Amerikos vyriausybė mano, kad visų auk
ščiau užsimintų pastangų tikslas yra užtikrinti pasauliui 
taiką. Tam tikslui vyriausybe tęs bandymus susitarti su 
Sovietų Rusija dėl nusiginklavimo.

Susitarimas su Sovietų Rusija dėl ginklavimosi ap
ribojimo būtų didelis žingsnis į pastovią taiką, bet kaip 
tokio susitarimo prieit ir yjiač kaip užtikrinti, kad Sovie
tų Rusija tokio susitarimo laikytųsi? Į tą klausimą atsa
kymo niekas neturi ir todėl visi gražūs pasisakymai už 
taiką nepašalina reikalo ginkluotis ir būti pasiruošus.

Amerika, atsakydama į Sov. Rusijos Bulggnino du 
laiškus pabrėžia savo taikius tikslus ir siūlo derėtis dėl 
naudojimo erdvės tiktai taikiems tikslams ir dėl nusigin
klavimo. Jei ir Sovietų Rusija-norėtų susitarti dėl nusi
ginklavimo, visi sunkumai atpultų ir taika būtų užtikri- 
ta. Bet yra tas mažas “jei”, kuris viską ir gadina.

Kongresas vyriausybės vado pasiūlymams širdingai 
plojo, bet kaip kongresas tars, kada reiks tuos pasiūly
mus paremti pinigais? Ir pati vyriausybė dar turės paro
dyti, kad ji nesitenkina pasiūlymais ir užtikrinimais, bet 
vra pasiryžusi savo žodžus paremti darbais. Jei tiek lau
kė ir pavojaus nematė, tai vien gerais pažadais nebebus 
galima krašto nuraminti. Atrodo, kad dabartiniu metu 
Amerikos visuomenė nori ryžtingesnių žygių, negu vy
riausybė žada imtis ir ypač daug kas pasizgenda vyriau
sybės žodžiuose pajautimo, kad reikalas yra skubus ir 
visai neatidėliotinas. Vėlesnieji vyriausybės pasisakymai 
ir siūlymai kongresui gal išsklaidys abejones.

sonus Purenąs paaiškiną, 
jog Tarybų Lietuvą yrą “in-

u « Mr A M«. Cvril KnowIro A-*• “Daily Worker” 'tegralinė Tarybų Sąjungosgąsdino, kaip pas jumis . smagiai jaučiamės, kadmū- mr* ♦ Mr»« Mr™ anowies ' Haii<?”
Sutinkame, kad jūs tuo sų geras kaimynas Juoąąs (Alaną MąlnraviČiutė), No.į Amerikos komunistų par-! 

atveju laimingesni. Kraučialis aplankė jumis Andover, Mass., rašo: “šie- tijos organas “Daily Work-įKoks tikslas?
Petras ir Ona Amšiejai, Havvajuose ir pargrįžęs per- roet mums Kalėdos labai 

No. Andover, Mass., pri- davė nuo jūs getus linkėji- liūdnos, nes mūs Motulė mi-j a...----------  _
siuntė švenčių sveikinimus mus. Turbūt jums buvo di- ^a** ...................J 34 metų gyvavimo tas dien-! j. • ąipirfmai JU lrvioėia
ir i*ašo kad jie pasiilgę mūs, dėlė staigmena netikėtai jį Mūsų nuoširdi simpatija ir rastis atidavė Stalinui savo!8“11 “ sieKimai- d,s šviečia 
o kai gauna nemalonias ži- susitikti?” giliausia užuojauta liūdesio
nias iš Havvajų, tai būna su- Taip, mums buvo ‘ staig- vmmidoje Alenutei ir visai 
siiūpinę, net kaltais per mena, malonus susitikimas Makaravicių seimai, 
miegus sapnuose mus mato. ir labai džiaugiamės, kad f.. ̂ TT1***1
Ne be reikalo aš dažnai sa- Juozas mus aplankė. ??e‘ionyte'» Mahanoy
kydavau, kad Onutė labai Nelie Katiliūtė, New York ”a*, rašo, kad jiedu
geros širdies ir kai susitik- City, be nuoširdžių linkėji- augina, keturis vaikučius,
davome, tai visuomet mudu mu teigia, kad New Yorke Adomukas jau
___________________________ ipaaugęs vyrukas, siekia

> aukštesnio mokslo, U. S.

Pavarčius “Tėvynės Bal- 
greit paaiškėjo jo tik-

betdūšia ir ši nirmadieni. sau- vi8US Hetuvius ciusią ii !>i piiTnaaieni,. sau- . j vaikosi politi-
sio lo d. išleido savo atsi-l“
sveikinimo numeri Io nas-|n,us emi^ntus » JUOS sau- SveiKinimo numerį. JO pas- . • orižti ir Hpfia i “Irūrvki šlitinis rpdalrtnrine -Tnbn grįZtl ir OetlS J KUTyolkutinis redaktorius John 
Gates sako, kad ir visa ko
munistų partija “nebėra 
veikli jėga kovoj už demo
kratiją, taiką ir socializmą”

nį gyvenimą.” Kol kas visos

A p z v a • g a
ULEVIČIAUS PASAKO- “ 
JIMAI IR PAMOKSLAI

D Lietuvos gijžo Juozas 
Lesevičius, Kanados lietu-

nieko nepasakyti apie Lie- sielį apie liaudies priešų poast Guąrd akademijoje, 
tuvos gyvenimą. Tokio “ma- “šmeižtus” ir Lietuvos ko-*New London, Conn. Mūsų 
tymo ir girdėjimo” reikia munistų partijos didelius nuoširdžiausias linkėjimas, 
su žiburiu paieškoti ir vis- pasimojimus įvesti Lietuvoj jaunas Shirvinskutis 

pasiektų .^įvo tikslą ir su-vien kito tokio niekui- neuž- “socializmą”. Toks “delega- 
tiksime. tas” be mandato, kaip j.

J. Lesevičius bolševikas Lesevičius važiavo į Lietu- 
ir tas jo bolševizmas tryška vą ne pamatyti ir išgirsti, 
iš kiekvienos jo rašto eilu- bet pasivažinėti ir paskui 
tės. Jis polemizuoja su viso- pasakoti, ką jis ir taip jau
kiais Tarybų Lietuvos prie- žinojo iš bolševikiškų kan- ______ _____ _______
šininkais, pasakoja apie ka- tiekų. Važiavimas į Lietuva apon^n.
ro nuostolius, bara tuos, ku- jam buvo reikalingas tik tas atvirute. Pečiulka vra 
rie gauna iš Lietuvos lais- tam, kad jo žodžiai turetų
kus su nusiskundimais, tei-. didesnį svorį kitų žmonių 
sina bolševikišką režimą, ausyse, 
žada Lietuvai šviesią ateitį, Tenka tik stebėtis, kad 
bet nepasako, kaip žmonės toks nedanešiotas “delega- 
Lietuvoje gyvena, kaip ru-;tas” sugeba tiek daug pri- 

Lietuvoje ieimininkau- pasakoti ir tiek mažai pasi
ja ir apie padėtį Lietuvoje, kyti dargi bolševikiškos 
atrodo, jie žino mažiau, ne- propagandos akimis žiūrint, 
gu ten nebuvęs, bet gyveni- j Neapsiriksime pasakę, kad 
mą sekanti* žmogus. bolševikams J. Lesevičiaus

Neaišku, ko toks J. Lese-, kelionė į Lietuvą tikrai ne- 
vičius važiavo į Lietuvą? Jis apsimokėjo. Prisivertus per
galėjo visą savo “matymą ir skaityti jo pamokslnipkiš-
gii-dėjimą” apie Tarybų Lie- kas išprakaites trupučiuką darbščius, sumanius ir są- 
tuvą parašyti jos visiškai; darosi gaila popieriaus, ku- žiaingus šeimininkus. Lai 

‘ iis “delegato” gyvuoja klubas ir Lawren*

teiktų didžiausią džiaugs
mą savo tėveliams.

ae feėhilk*, Law- 
ass.. ir Jupaąs Kraučialis, 
arenouse Point, Conn., 

prisiuntė labai gražias lie-
$

Laisvėje" jau seniai rašo,
Ką matėme ir girdėjome 

Tarybų Lietuvoje”. Rašo!nematęs, būtų’ užtekę tik ris turi tokiis “delegato” 
jis seniąi ir niekaip užbaigti ipasiraityti rankoves ir iš- raalimalienes nešioti po

spaustuvininkas, tai jis pats 
atsispausdino, bet kur Krau
čialis gavo tokias atvirutes, 
tai mums paslaptis.

Povilas ir Ievute Aiex’ai, 
Piliečių Klubo, Lawrence, 
Mass., šeimininkai, švenčių 
proga prisiuntė sveikinimus 
su nuoširdžiais linkėjimais, 
tuomi davė žinoti, kad jie
du sveiki, gyvi ir vis šeimi
ninkauja Lawrenco lietuvių 
piliečių klube. Laimingas 
tas klubas, kad turi tekius

vių “delegacijos” galvą. Jis negali ii’ kartu išsigudrina drožti bolševikišką pamok-'margąjį svietą.
co i!

“T. Balso” pastangos Tary* 
bų Lietuvai davė tik “mo
lius” ir jokios stambesnės

Jungtinėse Amerikos Vals- 
tybčse (lyg tarti ji toki.(lyg tarsi ji tokia 
“jėga būtų kada nors bu
vusi) ir todėl traukiami ir iš 
partijos eilių.

“Daily Worker” mirtis 
mažai ką jaudina. Jį numa
rina staliniečiai, o dešiniojo 
sparno komunistai, kurie 
vadovavo tam dienraščiui 
po Stalino nuvainikavimo, 
neparodė nei ryžtumo, nei 
noro, nei gabumo atsiskirti 
nuo purvinos ir kruvinos 
stalininės praeities, todėl 
nepajėgė laikraštį sustiprin
ti ir padaryti jį nepriklau
somu nuo pinigų kapšiuko 
Fosterio frakcijos rankose.

Per 34 metus “Daily 
Worker” kasdien skleidė 
bolševikiškų išmintį ir priė
jo liepto galą, o R. Mizara 
kadaise pranašavo tam lai
kmačiui 5 milionus skaity
tojų! Tai pranašas . . .

John Gates sako, kad 
“Daily Worker” nemiršta 
savo natūraline mirtimi, bet 
yra “nužudomas.” Laikraš
čio žudikas yra Fosteris, 
Stalino dvasios šešėlis Ame
rikos žemėje.

rimtesnėmis aukomis. Bet 
jų nėra. Vis dar nėra. Ne- 
kimba ant meškerės įr tiek.

O koks iš viso reikalas 
šaukti tautiečius grįžti į tė- 
vynę? Juk, jei bolševikams 
taip brangus yra lietuviai, 
tai kodėl jie neleidžia grįžti 
mūsų tautiečiams iš Sibiro 
ir kitų tolybių, o grįžusiems 
kodėl neduoda darbų ir var
gina kaip įmanydami? Tai
gi, j’iems ne lietuviai reika
lingi, bet jų tikslas yra de- 
morUzuoti mūsų išeiviją, ją 
pakrikdyti ir pasigirti Mas
kvai, kad “politinės emigra
cijos frontas likviduotas.”

Vilioja jie tėvynės malo
numais, vilioja “kūiybiniu 
darbu,” vilioja ir skilan
džiais su sviestu, bet kol kąs 
dar tik “moliais” tegali pa
sigirti.

Grįžti į tėvynę yra kiek
vieno lietuvio teisė, bet ten 
važiuoti Maskvos sirenų vi
liojamiems,—tai jau kita is
toriją. Maskvos bloznai 

> skirtumirai žino skirtumą.
J* *
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvi ų Gyvenimas KAS SKAITO, KAflO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Iš SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Naujųjų metų pasitikimas

Naujuosius metus čia Į- 
prasta pasitikti dideliu pa
radu. Jis buvo ir šiuos me
tus pasitinkant. Jame daly
vavo daug orkestrų, daug 
šokėjų, ritmingai šokusių 
gatvėse ir žavėjusių žiūro
vus savo gražia jaunyste, 
daug įdomiai ir spalvingai 
papuoštų universalinių krau 
tuvių, bravorų, bulvininkų, 
pomidorininkų, citrininkų, 
apelsininkų, papajinininkų, 
melonininkų, sporto ir kitų 
organizacijų vežimų. Para
do gale važiavo Orange 
Bowl karalienė Marčia Va- 
libus (sako, kad ji lietuvių 
kilmės, bet ji pati to nepri
pažįstanti). Karalius jojo 
pafado priekyje. Jis žmo
gus kaip žmogus, daugiau 
panašus j ispanų, negu ame
rikoną, bet tikrai žavingai 
jojo.

Minia karštai plojo šokė
joms, atstovėms vežimuose, 
o kai pasirodė karalienė, 
minią pagavo didžiulis susi
jaudinimas, ypatingai rėkė 
Studentai ir kitas jaunimas, 
pamatę savo gražuolę.

-Gražių Įspūdžių kupina 
minia skirstėsi iš lėto. Mies
to centro gatvės buvo pilnos 
žmonių, slenkančių iš para
do, visų minta ika bllVO pa
kilusi ir linkusi toliau džiū
gauti ir linksmintis. Tik žiū
rovų vietos liko panašios i 
šiukšlyną. Mat, belaukiant 
3-4 valandas parado, jie 
užkandžiavo ir butelius, po
pierius, dėžutes paliko do
vanų miesto savivaldybės 
pareigūnams.

Oras paradui buvo labai 
palankus. Temperatūra bu
vo 70 laipsnių, pūtė silpnas 
vėjalis, dangus buvo pilnas 
žvaigždžių. Nesirodė nė 
sputnikas. Matyti, ir jis ven

gė sud ramsti miamiečiams 
gerą nuotaiką. Vietinė spau
da skelbė, kad parado žiū
rėjo virš ketvirčio miliono 
žmonių.

Seno posakio “duonos ir 
reginių” vertė buvo aiškiai 
parodyta. Minia valgė,* plo
jo ir džiūgavo. Paradas tę
sėsi virš 2 vai. ir kai pasi
baigė, vienas kito klausė: 
“Argi jau viskas?”

Aš čia tą paradą matau 
trečią kaitą ir man atrodo, 
kad 1957 metai buvo sutikti 
iškilmingiau, šiemet paste
bėjau šiokių tokių skirtumų 
ir pačioje parado “dvasio
je”. šiemet nebuvo rodoma 
nieko, kas keltų prieškomu- 
nistinę mintį, ankščiau tas 
buvo. Atkreipiau dėmesį į 
tai, kad, kai važiavo veži
mas su šūkiu “Join the Air 
Force,” tai jaunimas juok
damasis šūkavo: “Tai pro
paganda”. O vežimas buvo 
sumaniai, rimtai sugalvotas 
oro pajėgoms atstovauti. 
Matyti, jaunimui rimti daly
kai Įspūdžio nedaro, o gal 
jie taip atsiliepė, kad tame 
vežime nesimatė nė vienos 
plikablauzdės gražuolės.

Stebėdamas paradą gal
vojau, kad retai kui* yra 
|tiek laimingų žmonių, susi- 
' rinkusių Naujųjų metų išva
karėse tokio parado žiūrėti.

85-JO KONGRESO ATIDARYMO VAIZDAI

Viršuje po pirmininko Sam Raybum atidaromosios kalbos kun. Bernard Bras- 
kamp kalba maldą. Apačioje kairėje senato daugumos vadas Lvndon B. Johnson 
(dem.. Tex.) sveikinasi su senatorių Thomas Hennings (dem., Mo.). Dešinėje 
Kalifornijos sen. WiHiam F. Knowland (kairėj) ir senato mažumos vadas Jo
seph W. Martin kalbasi su laikraštininkais po pirmojo kongreso posėdžio.

ILLBiOIS LYGUMOSE
ROCKFORD, ILL.

Aito ir Balfo nariams

Po karo jis sukūlė švy
turio bendrovę, kuri išleido 
daug visokio turinio knygų. 
Viso labo velionis per savo

Alto skyriaus valdyba'gyvenimą yra išleidęs 1,418 
praneša, kad pirmasis šių leituvišk’us leidinius. Tokių 

nuopelnų lietuviškai knygaimetų susirinkimas bus Lie
tuviu Kultūros Klubo ma
žojoje salėje sausio 19 d. 
I vai. p. p. Jame buš ranka

asmenų mes nedaug teturi- 
jme.

Nuo 3949 metų velionis 
ma valdyba ir tariamasi Va- įgyveno Čikagoje.
sario 16 minėjimo reikalu.j _______ •__________________
Visi nariai prašomi daly
vauti.

Ten pat 1:30 vai. p. p. bus 
Palfo 85 skyriaus susirinki- 
Balfo 85-to skyriaus susi
rinkimas, kuriame bus 
duota jiernykščių metų apy
skaita ir renkama šių metų 
valdyba. Visi nariai, o 
taipgi ir nenariai prašomi 
gausiai dalyvauti.

A. Pocius 
Balfo 85 sk. pirm.

PITTSBURGH, PA.

Lietuvių Tautinių Kapinių 
Komiteto pranešimas

Pittsburgho Lietuvių Tau
tinių Kapinių Komiteto na
rių metinis visuotinis susi
rinkimas Įvyksta sausio 26 
d. (sekmadieni), 2 va1, po 

i pietų IJetuvių Mokslo drau- 
■ gijos svetainėje (142 On* 
St., South Pittsburgh, Pa.). 
Visi nariai maloniai kvie
čiami gausiai atsilankyti.

Po susirinkimo toje pačio- 
S ausi o 19 d. 2:30 vai. p.p. je svetainėje 6 vai. vakare,

Vyru choro koncertas

ft ♦ t vi

ST. CATHARINES, ONT.

Už lcą mes baisa1

: S.L.A. 278 kuopoj nomi
nuojant centro vykdomosios 
tarybos kandidatus daugiau
siai balsu gavo: P. Dargis 

i (prez.), E. Devenienė (vi
ceprez.), dr. M. Vinikas 
(sekr.), N. Gugienė (ižd.), 
E. Mikužiūtė ir adv. S. Brie
dis (iždo glob.), dr. S. Bie- 
žis (gvd. - kvot).

S.L~A. narys

* PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausiu^ 
valgius 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 padub
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 pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. So. Boeton 27,

era»tfrra»mrarerfrara»»fiųm>rw^^ųwraą 
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Pirkit vaistas ii tikrai Amerikos valdžios
pripažintai

IDEAL PHARKACY
29 Kelly Sųucre, Worceator, Mase.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinio- 3 
ką Vytautą Skrinską “Ideal Pharmacy” savininką Čia tt- ! 
pildomi gydytojų receriai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

' Mes siunčiame vaistas VISUR. Tariam 
specialinių vaistų ano džiovos 
vaistų nuo ankšto kraujo sų 

I reumatizmo, nuo širdies irUHBSbE. Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit 

VYTAITAS SKRINSKA. B. 9. Rag. Phm.

ir Notary
issraes^j

WORCESTERIO NAUJIENOS w „„ _
-------------- -— ‘nėšio 21 dieną pasibeldė Į

So. Barte, Jono Barakausko‘Minėsime Vasario 16

šiemet bus du minėjimai G ‘
Iir beveik tuo pačiu metu. :Gai(lne1’ MaS8‘ 
LJetyvąi Remti Draugija su Humoro vakaras 
Lietuvių Piliečių Klubu,
Lietuvių Moterų Klubu, S.

Lietuvių Kultūros Klubo di- Raip įr kasmet, bus broliš- 
džiojoje salėje Įvyksta pir- , kas - lietuviškas - šeimvni- 
mas šiais metais parengi- nis pobūvis — vakarienė, 
mas, tai yra Vyrų choro* Rus skaniai paruošti lietu- 

_________----- _____ koncertas. į viski valgiai ir gėrimai. To-
įSvesti inodask mirtie an Vyn? chorui vadovau-)a dėl Komitetai maloniai

---------<Ja.in,os mėgėjas Liudas Je-ikvieėia visus tautiečius gau-
rasekas. šiam koncertui jau sįai atsilankyti šiame gra
somai choras raošiasi, todėl žiame parengime ir broliš-R. Danyia iš oo. na,.e, jono raraKausKO seimos neab eotin kad koncerto . , nuįtoikoj maloriai ir

. Mass., ir J. Kraskauskas is duns (o03 Ridgevvood Av.) ____ - *--- .-j._ • • :. - maiomai ui/ progI'ama bus j<iomi ir linksmai vakarą praleisti 
aLkyie mielą Jo- atĮįkta. Dainuos ne tik Pobūvio pelnas skiriamasįir amžinai 

Į ną, tik 62 m. amžiaus, nuo

Worcesterio Lietuvių Ži- dukterų Adelės ir Genovai 
nios” vasario 1 d. Lietuvių tės LaMedica, žento Povi-

Zlau* ’ nuo visas choras- bet ir kvarte- Lflninni imminmmiii 
mylimos žmonos Salomėjos, ,as bus "linksmieji bro-

liai”. 
Taigi,

Fr. Žilionis

visi kas tik myli į Naujausios knygos
MIŠKAIS ATEINA RUDUO, 

pražios progos pasiklausyti romanas, parašė Marius Kati- 
skambių dainų. Vėliau ga- liškis. Tai ištisa Aukštaitijos 
lėsite pašokti ir SU seniai, kaimo tipų galerija. Knyga tu-

^mo^-aS^ DX daina, o lietuviai vn, dainos

v y • y-k • vauja Vitalis Žukauskas ir nės v * *11 A ♦Dr-ja, šv. Jurgio Dr-ja, Se- A į Gustaitjs 
nų Žmonių Pagalbos Dr-ja, r 
Lietuvių Demokratų Klubu, Kitos naujienos 
Šv. Liudviko Dr-ja ruošia

nes.
Kūčių dienoje, kai žmo

nės džiaugsmo spindinčio-
sv. uuuviku ur-ja ruošia; Vasario 7 J Amoniu Kalėdų bematytais draugais susi- 'ri 514 psl., gražiu kietu virše-
minėjimą vasario 16 d. 2 p n.-Ja Tjetnviu Pi- dovanėlių, ■ tikti ir pasikalbėti. iUu» Kaina ........................ $5.00
vai. p. p. Lietuvių Piliečių | Klubo"3 salėje renma b”te eg!utė .Ve' Tai^ iki malonaus pasi-« GINTARĖ LĖ, legenda, parašė
Klubo salėje (12 Verno kX S ***

Kitą minėjimą tą pačią;“ sl»rgęs Jo-!aS^"ja Jį™ ir val- S
dieną 3 vai. Providence Ju- ’ Piffap.n ^dėsi «v Vin- .J 2J » niaugu beinior High School salėj ren- rigaga^gyclesi sv. vin j bičiulių is St. Aromiskio laimiui nigu ovhoui SKuejieii :cento bgomneje. dotuviu konlvčios nngia abi parapijos ir Bend- ... . ... ... <irr , xopncios, po oaz-
ruomenė. Vl«tos la,‘.lu'a±s, Tele- n>’tln,>! aP«‘?U. Palydėjo

’gram gruodžio 23 d. nume- mylimą
šventei

sausio 
30 min.

mėn. 19 d. 2

LA SALLE, ILL.
gram gruodžio 23 d. nume- mylima Joną i jo amžino - , - •
.ry Įdėjo Vytauto Mačio šei- poilsio vietą —Karo vetera- M,re ' ’ Gn*aIluna> 
mos ir G. Giedraitytės su E. nų kapines Long Island, ‘ Gruodžio 30 d. mi

• o«š- «■% W V __ _ V.* _ 1 _ * ? _ W h _Sausio 6 d. įvyko Lietuvai fesnaite nuotrauką prie sta- N. Y 
Remti Dr-jos pirmojo sky- '° lauzant kalėdines plotke- j Velionis buvo gimęs Juk-
riaus ir kitų draugijų atsto- *es- niškių k., Radviliškio valse.,

J. Krasinskasvų pasitarimas Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
40 metų sukakties minėjimo
reikalu. Pasitarime dalyva-1 . t ------
vo: M. Žemaitaitis, J. Palu-:Socialdemokratų 
beckas, O Tarailienė, M.
Vaikšnorienė, J. Lendraitie- 
nė, J. Krasinskas, J. šala- 
viejus, J. Dvareckas, A.
Kriaučialis, M. Mitrikienė,
J. Baravykas, I. Pigaga.
Mirė iie lietuviai

DETROIT, MICH.

Šiaulių apskr. Amerikoj iš
gyveno 43 metus ir beveik 
per visą tą laika skaitė “Ke
leivį”. Jonas Barakauskas 
buvo malonaus ir švelnaus 
būdo, visada ir visur lietu-

Gruodžio pabaigoje mirė: 
Ona Kvaracejienė - Talač- 
kaitė, 48 mt. amžiaus; Pra
nas Kunigauskas, 67 mt.; 
Walter Delionis, 60 mt.; 
Albertas Grinevičius, 48 
mt; Pijus Maltus - Matijo- 
daitis, 78 mt; Vincent Sta- 
liulionis; Stanley Yaskis, 
Anthony Graičaitis.

Sausio pradžioje mirė:A- 
gota Lukoševičienė, Jozefi- 
na Zurlienė, Anna Jeswick- 
Bačkūnaitė.

i į laivyno

Kongresmono Philip Phil- 
bin rekomendacija karo lai
vyno akademijos kandida
tais paskirti šie lietuviai: 
W. Stolgaitisiš Ware, Mass.,

susirinkimat

L.S.S. 116 kuopos metinis """s st,e.n?ės>, k«? gal«da’ 
susirinkimas bus sausio 26 nlas padėti. Turėjo nema
ri. 2 vai. p. p. pas Mrs. F. i231 draugų, kune ir jo ne- 
Wemer, 4288 W. Jeferson, Pa"1'™- ne tik pne jo kar- 
Ecorse, Mieli. isto sunešė ?eliu, bet

Visi nariai ir narės prašo- 11 patys gausiai dalyvavo 
mi dalyvauti, nes yra daug paskuhni kartą su juo atsi-

nas •‘Keleivio” skaitytojas 
Juozapas Grigaliūnas, kilęs 
iš Skurdėnu km. Panevėžio 
apskr. Į ši kraštą jis atvyko 
1910 mt.. pradžioje gyveno 
Spring Valley, III., vėliau 
atsikėlė i La Šalie ir čia pa
baigė šios žemės gyvenimą, 
sulaukęs 82 metų.

Liko liūdinti žmona, 3 sū
nūs, 2 dukterys, šeši anūkai 
ir vienas brolis Lietuvoje. 
Jiems visiems gili užuojau
ta.

CHICAGO, ILL.

St&nčikaitės iliustracijos, ver
tinga dovana vaikams. x 
Kaina .................................. 95c.

NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. įdomus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas įvykis, apie kurį 

mire ^e_.'^abar mažai kalbama. Pirmao. , kaina $3 0<)

NEMUNO SŪNŪS 
lis, 426 psl. . . .

antroji da- 
. . . -24.00.

svarbių reikalų aptarti.

BROOKLYN, N. Y.

sveikindami.
Nuoširdžią užuojautą reiš-

jkiu velionies liūdinčiai šėl
imai, o Tau mielas, Jonai, 
, tebūna lengva šios šalies 
į žemelė, kurią Tu pamilai ir 

ją gynei nuo

Retėja senųjų “Keleivio” 
skaitytojų eilės.

Kai visi keliai buvo už-(net ginklu 
kimšti skubančių pas savoĮpri^sų- 
gimines ir draugus Kalėdų Kaimynas Balys S.
jai m ii...... .......................... ....... JLniLfirijrj-~T~~~J~~;

Vaistų Pakirtai į Lietuvą
Per mūsų vaistinę yra pasiųsta virš 4.000 pakirtų vaistų 

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

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq„ Worcester,

Mirė J. Rinkevičius

Gruodžio 20 d. mirė Jo
nas Rinkevičius, 70 metų 
amžiaus. Velionis buvo di
delis lietuviškos knygos 
puoselėtojas. Jis jau nuo 
munvstės dienų platino lie
tuviškas knygas ir laikraš
čius, kada jie buvo uždraus
ti, o vėliau, spaudą leidus, 
jis pradėjo pats leisti lietu
viškas knygas. Jo pastango
mis jau prieš pirmąjį pasau
linį karą išėjo almanacha- 
nas “švyturys”, jis 1912 me
tais pradėjo leisti pirmąjį 
lietuvių grožinės literatūros 
žurnalą "Vaivoiykštę”. Iki 
1916 metų velionis buvo iš
leidęs 184 leidinius.

DANTYS, Ju Priežiūra. Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą 190 psl.,. kieti viršeliai, 
kaina 44.00

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų. kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io Prescūiiioj, prie Italijos sie
nos. I-a dalis 453 psl. . • .$4.50.

ŽEMĖ DEGA, antroji dalis, 
414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitų motų literatūros premi
ją kaina $4.50.
PAVASARIU AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė* Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psi., kaina.............$2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knvgoie -Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina........................................

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

—R —MJtlYlI
BM E. Broadhray 

So. Boston 27, Mass.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Grįžusių likimas

Paskutiniuoju metu vis 
daugiau ir mūsų tautiečių 
gauna teisę grįžti iš

Algimantas Užbila. Jie Len
kijos vyriausybės pasiųsti į 
Vilniaus universitetą studi-į 
juoti lietuvių kalbą ir lite-į 
ratūrą. Jie abu yra baigę) 

gimnazi-
Sibiro

į savo tėvynę. k 8^' Lietuvių Suvalkų
žus jų keliąs, ei-skeciais nu- dabar p^e.
klotas. Ir teviskeje M r eik Vi,niaug
tuijti pastogę, rei' va korespondentui pareiškęs,
vadinasi, reik gauti da . ^ad ~ pradžių buvęs mana- ’ 
Daugeliui tas via truk omą, tęs studijuoti tiksliuosius
yg tyčia verčiama ve savo mokslus, paskiau apsi-i
klastą apleisu. Taip itas i Spren^ęg studijuoti lietuvių 
padaro arba is kitų pa yręs nes jam atroda, kad
apie sunkumus sugrįžus, pa- J
sdteka valgą vargti tolima
me Sibire.

Bar kiti grįžę ir negalė
dami gyveni man Įsikibti
nustoja vilties ir noro gj-, studentė Danutė jau visą 
venti.. 
ro.

šitas dalykas kraštui esąs 
labiausiai reikalingas ir grį-; 

- žęs į savo kraštą galėsiąs 
savo žmonėms daugiau pa-

STEPONAS KAIRYS 1941 metu sukimas
Prieš keletą mėnesių išė

jo iš spaudos St. Raštikio 
atsiminimų “Kovos dėl Lie
tuvos” antras tomas. Auto
rius yra vienas žymiausių 
Lietuvos kariu. ” Jis buvo

kiečių kariuomenė, įžygiavusi į 
Kauną rado miestą jau lietuvių 
rankose......... Lietuviai partiza
nai vokiečių buvo greit nagiak- 
hmti, • kai kur net sušaudyti”- 
(294 pusi.).

, • i „ ». Maž daug tą pat St Ras-penkerius metas Lietoms ukis rašo 314 pugl
kariuomenės vadu, kol pre
zidentas A? Sfttefona' jį pa-1 
šalino. Išėję du tomai atsi
minimų, viso apie 1,500 pu
slapių, kalba apie St Raš
tikio darbštumą ir kūiybin- 
gumą. Jo atsiminimai yra 
turiningi

kaip 100,000 ginkluotų vy
rų sukilimas, mes bemaž 
nieko' nežinom, veržiamės 
spėliojimais. Tenka apgai
lestauti, kad mūsų istorikai 
nerenka^ medžiagos to mū
sų tautos didvyriško žygio 
kritiškam aprašymui. Išeivi
joj yra daug gyvų liudinin
kų, karininkų, to sukilimo 
dalyvių.

Jei kuriam istorijos mėgė
jui po 50 metų teks skaityti 
SL Raštikio atsiminimus, jis 
susidurs su labai sunkiu už
daviniu: išspręsti, kas tikė-i

“Lietuvoje vokiečiai buvo pa
statyti prieš jau įvykusį faktą, 
prieš 100.000 ginkluotų lietuvių 
patriotų, parodžiusių, kad jie 
molu kovoti ir mirti dėl savo .. ,
tautos. Juk visi didieji Lįetu-itin?’ ?. 88 ne*

Ryšium su tris kart jo 
prisimintu milžinišku sukili-

vos miestai buvo išlaisvinti iš: 
gausiais įvykiais,i rusų ne vokiečių kariuomenės,1 

kurie aprašyti žmogaus, ge- i bet pačių lietuvių, dar prieš; mu, kaž kaip nedarniai 
rai valdančio rašytojo atėjimą”. skamba SL Raštikio nuošir-
plunksną. Būdamas patrau- ! Tiesa yra, kad 1941 m.'dus prisipažinimas, kuris 
klus skaityti, tas jo kūrinys' birželio 22 d. t. y. nacių Vo- dalimi teisingai nušviečia ir
yra stambus įnašas į mūsų kietijos ir Sovietų Rusijos PaM sukilimą. Antrojo to-

ir sau gaią pasida- laiką svajojusi studijuoti
_ , .... ..... .. ~ lietuvių literatūrą, galvoja
Toks likimas ištiko 11 Gu- jjterat^ Vasaros atos-

stomų km. Jomskeho valse. metu numato parinkti
ūkininką Petrą btapulioių, mej2iagos apie rašytoją 
kuns kelioliką metų įsken- ^ntaną Baranauską, kai jis 
tęs pačiose blogiausiose Si- gyVeno Seinuose. Be to, nu
biro vietose labai suvalgęs hj^usj rinkti tautos dainas 
grįžo su seimą į savo kras- . *
tą, bet čia jam taip buvo ’ * .
kliudoma įsikurti, kad jis Statys didelį šaldytuvą 
neteko vilties kliūtis įveikti

LIETUVA BUDO
literatūrą. Istorikai ras ten' karo pirmąją dieną ir vė- 
daug medžiagos Lietuvos į liau įvairiose vietose susi- 
nepriklausomybės laikotar-įdarė lietuvių būriai mušti 
pio istorijai. įbėgantiems iš Lietuvos rau-

SL Raštikis, kaip ir kiek-.donarmiečiams ir neišbėgu- 
vienas žmogus, nėra neklai- įsiems komunistams bausti.Tokiu pavadinimu šiomis sekliai gynė darbo žmonių 

dienomis išeina Stepono reikalus nepriklausomos 
Kairio
Utemtto^Fon<£.’Tai^to statoj suminėtas

irio atsiminimų pinnoji Lietuvos seimui; jis buvo dingas, jo darbai nebuvo to- Tik tas lietuvių sukilimas 
is. T, tom išleido už ir Vliko, apjungusio vis,;

ir nusišovė.
Atvažiavęs neteksi nei 
batelių nei baltinių

“Nelaimingi esame,

Aukštuosiuose Paneriuose 
(prie Vilniaus) numatoma 
statyti šaldytuvą, kuriame 
tilpsią 5,800 tonų mėsos

SL Raštikio
roto’Tls’į^Mų ‘knyga. piginta- ^to tots ItovasĮatąminimuose, arba kokiu

fW. S. Kairys ne tik ge- kas? juo kun laiką buvo ir ™n“?Į1’ctu?Ju,. .apAudma bendrais peša-
ias publicistas, bet ir talen- Vilkui perkėlus savo veiklą 1,ePe ^rjįtant. bei ypatin-
tingas žodžio menininkas, į Vokietiją. Jo prezidiume ^al. pažymėti jam malonius

i rašytojas, to dėl ir šioj kny- jis buvo ir Vilkui įsikūrus dalykus. pievas .patarė .
’*2Ojf užtinki puslapiu, kiniuos J.A.V. Jis ir šiandien kiek- Jara ?1 * savaip tone grupe atskilusi nuo
ir , j____, ._______ ___ .___ ._____ nusviesti istorinės reikšmės knkscionių demokratų)

kiais “Lietuvių Bičiulių 
Frontas”, paprastai vadina
mi “frontininkais”. (Tai po-

kad kilų produktų. Jis būsiąs Į*** aW^ tovto ^kius. Todėl ir St Rasti-
Ra(l dvigubai didesnis, negu vi-į° atvertęs Kitą lapą, randi paiuzti n nepaliauti Kovoti k.Q dauffelia kritiku našta-

mo 302 puslapyje jis para
šė:

“Man, kaip Krašto Apsau
gos ministeriui beveik nebuvo 
darbo, nes nebuvo sąlygų to
kiam darbui išplėsti. Vadina
moji sukilėlių karinė vadovybė 
jau anksčiau ne mano buvopa- 
skirta. Ir ji jau buvo atlikusi 
savo pareigas. Kauno ir kitų 
miestų lietuvius komendantui 
vokiečiai paėmė savo valdžion 
ir naudojo juos savo reika
lams“.

1941 m. birželio 28 d. St. 
Raštikis iš Berlyno atvyko j 
Kauną kaip Krašto Apsau- 

,. gos ministeris. • Per tas 6 
nenui e negalėjo dingti be

pėdsako ginkluotų 100,000 
vynų sukilėlių armija, kuri 
be jokios vokiečių pagal
bos, “prieš vokiečių atėji
mą” iš visų didesnių miestų 
išmušė raudonarmiečius. 0 
tų raudonarmiečių buvo kė
lios divizijos įvairių rūšių.

“Naujienose” 1957 m. ba
landžio 2 d. paliečiau čio
nai minimą sukilimą ir išra 
šiau sukilimo vieno organi
zatoriaus pasisakymus, kad 
sukiliman tautą šaukė Lie 
tuvių’Aktivistų Frontas, vei
kęs tėvynės pogrindyje ir 
užsienyje, kad jau tuo lai
ku tautos išlaisvinimo viltys 
buvo miglotos, kad Vokieti
ja jiems (sukilimo organi
zatoriams) nieko nežadėjo, 
kad stačiai daužyte daužė 
organizatorių viltis, iš ank
sto, apie tai įspėdama. Suki
limas gi buvo organizuotas 
“lietuvių tautos išlaisvini
mui, nepriklausomos valsty
bės atstatymui, kad lietuvis 
savo šaly būtų šeiminin
kas”.

J. Liūdžiu*

(Bus daugiau)

St. Raštikis
duomenų, kuriais pasirė
męs tvirtina, kad sukilėlių 
skaičius siekė 100,000, kad 
Žuvusių buvo apie 2,000 
vyrų. Skaitytojo įtikinimui 
reikalinga buvo nurodyti iš
kieno sandėliu buvo paimti «• *
sukilėlių apginklavimui tie 
šimtas tūkstančių šautuvų ir 
atitinkamas kiekis šovinių 
ir kitų ginklų. Sovietų oku
pacijos metais ginklai nesi
mėtė pašaliais. Už rastą 
bent kokį šaunamą ginklą 
gyventojai buvo bolševikų 
skaudžiai baudžiami. SL 
Raštikis nenurodė pavyz
džio, kaip sukilėliai kuriam 
nore mieste puolė raudon
armiečius, kaip vyko mū
šiai, kiek buvo paklota

vvnuv „,un- S- KaT _ ir
ka siūlė vykdyti smarkų į \ sielofosi m£u kraš zrn°8lk5' moka klf.kv!e?.ą ,riu. Taigi jo pareiga buvo 

tokama, vertlto,j,s,sužinotI, ka8 Mr M
k0* i vėjo tai vieno tai kito

ittL* 22 ’Šos^eToSS •? buTvito^l^e
caoar tarime lokių sieaų, dvtuvak šaldytuvo statybai 
kūnų išėjimo, atrodo, nesu- „kjriama 20 mik rabUų. 
lauksime. Jie nupese plau- pHe ^<^-0 veiks ir 
kus, sudaužė raumenis, pa- dil.btinio ledo fabrikas, ku-!5?« J

tų ar kitų anų dienų Lietu- dėl
vos visuomenės, ūkio, po- Lietuvos. ... . ....
litikos ir kitų klausi- Tokio amželio sulaukęs, * *

nuoseklų nagrinėjimą, S. Kairys, rodos, galėtų pra- būtent, tas riltos,

visos. Ir aš čia noriu palie

darė tą, kas istorijoje nebu- rfs panĮ duosiąs 20 tonųTodėl visoks skaitytojas ras šytis poilsio. Deja, jis te- kur
vo parašyta, ^emaneme, ledo Vilniaus šaldytuvų KV pasiSnanyvi if naujų oeairca aaug aaugiau negu A1 m Ki^i;« 99 a iL.,™,,aaug oaugiau negu 41 m birželio d lietuvių
kad gali būti pasaulyje to- kombinato inžinierius «a.u®,’J ?5riau daugelis jaunųjų. Jis para- voki^ių . rusų
km nara7itn knk'ip mus an- - . , notnlimai n ra Pi pi ai nazint.i. c-H oleimntimn L-nvrrro___ “T.io_ _ _ . . “ “kių parazitų, kokie mus ap
niko. Kad bent dideiė per
kūnija juos sutrankytų, kad 
neliktų nė jų pelenių!

Tai, brangusis, nepagal
vok važiuoti į K. gyventi, 
nes neteksi nei batelių nei 
baltinių ir liksi be plaukų, 
džiaugsies gavęs supuvusių 
bui vinių žievių pavalgyti ir

netolimai praeičiai pažinti. ?ė atsiminimų knygą—“Lie- k . nrasidėŪM- 
Tai tikra enciklopedija, tuva budo”, bendradarbiau-, - 1tMn

Ji ir išviršine išvaizda bus ja Amerikos lietuvių pažan-
Tikra bėda komunistams ntaėtaut rolas Ražtikfe n«toau-

su tuo Lietuvos jaunimu -iįje javėliau bus tašoma, o jos leidžiamą žurnalą “Dar- ke “ L"*”™8- Pa^fs. krt

ra Jankauskas.
Bėda •u tuo jauninau

negali jo sumulkinti ir pri
teisti jj akiai klausyti.

Tas klausimas buvo svar
stytas ir paskutiniuose Ko-

, tz . • • bolševikų valdžia rengiasikuns Kainu, pradėjus areštuoti‘( & 1941 m_
dominti tioL- ivonmn ic_ _ .. .

men. jis slaptai pasisalino
čia norėtųsi nore kelis žo- bą
džius tarti apie tos knygos ji redaguoti, tiek išaugo, iš-
autorių prof. Steponą Kai- tobulėjo, kad šiandien tapo - Lietm.os j Vokietiją. Ka-

Tuo reikalu pranešimą da- 
: ęs centro sekretorius Niun-i ai paprasto, nelabai raš

tingo žmogaus laiško iš Lie
tuvos ištrauka.

Kalba ir kalba, o reikalas 
iš vietos nejuda

Kada jau bolševikai kal
ba apie trūkumus, sakysim, 
l a i .r prekybos srity, o rei
kalas nė kiek negerėja. Štai 
”"i iesa” vėl rašo, kad Vil- 
i. aus paniuotuvės blogai: 
seikiu, tarnautojai neman-i 
< a iis. kad kaikuriuose: 
nio-tuosc jaučiamas mėsos, 
pieno ir drabužių trūkumas 
sunku rasti vaikiškos avalvv
rėš, paprasčiausių baldų— 
stalu, kėdžių, taburečių ir 
t.t., parduodamų prekių ko
kybė dažnai labai bloga 
ir Lt.

Patų fabrikas su konvejeriu
Vilniuje turėjo būti baig

tas statyti batų fabrikas, ku- 
dirbama prie!

Kitose vietose savo atsi
minimų knygoje SL Rasti-' 

kas per tas 5-6)kjs yra dalykinis, konkre-
T................ su sa?°! dienas įvyko Lietuvoje, ką tys nesišvkšti duoti tikslias

priešu. Jis ir ginčiuose zo-' veikia <?ukilėliai j* • . , , .priešakį- lžiu ar ,aųu visuomet gan-’ M • • • . datas’ vletoves’ dalyvių1 oz.u ai ra. tu visuomet san ( Atsiminimų antrajam to- skaičių ivvkiu aDlinkvbes
turus. Jis puola ne tuščiais mc 111 niislanvie SL Raš-S •> ik-*-’ • • •* v*’nokyklos žo<ižiais> U nuosekliomis'mC 111 ^ pasikalbėjimų tarnų r kt

suole sėdėdamas įsijungė į mintims, su juo gali nesu-j tikis parašė:
vienintelę Lietu-:tikti, bet negali teigti, kad

Aunoje vis tesą maža »^!vejo lai Vleno 
mumstines dvasios, jis tebe- suomeninio baro 

apsikrėtęs “atsilikusio-, nėge Gįiėse
nuotaikomis , reikią g. Kairys dar mokyklos -> 

išryškinti lietuvių

vi-
ras
ims
labiau

tautos istorinius ryšius su £UO metu 
usu tauta , kitaip tarus,; yQj buvusią 

okieiiyti Lietuvos jaunimui, nę _ socialdemo-
usains palanluą dvasią... Kratų ir visą laiką buvo jos

Bet kada paliečia sukilimą, 
tai visose trijose vietose

»i

name i <us

Organizuotų ir neorganizuo-
įtu sukilėliu bei partizanu skai-Tenkinasi bendrybėmis —

pirito išlaužia bile tik prie-ičios «inkta?t« S“1*1!’:
1 1 įaugęs beveik iki 100,000. Vie- 2,000 žuvusių ir “lietuviai

Kaune ir jo apylinkėse visur nugalėjo”.

lietuvių politi-jjs niekus sako, ką nore iš:*;

i.eikia laukt:, kad Uetu-
.os jauirmas bus dar labiau 

ry ziuojamas.
d rė J. Sruoga

Gruodžio 15 d. Kaune mi- į 
rė Juozas Smogą, poeto Ba
lio Sruogos vyresnis brolis.
Nepriktausomoje i Lietuvoje jai. Dėl tų idėjų jis ir žilos 

senatvės sulaukęs jaunatvi
šku užsidegimu tebekovoja. 
Jis pats yra kartą pasakęs, 
kad visą gyvenimą buvęs 
optimistas ir tokiu norėtų 
pasilikti iki savo gyvenimo

vienas vadovaujamų asme
nų. Tki nuoširdžiausias ir

šin:nka “sukirstu”.
Toks jis yra ir savo kny

goje. Ir čia jis tuščiais žo-

name Užteks šešių
buvo susiorganizavusioR net .36 Toki benflro pobūdžio jra- 
atskiros partizanų sukilėlių maj verįja skaitytojąnepailsUnris Lietuvos so-,<|Ziais nesisvaido, kiekvieną. gnjp5s. Partizanai - sukilėliai . .. , ,, n . 1Q11

cialistimo sąjūdžio vado- gyvo mintį stengiasi parem-1 vieni apgynė Kauną ir kartu su da,^tl ;KXad%’ k . nel . 1
vas, kovotojas už demokra- ~ — --------- - —
tiją, socializmą, už laisvę,

ti faktais, įrodymais. lietuviais kariais Vilnių nuo šu

venonis ilgesnį laiką buvo 
diplomatinėj tarnyboj eida
mas įvairias pareigas.

Mirė vysk. K. Paltarokas

Sausio 3 d. Vilniuje mirė
konvejerio po 100 žmonių. į panevėžio vyskupas ir Vii- galo. Toks jis ir tebėra 
Jame kasdien numatyta pa- niaus vyskupijos valdytojas 
gaminti po 1,000 poių batų. Kazimieras Paltarokas, 82 

metų amžiaus. Sausio 7 d. 
palaidotas Panevėžy.Kas laikoma pasiturinčiu

Vilniaus radijas pranešė 
kad Troškūnų rajono Kazi
miere Štaro vardo kolūkie
čiai gyveną pasiturinčiai,,
nes jiems už 1957 metų dar- - o ,
badieni būsią išmokėta po studentų, gyvenančių Šuva

geresnę ateitį ne tik darbo ka k ti ir kiekvienam
žmogui, bet ir visai žmoni- domu su jo mintimis susi-

pažinti. To dėl mano nuo
širdus patarimas visiems 
Keleivio skaitytojams įsigy- 
.i “Lietuva budo”, k»i tik 
ji pasirodys, ir atsidėjus ją 
skaityti ir joje reiškiamas' 
mintis gerai savo protu per
galvoti, o S. Kairiui linkiu 
sveikatos ir geros nuotaikos 
sparčiai įuosti savo atsimi
nimų kitą dalį.

J. V—cas

o kilogramus grūdų ir 3 rūb
inis pinigais.

LENKIJA
Studentai prašo drabužių

Gavome laišką iš lietuvių

S. Kaiiys — žymus mūsų 
valstybės kūrėjas. Jo yra di
delių nuopelnų, kad 1905 
metų Vilniaus Seimas priė
mė istorinius nutarimus, o 
neišsiskirstė nieko reikšmin
go nepasakęs. Jis yra vienas 
tų dvidešimties vyrų, kurie 
prieš 40 metų pasirašė Lie-

kuosc. Siunčia nuoširdžių nepriklausomybės at-
sveikinimų visiems lieta- Matymo akt,, kuris visomisvisiems

K ims ir linki ištvermės. Jie 
skundžiasi neturi lietuviškų 
knygų, maldaknygių, laik-

I Vilnių atvvko studijuoti raščių, o taip pat prašo at- 
siųsti nors padėvėtų drabu-

Lenkijos lietuviai studi 
jtioja Vilniuje

du Punsko klasto lietuviai . .
—Danutė Grabauskaitė ir žiu ir avalynės.

Egipto sostinėje Kairo šeši 
egiptiečiai užpuolė vieną anglą. 
Čia pat stovėjo policininkas ir 
ramiai žiūrėjo.

—Kodėl tamsta stovi ir nie
ko nedarai, — paklausė polici
ninką praeivis.

t—Nes tų šešių visiškai pa- 
Apie tokį istorinį įvykį, kanka, — atsakė policininkas.

muimiuuiniimn

nį., nei dabar mūsu visuo-
nebuvo

Vilniuje, ypnč Antakalny- *u sukilimo organizavimu, 
je, Pabradėje, Varėnoje, Kau- vyksmu, laimėjimais bei 
ne. Šančiuose, Aleksote, Aukš- nepasisekimais ir jo pabai- 
tojoj Panemunėje, prie Kauno
radijo stoties ir daug kitur įvy-: 
ko smarkių karių ir partizanų i 
susikirtimų su bolševikais. Ir' 
viename Kaune ir jo apylinkėse 
žuvo apie 200 sukilėlių lietuvių.
Kauno ligoninėse karo pradžioj 
gulėjo apie 150 sužeistų parti
zanų. Apytikriai galima paša-1 
kyti, kad tada visoje Lietuvoje: 
kovose su bolševikais žuvo iš: 
viso apie 2,000 partizanų.“

293 puslapyje SL Rašti
kis parašė:

“Lietuvoje spontaniai pakilo 
iki šimto tūkstančių ginkluotų1 
lietuvių aktivistu partizanų. Jie

Toks žmogus, aišku, turi-"^"™0 ir daugelio lietuvių mene

ATSIUNTĖ AUKŲ

A. Baginskas iš Bridge- j^jaigvino Lietuvos sostines, 
water, Mass., atsiuntė $2|vj|niu ir Kauna ir kitus svar
Amerikos Lietuvių /Tarybai,1 besnius miestus ir miestelius, i 
o Pr. Simanauskas iš La- Buvusi Lietuvoje rusų kariuo- Į 

zerininkų pastangas sujung- combo. Altą, Canada,—$3 menė visai pakriko. Apie 2,000 
ti Lietuvą su kaizerine Vo-'Balfui. į lietuvių kovotojų, t y. daugiau
kieti ja, prieš kaikurių saviš-! Pinigus perdavėme minėtų negu per visą nepriklausomj •
kių žygius “apdovanoti” į organizacijų Bostono sky- »*s karą 1919 - 1920 m. paąul-
»i i. •• dė savo galvas uz IJetuV’M.Lietuvą monarchu: jis nuo- nams. w

pajėgomis kovojo prieš kai-

susipažinusi

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Boston 27, Miu*.
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—Maik, ar tu žinai, kiek nija mažutės tautos kraštas, 
mūsų Amerikoj dabar yra tačiau žmonės tenai turi ge-

(vinų balsų 43.5% ). Per re
spublikos prezidento rinki
mus praeitų metų gegužės 
mėnesį socialdemokr. kan
didatas dr. Adolf Sehaerf 
surinko visų balsų 51% ir 
buvo išrinktas. Partija lei
džia 5 dienraščius, 18 sa- 

Ivaitraščių ir 8 mėnesinius
! žurnalus.
I
Ką svarstė suvažiavimas?

Suvažiavimas turėjo du 
svarbiu uždaviniu: perrink- 

i ti partijos vadovybę, kai jos 
'pirmininkas išėjo į prezi
dentus, ir aptarti naujos 
programos reikalą. Didžiau
sias suvažiavimo dėmesis 
buvo skirtas programai.

Suvažiavimo darbų pra
džiai Bruno Pitterman, da
bar partijos, pirmininkas, 
padarė pranešimą apie pa
dėtį Austrijoje po preziden
to rinkimų. Tame praneši
me Pitterman kalbėjo ir a- 
pie partijos santykius su ka
talikų bažnyčia. Vienbalsiai 
priimtoje tuo klausimu re
zoliucijoje buvo pareikšta, 
kad ASP yra pasiruošusi 
tartis su katalikų bažnyčia 
apie darnaus su ja sugyve
nimo pagrindus.

Antroji suvažiavimo re
zoliucija broliškai pasveiki
no Milovaną Džilas, Jugo
slavijos diktatoriaus Tito 
teisėjų uždarytą kalėjiman 
dešimčiai metų, ir reikala
vo Džilasa išlaisvinti.

PRIMENA NEPILIECIAMS JŲ PAREIGĄ

Iki sausio galo visi neturintieji Jungtinių Amerikos 
Valstybių pilietybės turi užsiregistruoti. paduodami 
paštui nustatytos formos pareiškimus. Jų blankus ga
lite gauti kiekviename pašte. Nepraleiskite minėto 
termino, nes už tai būsite nubausti.

įdomu pamatyti Ameriką
Raio S. Michelsonas

Pastabos ii antros keliones
Pirmą kelionę per Ameriką atlikome mudu su žmo-! 

na ir Kppočiaie 1955 metais. Ji buvo aprašyta “Kelei-! 
vyje”, paakū/buvo dar papildyta, iliustruota ir išleista

Įątekira knyga ‘Amerikos įdomybės” vardu. Ją galima 
gauti ‘'Keleivio” knygyne.

Antrą* panašią kelionę nutarėm padalyti 1957 me
tais ir aplankyti dar tas vietas, kurių nespėjome pama
tyti pirmiaus. Ir gal neperdėsiu pasakęs, kad pamatėme 
visas Jungtines Valstybes, visus įdomesnius jų miestus, 
visus svarbesnius valstybinius paikus, aukščiausius kal
nus ir žemiausius klonius, daugybę ežerų, upių ir tiltų. 
Vienu žodžiu, pamatėme ne tiktai įdomią Amerikos 
gamtą, bet ir žmogaus lankomis padarytus joje pa
gerinimus.

Aprašyti visas smulkmenas neįmanoma, nes važiuo
jant automobilium po keliasdešimts mylių į valandą, pa
norama keičiasi kaip kaleidoskope, ir neviską žmogus 
gali susidėti galvon. Tiktai įdomesnius vaizdus užsira
šiau ir mėginsiu čia juos atpasakoti “Keleivio” skaity
tojams.

Naujais kėliau

Šį sykį teko daug važiuoti naujais vieškeliais, vadi
namais “turnpike”. Taip yra vadinami apmokami keliai, 
ant kurių yra pristatyta užtvarų, kui- automobiliai turi 
sustoti ir užsimokėti mokestį. Seniau tokių “turnpike’ų” 
Amerikoje nebuvo; bet dabar, kai priviso daug auto-, 
mobilių ir visi nori greitai važiuoti, buvo sugalvotas 
būdas tokius greituolius išnaudoti: nutiesti “turnpike’ą”,

Austru socialdemokratai
Lapkričio 21-23 dienomis

- kuris miestų nesiekia, nėra trafiko žibinių ir važiuojant i Salzbuigo mieste vyko eili-
^mau’.tėve- Europos. Danijoj nėra j nereikia stovėti, tik išsisukant reikia sustoti ir sumokėti j P1S

—Na, tai pasakyk. lių ponų, bet nėra ir skur-Lowl tn,™ 'kratų Partijos (ASP) suva-—Cenzo Biuro apskaičia- džiu. Būtų gerai, jeigu Lie- 1 a įžiav^mas- Kadangi Keleivy-
vimu, Nauju Metų dienų bu- tuvoje taip būtų. I ,. Važiavę “ n*™™ Pas‘“»^0“ I je apie jį nebuvo rašyta ir

tokia prabanga. Paėmėm neseniai dar užbaigtą Mas-kadangi, mano supratimu,

zmonių riausią gyvenimą įs visos

vo 172,800,000 galvų, tėve., _O aš, Maiki, nenorė- 
—Ar tai rokuojasi dau- čiau, kad Lietuvoje būtų 

giau, ar mažiau negu peniai,vien tik mužikai. Kuogi 
buvo? mes galėtume pasirodyt ki-

ČiniYinf m»o~01VlllWų VVVV,
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3,000,000 daugiau.
—Aš, vaike, ant tokių di

delių ličbų nelabai gramot-. 
nas, tai pasakyk, ką jos rei- dynė jau pasibaigė, 
skja.

mus nebūtų ponų?
—Lietuvos ponai buvo se

novės liekana, tėve. Jų ga-

■M
—Jos reiškia tris milio

nus, tėve.
—O kiek galvų eina į vie

ną milioną?
—Tūkstantis tūkstančių 

sudaro vieną milioną, tėve.
—Ir tu sakai, kad trys 

milionai priaugo per vienus 
metus?

—Taip, tėve.
—Kažin, ar tas gali būt 

teisybė, Maiki?
—O kodėl tėvas abejoji?
—Nu, kaip neabejosi! Juk 

mokyti vyrai sako, kad mū
sų tauta yra pati seniausia 
ant svieto, ir tai Lietuvoje 
nebuvo trijų milionų mūsų 
tautiečių. O jeigu Lietuvoje 
negalėjo tiek priaugti per 
visus amžius, tai ar galimas 
daiktas, kad Amerikoj tiek 
priaugtų per vienus metus?

—Lietuvių tauta nedide
lė, tėve, todėl ir jos prieau
glis nedidelis.

—Nu, tai išvirožyk, ko
dėl mūsų tauta tokia nedi
delė? Kodėl kitos išaugo! 
tokios didelės, a?

—Ne visos tautos didelės, 
tėve. Yra dar mažesnių, ne
gu mūsiškė. Štai keletas pa
lyginimų : Lietuvoje pagal 
1940 metų statistiką buvo 
2,879,070 gyventojų; 

Latvijoj buvo 1,200,000 
Estijoj — 1,134,000 
Liuksemberge — 309,000 
—Kodėl vienos tautos 

šiandien yra tokios didelės, 
kaip Kinija arba Indija, o 
kitos tokios mažos, kaip 
mūsiškė, užimtų perdaug 
laiko aiškinti, tėve. Bet aš 
galiu tėvui pasakyti, kad 
tautos didumas ar -mažumas 
nedaug reiškia.

—Tai kas reiškia daug?
—Daug reiškia tautos kul

tūra, progresas. Kinų ir in
dų tautos yra labai didelės,

Nų, tai kaip bus?
—Kaip bus, tėve, parodys 

ateitis; oet senoviškų ponų 
jau nebus.

—Tai kuo mes galėsime 
svietui pasigirti, Maiki, jei
gu savo tautos senovę pa
laidosim? X I

Bet ką mes galim iš sa-

sachusetts Turnpike’ą”. žinoma, susitaupo dvigubai dau
giau laiko.. Trafiko ant tokio kelio nedaug, niekas ne
kliudo ir gali dumti kaip vėjas. Tačiau sparčiai važiuo
jant suvartoja dvigubai daugiau gazolinu. Ir kai turė
jom iš to “turnpike’o” išsisukti, reikėjo užsimokėti $2.45 . .
už pravažiuotą kelią. Toliau paėmėm New Yorko šteito jžiavimą, kuriame be 500 
“turnpike’ą”, vadinam, ‘N. Y. Thruw»y”. Už šitą tu- PartlJos atsto^ Jos vad°- 
rėjom sumokėti $3.55.

Naujiems vieškeliams tiesti ir seniems lopyti yra 
uždėtas gazolinui didelis mokestis. Per metus automo- .. 
bilistai sumoka tokio mokesčio kiekvienai valstijai mi-!, »ociaIdemokrat’i
lionus dolerių. Tačiau kai nori nauju keliu važiuoti, įPaJe<umaa

Socialistų Internacionale 
ASP yra trečioji pagal na
rių skaičių ir pajėgumą par
tija. Pirmoji vieta priklau-

per Kanados Hamiltoną, Londoną ir St. Clair upės tiltu

už dyką neleidžia.
Per ežerą į Milwaukee

New Yorko privažiavom iki Niagara Falls, o iš tenai

vo senovės pasauliui paro- • jungtines Valstybes, į Michigano valstiją; tuo- 
dyt, teve? Gal Šiaudinius Z ; «_
stogus, medines klumpes,
garnio lizdą ant kluono?- 
tais daiktais mes negalim 
girtis, nes kitų tautų seno
vės daug įdomesnės. Paim
kim senovės graikus. Ar 
mes galim jiems prilygti?

—O kas tie graikai? A-
merikoj kitiems šiušius šai- 
nina. Lietuviai, Maiki, to
kių pi*astų darbų nedirba, 
Kaip jie.

—Ias ir parodo, tėve, 
kad žmonės turi gyventi da
bartimi, o ne senove. Grai
kų senovė labai šviesi. Jų 
skulptūros pavyzdžius šian
dien rodo visi geresni mu
ziejai. Jų filosofija šian
dien dėstoma geriausiuose 
universitetuose. Taip pat 
jų klasinė literatūra ir ma
tematika. Dar prieš Kris
taus gimimą graikų Eukli
das padėjo geometrijai pa
grindus, kuriais ir šiandien 
mokyklos vaduojasi. Turė
dami tokią senovę, davę pa
sauliui tiek daug kultūros, 
graikai šiandien tikrai ga
lėtų didžiuotis. O betgi at
važiavę Amerikon duonos 
ieškoti, jie turi kitiems ba
tus valyti. Vadinasi, senove 
sotus nebūsi, kad ir kažin 
kaip garbinga ji būtų.

—Maiki, senovės tu ne- 
peizuok, ba ji buvo daug 
geresnė kaip dabartis. Se
noviška šoblė man patinka 
geriau, negu visokie atomai

anet per Frintą, per Grand Kapids ir į Muskegoną. Ši
tuose miestuose yra nemaža lietuvių, “Keleivio” skai
tytojų; deja, nebuvo laiko čia sustoti ir saviškius aplan
kyti. Grand Rapids miestas yra didelis baldų pramo
nės centras, turi apie 176,600 gyventojų ir pusėtiną lie
tuvių koloniją. Seniau čia buvo judri socialistų kuopa 
ir man, tada “Keleivio” redaktoriui, teko tenai ne sykį 
kalbėti.

Keleivio skaitytojams ture-; 
tų būti įdomu sekti, ką Vei
kia Europos socialdemokra
tai, to dėl nors trumpai pa
rašysiu apie minėtąjį suva-

vybės dalyvavo svečiais 
daugumos Europos socialis
tinių partijų atstovai.

so Britų Darbo Partijai, an
troji — švedams. Nedidelėj 
Austrijos respublikoj su ne
pilnais septyniais milionais 
gyventojų, socialdemokra-

tai turi 689,912 narių, 
tarpe 242,809 moterys, 
to partijos darbe dalyvauja 
ir jai padeda šešiolika pa
galbinių organizacijų, kurių 
kažkurios taip pat turi šim
tus tūkstančių narių (koo
peratyvų sąjunga,—355,000, 
darbininkų sporto ir kūno 
kultūros sąjunga —300,700, 
butų nuomininkų sąjunga
oia nnn \«&±v,vw II
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ASP turi 3,100 vietinių 
partinių organizacijų, ap
jungtų į 111 rajonų, rajonai 
suskirstyti į 9 sritis. Partija 
turi 57,588 patikėtinius, ku
rie vietose atlieka jiems pa
vestą darbą ir kurių kiek
vienas “aptarnauja” 20 par
tijos narių. Patikėtiniai, pa
tys susižinodami su savo 
organizacijų vadovybe, pa
stoviu, gyvu ryšiu jungia 
vienumon visą partijos na
rių masę.

Per paskutinius parlamen
to linkimus partijos kandi
datai gavo 1,873,300 balsų

Flint turi 163,200 gyventojų ir jo automobilių pra
monė užima antrą rietą po Detroito. Yra keli šimtai 
lietuvių.

Muskegon yra daug mažesnė vieta, vos apie 50,000 
gyventojų. Miestas stori ant pat Michigano ežero kran
to ir turi gerą vasaros rezortą. Čia mes pernakvojom 
ir anksti rytą paėmėm laivą į Milwaukee miestą.

Iš Muskegono į Milwaukee skersai ežerą yra apie 
90 mylių; kelionė truko apie 5 valandas. Plaukdami 
laivu užsisakėm “sight seeing” busą Milwaukee miesto 
pasižiūrėti. Išlipus iš laivo, busas jau laukė. Iš viso 
buvo apie 20 tokių smalsuolių su mumis.

Milwaukee miestas turi 637,400 gyventojų ir labai 
tvarkingai, švariai užlaikomas. Gal tai dėl to, kad vo
kiečių apgyventas, kurie mėgsta gerą tvarką. Bet dau
giausia prie to esąs prisidėjęs socialistas majoras Hahn, 
taipgi vokietis, kuris valdė tą miestą per kelioliką me
tų, iki paseno. Reikia pasakyti, kad Miluaukee buvo 
pirmutinis Amerikos miestas, kuris išrinko ir socialistą 
kongresmaną. Viktorą Bergen mūsų skaitytojai turbūt 
dar atsimena; Robertą Lafollette’ą, \Visconsino sena
torių, socialistai ilgi*laikė artimu sau žmogumi: jie rė
mė ir jo kandidatūrą, kai 1924 metais jis kandida
tavo naujai įsikūrusios progresyvių partijos sąrašu į 
Jungtinių Valstybių prezidentus.

Partijos programa
Kai daug kas keičiasi Au

strijos ir pasaulinėj padėty, 
ASP 1956 metų suvažiavi
mas buvo nutaręs peržiūrė
ti ir partijos programą ir 
paskyręs 3 asmenų komisi
ją jos projektui paruošti. 
Šiame suvažiavime tą. pro
jektą aiškino Benediktas 
Kautsky, velionies Karolio 
Kautskio, žymaus socialde
mokratų teoretiko, sūnus.

Projekto įvade aiškiais žo
džiais pasakyta, kad ASP 
ir toliau nenukrypdama nuo 
socializmo idealo, sieks jį 
įgyvendinti savam krašte. 
Partija visuomet bus ištiki
ma demokratijos esmei, 
gins ją ir gyvendins ne tik 
politiniame, bet ir ūkiniame 
bei visuomeniniame gyveni
me. Austrų socialdemokra
tai laiko save marksininkais, 
Markso ir Engelso mokslo 
sekėjais, nois mato reikalo 
kaiką iš jo mokslo skelbtų
jų tiesų taisyti ar papildyti. 
Svarbiausias Markso ir En
gelso nuopelnas, sakoma 
programos projekte, yra tas, 
kad jie padėjo pagrindą 
darbininkų klasės sąjūdžiui. 
Projektas labai griežtai at-

Milwaukee vokiečiai yra ne tiktai tvarkingi ir pa
žangūs žmonės, bet ir labai svetingi piliečiai. Mūsų 
buso šoferis buvo inteligentiškas vyras ir, vežiodamas 
mus po miestą, gražiai aiškino įdomesnes jo vietas, 
įstaigas ir jų istoriją. Pagaliau sustojo prie “Blue Rib- 
bon” alaus namo. Čia visi buvom pakviesti į vidų. Su
ėjom į puikią salę, kur yra sustatyti masyvūs ąžuolo 
stalai ir tokios pat sėdynės. Sienos ir lubos taipgi ąžuo
linės, sunkaus vokiško stiliaus. Atmosfera jauki. Atsi
menu, panašią knaipą man teko matyti Antverpe. jsimoja nuo komunistų, su 
“Blue Ribbon” šeimininkas paprašė mus sėsti, o dailios kūrusių diktatūrinį režimą 
merginos tuoj pridėjo mums ant stalų visokių užkan-i darbo žmonėms pavergti ir 
džiu ir ėmė nešti vokiškais bokalais putojantį alų. Gė- jiems išnaudoti, 
rė ir valgė kiek kas norėjo. Atsisveikinant, šeimininkas Taika ir laisvė žmogui ir 
padėkojo mums už atsilankymą ir palinkėjo laimingos tautoms, gerbūvis ir saugu- 
kelionės.

. (Bus daugiau)
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mas visiems, pilnos demo
kratijos įgyvendinimas—tai 
yra socialdemokratų sieki
mas ir uždaviniai.

bet atsilikusios nuo progre- ir sputnikai. Teisybė, armo-| 
so ir jas visada kankina Ii- bilų nebuvo, ale už tai žmo-j gjm kitą sykį.

badas Tuo tarpu Da nės ilgiau gyveno ii’ niekas —Okei, Maik!

sprando nenusisukdavo. Tai, NAU JAS ADRESAS MO- 
ką tu ant to pasakysi? SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

—Aš manau, tėve, kad -Keleivio” ir “Darkn” atstn- 
laikas jau mūsų pasikalbėji- vo adresas Jis
mą užbaigti, todel daugiau . 8 ste. Snieko nesakysiu. Pasikalbę- ' tok8’ J* Vew*""as' 8 Me ;x 

wart St„ Bei labili - Mossend.
, Ianarsliire, Smttond.

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

Projekte yra pasakyta ir 
| i kaikas naujo: Austrijos so-
> cialdemokratai savo toli-
> ' mesnėje veikloje yra pasi

ryžę būti ne tik darbininkų, 
bet visų dirbančiųjų partija. 
Dėlto ASP sieks sau laimėti 
ir mažažemius ūkininkus, 
amatininkus bei inteligen
tus ir tuo būdu tapti tautos 
daugumos valios reiškėją.

Partija ir toliau sieks tau
tos ūkį suvisuomenininti, 
vesti jį planingai nevarto-

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių 
skaitymų ir plati kaleodorinė dalis.

Kalendoriuje yra įvairių informacijų, naudingų 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—50 centų. Prašome jį užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo bijant prievartos. Partija sto- 
adresu: gija už Europos apjungimą ir

“KELEIVIS” Sijos tautų darnų bendradar-
636 East Broadway |<biavimą, už visišką žmo-
So. Boston 27, Mass. 1%™* aprūpinimą.
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Imti 1 kopūsto galvą, 2

mmaammnmnmmmv*^.
Teofilė ftieliūte-Tattai!

šaukštus miltų (padažui ir 
apibarstymui), l’į šaukšto 
sviesto, 1 stiklinę šviežių 
apvirtų grybų, 1 svogūną, 1 
stiklinę džiūvėsių, 1 stikli
nę grietinės, 1 .kiaušinį, bul- 

naujakurio išgirdau-jono, druskos.
Kopūsto galvą, išplovus;•y*.

kito
įTattan pavardę minint 
pagarba ir dėkngumu. Vie
nam ji tuo pagelbėjusi, ant
ram kitkuo, trečiam vėl kuo 

Į kitu ir tt. Nė vieno blogo 
! atsiliepimo. Dažnas tvirti-

SU!
kopūstkotį, išvirti pasūdy
tame vandenyje ir suardyti 
atskirais lapais. Storesnes 
lapų dalis išmušti kūjeliu. 

Svieste paspirgintus iki 
i no, kad jei ne Tattan, tai jis gelsvumo miltus atskiesti 
į būtų turėjęs daug vargo, sultiniu (buljonu), pavirinti, 

o’kol būtų sutvarkęs savo rei-'pridėti kapotų ii- svieste pa
skalą, jei iš viso būtų gale- spirgytų grybu ii- svogūnų, 
;jęs sutvarkyti. grietinės ir druskos. Viską
i Tas ir pasako, koks žino-‘išmaišyti ii* ta mase ištepti 
'gus yra Teofilė Tattan ir kopūstlapius. Juos sulenkti 
už ką Bostono lietuviai nori pusiau arba į daugiau da- 

!ją pagerbti. Kaip bebūtų, j lių, pabarstyti miltais, su
lekiu nuoširdžių pareigūnų, vilgyti išplaktame kiaušiny- 
Įir demokratinėj Amerikoje !je, pavolioti džiūvėsiuose ir 
'reik paieškoti. Ir ta pareigu- iš abiejų pusių apspilginti' 
nė yra lietuvė, šiame krašte svieste.

Jau buvo rašyta, kad Bo- gimusi, augusi ir savo kil- Prieš duodant į stalą, ko- 
stono lietuviai rengiasi sau- me tebesididžiuojanti. pūstus užpilti tirpytu svies- 
sio 26 d. Teofilę Kieliutę- Štai kodėl ir sumanymui‘tu. Grietinę duoti atskilai. į
Tattan iškilmingai pageri)-pagerbtivisi pritarė. »----------------------------
ti. Tam reikalui via sukui- Teofile Kieliutės tėvai —. PALMYRA, N. J.
tas didelis komitetas, K. Na-E^na ir Kazys Kietos yra Į ---------
maksienei vadovaujamas. Suvalkų krašto žmonės, į Retėja Jatužių ieima 
Kitiems gal kiltų klausimas, Ameriką atvyko prieš 60 i Jau ir didžiuiė Yatužių
kas via ta sumanytoji pa- E?*?a Kiehe“® .w šeima pradėjo retėti. Mirė
gerbti ir už ką ją nori pa- šiandien tebera gyva. Kietos Alfonsas mirė brolio
gerbti. Trumpai čia į tuos užaugino du sunu ir dvi!Juliaus žraona Veionika, 
klausimus atsakysiu. dukteris, kUI1U viena y^nrire didysis Jonas (taip vi-

PAKEIS STREIKININKE“

piraią kartą operą “Norias”, pa pirmojo akto atsisakė 
toliau dainuotu Nors vėliau dainininkė atsiprašė dėl 
savo elgesio, bet operos admiaistracija nebeleido Jai 
dainuoti ir jos vietoje pakvietė iš Saa Francisco sopra
ną LociKe Udovick. kurią čia matome atvykstant j Ro-

operą.

Buvęs “sukil&up"

Bostone jau 38 metus i .
Massachusetts švietimo De- , .Teof^e «ime’ “"S0 lr mo-
partamente veikia Imigraci
jos ir Amerikanizacijos įs
taiga. Tos Įstaigos uždavi
nys via visokerioiiai rūoin-* v ~ a — • •
tis i šį kraštą atvykusiais, 
dar pilietybės neturinčiais 
naujakuriais, teikti jiems 
visokią pagalbą imigracijos 
ir pilietybės gavimo ir ki
tais reikalais.

Massachusetts valstijoje 
yra apie 130,000 nepiKečių, 
priklausančių 55 tautoms, to 
dėl yra aišku, kad jie ir mi
nėtoj Įstaigoj turi visokių 
reikalų ir dažnai varsto jos 
duris, štai pernai joje lan
kėsi 41,552 asmenys, iš jų 
vien Bostone 26,609, o kiti 
jos skyriuose Fall River, 
Lavvrence, Worcestery ir 
Springfielde.

Šitos Įstaigos nuolatine di
rektore peniai yra paskirta 
lietuvė Teofilė Kieliutė-Tat- 
tan. Jau vien šitas faktas 
yra atžvmėtinas: lietuvei 
patikėtos tokios svarbios į- 
staigos vadovavimas. Bet 
daug svarbesnis reikalas, 
kaip T. Tattan žiūri į savo 
pareigas, kaip ji jas atlieka. 
Ji šitoje Įstaigoje dirba a-

si jį vadino, nes buvo virsi
6 pėdų ūgio), dabar supylė- ‘

o- • » x i i^e brolėno Juliaus kapąhau Sunmomi ir Bostono ko-!che|tanham Pa { ,aidotu.
“Sarvai do univer-. susirinkome beveik visą •

sitete. 1932 metais Teofile Įgjmjnę

Velionis Julius ten išgy- 
’veno virš 50 metų, buvoge-

kėsi Lawrence, Mass., vė

1 - ?_ __ ___
iaŪLTS9LillXUA.Vištekėjo už

George S. Tattan ir gyvena
Ariingtone, Mass. (26 ^eb-^g širdies, taikoje gyveno 
cowet Ka.J. su kaimynais. jis užaugino

Šiuos žodžius rašančiam 
Teofilę Kieliutę - Tattan te
ko matyti tik vieną kartą,

sūnų Stanislovą, ktuds turi: 
aukštą vietą Sears & Roe
buck bendrovėje, duktė iš-

KALĖJIMAS

Pirmas žiedas, pirmas vėjas 
Iš tėvų laukų ...
Kur užaugau, kur mylėjau ... 
Kur vogčia slenku!
Žiu, sesuo, klausyk su vėju 
Iš tėvų laukų
Skundas kelias, skundas liejas 
Mirtinas klaikus!
Ar tai tam mes laisvės-godą 
Seigėjom ilgiai,
Kad tėvynę, žydint sodams, 
Sveikint kaliniais!
šion pakalnėn mus lydėjo 
Dargana, šalna ... 
čia atėjom — netikėjom,
Kad daina — rauda .. .
šlama nendrės lingutėlės — 
Amžius jų ilgus...
Tau, tėvyne, mūsų gėla 
Atlaidų tebus.

Balys Sniegą

kai aš nuvykau į jos veda- A Tranausko
mą įstaigą žinių gauti. Ji metų tuiėjo valgyklą, 
pasirodė, laisvai ir gražiai j l>ensįįa ir
. 11 • W1 1 * » įgyvena netoli Filadelfijos,
kuklios, malonios, energin- gūnus Stasys yra nepapias- 
gos moters įspūdį. tas gėjju mėgėjas ir visą

Klausiau jos, ar su lietu
viais tenka daug sunkumų 
turėti. Ji atsakė, kad lietu
vių reikalai palyginti leng
vai išsprendžiami. Kitų tau
tų tarpe pasitaiko daugiau 
sunkesnių atsitikimų, su ku
riais daugiau bėdos tuiima.

Sakau, kodėl Tamstą taip 
visi giria, kas skatina Tam
stą taip nuoširdžiai visiems 
ypač lietuviams padėti.

—Esu lietuvė. Tokia, ma
tyti, mano prigimtis ir taip 
esu išauklėta ir išmokyta,— 
atsakė ji.

šia proga noriu palinkėti

YUCAIPA, CALIF.

Gražus čia kampelis

nuošė matyti amžinas snie
gas, o čia apačioje gėlės žy 
di, apie Kalėdas išsprogsta 
aviečių uogos. Kas netingi.

Čia tikrai gražus, ramus rudeni pasisodina dar- 
_ , „ . _ kampelis, pilnas didelių so- f o vių, jos auga dar skanes-

leisvą laiką praleidžia gely- į dų, viskas žaliuoja ne tik^nįs kaip vasara, o apie ba- 
ne. Jis jurginų daigus siun- i vasarą, bet gal dai* daugiau • landžio mėnesi sodina ant 
čia net į kitus kraštus. žiemą. Vasario mėnesį kai- kartą.

Visi velionio vaikai gra-iįnn^ medžiai jau Pažyste- į Kelis kartus i mūsų kam 
žiai kalba lietuviškai, norsįKoks kvepėjimas, o kiek tųipą mėgino jgibriauti smuk- 
su lietuviais mažai teturi;bitelių aplinkui! vietos žmonės
progos susidurti.

Ir aš su vyru
. Retkarčiais palyja, daž- leido. To dėl norintieji deg- 

Bemardu; mausia naktimis, čia žai-, tinęs ar alaus turi važiuoti j

pie 30 metų. pradėjo papra- Teofilei Tattan visokerio- 
Bta tarnautoja ir paseke Uek jos asme-
pirma laikines, o dabar ir nįnįame gyvenime, tiek jos 

nuolatines jos uimninkesi^.,,^ pareigose.
vietą. Kai aš atvykau į 
Bostoną, tai tuoj iš vieno ir J. S.

KIEKVIENA TURI SAVO NUOMONE

LBtorė F*y Špatu (kifcgje) 23 aKn gavo Los Aagdca 
eismo skyrybą spręstas. Ji sakosi jaa 4 meta 
yvenu*i sa vyre, ket aeskabijast faati tetai 
imo, nes tas ją apaaageja nao kito saoitaokiara. Ji 
tataakč ir nuo ataeaiją. Kitaip pasielgi aktorė Sara 
kayae (dabinėje), k Ji peretokyrt, ket Ji reikalavo 
■ Jai priteisė iš vyro ISO,ta vertis namus ir kas mė- 
oo pinigais po $1.254.

savo gyvenimą pradėjome į bai ir griaustinis negąsdina, 
pas brolius Alfonsą ir Julių,;kad ir girdisi griaudžiant, 
ir daug paramos iš jų susi-;bet labai toli. O kokie gra
laukėme. Ilsėkitės, brangūs žūs rytai! . ~ ~ .. . .
broliai n broliene, greta, Istisą žiemą gali kelias va-k.l«ijas motery lebav. 
vienas kito. Lai bus lengva landas kaitintis saulėje, o-'s,los,
jums Amerikos žemė, į ku- |^s svaras ir sausas, 
rią anksčiau ar vėliau ir: _ 
mes atsigulsime.

Viena iš brolienių 
A. J.

kitą miesteli atsivežti.
Macy Mack

UŽSAKĖ KELEIVI 
DOVANŲ

Šiame krašte gimusi ir au
gusi Veronika Zablockienė, 
gyv. Brooklyne, N. Y., savo 
vyrui M. Zablockiui užsakė: 
“Keleivį” net 2 metams, o 
taip pat 1958 ir 1959 metų 
kalendorių. Zablockienės tė
vas, kuris mirė pernai lap
kričio 14 d. Gilberton, Pa., 
taipgi ilga laiką skaitė “Ke
leivį”.

Paul Žukauskas iš Hart
fordo, Conn., užsakė “Ke
leivį” savo svainiui J. Ga- 
taučiui, gyv. Athol, Mass.

A. Deltuva iš Providence, 
R. I., savo draugui V. Su
varai, Cranston, R. I.

Visokiomis progomis geriaooin 
dovana yra “Keleivis”. Iftra^yK 
J| savo drangai, polįstamni 
vardintą, gimimo, Švenčių ir 
kitomis progomis.

o 1950 metais tokią mo 
Kai-tėra Jau buvo 727,270.

I
DOVANOS POLICININKUI

Graikijos sostinės Jodijimg tvarkantis poHdninkas ap
krautas dovanomis. Ten yra senas paprotys vieną 
dieną per metas padaryti taiką tarp policininką ir vai
ruotoją: ne policininkai įteikia bandos pmnefti-
mvs. o valradtojai peikia policijai dovanas.

35 m. m
<Tęta»

4. Be vado leidimo negalima turėti jokių pasi
kalbėjimų su vietos gyventojais, nors jie kartais kal
bintų jus lietuviškai. Taip pat draudžiama lankytis jų 
gyvenamuose namuose, nieko nuo jų nei pirkti nei pra
šyti. Visą laiką teks gyventi lauke, geriausiu atveju 
pašiūrėj ar tvarte.

5. Maistas — sausas davinys. Jį gausite kelioms 
dienoms ir kiekvienas turi taupyti taip, kad jo užtektų 
tam'laikui, kuriam jį gausite. Prie progos, kiekvienas 
skyrius atskirai galės išsivirti kavos lauke, paslėptoje 
vietoje.

6. Vietoj pavadinimų — kuopa, būrys, kuopos, bū
rio vadas, sakyti: kompanija, eugas, kompanijos — cu- 
?o vadas. ♦

7. Ištikus kautynėms, vengti užmušti prancūzu kari
ninkus, stengtis juos paimti nelaisvėn net nesužeistus. 
Su kitais ceremonijų nedaryti. -

8. Paėmus Klaipėdos miestą, mes tuoj jį perduo
sim valdyti patiems klaipėdiečiams, ir patys grįšim at- 
ęal kaip tik bus galima. Ir grįžus, be atskiro nurodymo 
liekam nepasakoti apie dalyvavimą Klaipėdos vadavime.

9. Kariūnai Mackus, Kavolis, Kibelka, Žukauskas, 
šabaliauskas, Vagneris, kaipo gerai žinantieji vokiečių 
talbą, būsite visada prie savo vadų. (Čia turiu pami
nėti, kad pirmieji trys kariūnai buvo tikri Klaipėdos 
<rašto piliečiai, kiti trys — Lietuvos vokiečiai).

10. Sužeidimo atveju kreiptis prie gydytojo, kuris 
>us ten pat su mumis. Specialių sanitarų neturėsim ir 
įų pareigą atliks kiekvienas' iš jūsų, kąi būrio vadas 
nurodys kam juo būti. Taip, Dieve, padėk mums!

Po karininko kalbos buvo liepta didelio ūgio vy- 
ams lipti į vieną vagoną, vidutinio į kitą ir mažiems 

i trečią. Vagone radome atskirai supakuotus civilinius 
paltus, kostiumus, kepures ir ŠAįi^ųs. Jokių megstinukų 
ar šiltų marškinių. Ir tie civiliniai drabužiai, nors at- 
odė kaip nauji, bet buvo tokios prastos medžiagos, o 
rai būti kad ilgą laiką kur nors sandėly gulėjo, kad 

Jau velkantis juos, jie plyšo kąįp supuvę. Savo kariš
kus drabužius palikom vagone, kaip buvo nurodyta. 
Keistai atrodom civiliai apsirengę. Kaip. kokie miesto 
chuliganai, bomai. Be to kiekvienas gavom Klaipėdos 
ąašto spalvuotą juostą, kurią prisisegėm ant kairės 
ankovės. Taip pat dabar jau buvom aprūpinti ranki- 
įėmis granatomis ir apsciais kovos sviediniais. Nuo 
raukinio mašinisto sužinojom, kad dabar mes esame 
įetoli Kaišedorių. Įsakyta vėl užimti senus prekinius 
zagonus, ir apie 12 valandą nakties pradėjom važiuoti. 
Jabar jau buvo aišku, kur ig ko važiuojam, Nors buvo 
rerai po vidurnakčio, bet miegoti nesinorėjo. Mažai 
kas ir kalbėjo. Kiekvienas buvo pasinėręs į savo mintis.

Bet pagaliau šalia manęs sėdintis ant vagono grin- 
lų nutraukė tylą.

—Tai biaurus dalykas kariauti kaip sukilėlis,—pra
šneko jis, — paleiskim tave prancūzai sužeidžia, paima 
lelaisvėn, pradeda klausinėt^ kas tu, iskur? A, suki- 

’ėlis! h* kaipo tokį be ceremonijų pykšt, pykšt sušaudo. 
3u sukilėliais niekad nesielgiama, kaip su reguliarinės 
kariuomenės kariais. Jie neturi jokių teisių, neįmanai 
įelaisvėn, išskiriant trumpąm tardymai. Nesuprantu, 
kodėl mūsų valdžia bijo viešai, oficialiai veikti? Jug 
Klaipėda mums priklauso nuo aihžių, tiko nuo mūsų 
prievarta atplėšta, o dabar mes gaUm tuo pat būdu atsi
eiti. Bet viešai. nesislapsMmL ir kovotojo savi
jauta kitą, Žino, kad turi šiokių tokių teisių ir kritiš
ku momentu gali tikėtis pągajbos- O dabar? Oficialiai 
Lietuva jau atsisakė mūsų. Mes esame kaip kokie ben- 
kartai. Ne, man tas nepatinka.

—Reikėjo tau savo nuomonę pareikšti karininkui, 
kai jis paklausė, kas turi kokių neaiškumų? Dabar ta- 
7o apdūmojimai jau pavėluoti, — atsttiepė antras ka
riūnas, priešais mus sėdintis.

—Dar ne per vėlu Mes su vagonais tiesiai į Klai
pėdos miestą neįvažiuosim. Turėsim išlipti prieš mies
tą, dar kartą instruktuojami, ir tada galima išdėstyti 
savo pažiūras.

—Tada nebus laiko diskusijoms, tik vykdyti gau
tą uždavinį, — paaiškino antras kariūnas.

—Aš galiu nevykdyti įsakymo, jei nebus išklausyta 
mano nuomonė, — nenusileido dar pirmas kariūnas:— 
nes aš buvau apgautas. Sakytą, kad vykstam manev
rams, o čia nei velnias, nei gegutė.

—Tai ką tu, Mykolai, bijai mirti? — įsiterpė tre
čias kariūnas.

—Ne daugiau kaip tu Bet tik protingai.
—Nebijok, Mykol, jei būsi sužeistas ir mes žygiuo- 

sim, tai užpakalyje prancūzų nebus, o jei trauksimės 
atgal, tai tave ilgi nepatikrins prancūzams, — dar ket
virtas įsimaišė į pokalbį.

(Bus daugiau)
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Austru socialdemokratai DETROIT. MKH.

v.

Foalapls Septinti*
— "■ i - ' . i
Ieškomi: Jonas JANKEVIČIUS. & 
męs 1914 m. Gabrilevoa vienkiemy, 
Kruonio vak. Trakų apakr. ir Jon** 
ARLAUSKAS, kilęs iš Kruonio mie
stelio Jie patys ar kas juos žino pra
šom aUiliepti adresu:

i Vi. Dainius
3» • E ’ Street
So. Boston 27, Mass. <5

111 ■!!!-■
NAUJIENA! ! !

,1

vfStatistikos biuras paskel-
Finišai persiunčiami j Sov. Są
jungą. Lietuvą, Lątviją, Estiją. 
Pilnai garantuojame ir oficialiai 
—100 rublių lygu $10. Persiun
timas atsieina $5. Perlaidos di-

bus duotas svarstyti vieti- Netekome drg. Vincento i kad Jungtinėse Amži
nėms partijos organizaci* Budvaičio, 70 mt. amžiaus.'kos Valstybėse yra 172,- 

mi« j°ms- Visi pasiūlymai komi* Velionis priklausė L.S.S. 800,000 gyventojų, per me-
Xjektastaippasiekė* ’ fijos bus išžiūrėti ir toda 116 kuopai, dirbo pagal sa-.įja padaugėjo 3 milionais. „„ w u.,vą ^tnirn# Paie.kolMi Kleksandra KunickieB-.

‘Aai hfl7nv<nL nulrnlnii ^US paruošta galutinė re- vo jėgas Žmonių labui, pla-. Moterų yra pusantro milio-J džiausią suma $50. bet galima tų apie tf metų amžiaus be šeimy- ir j08 sūnūs Edvardas ir Antanas,
d.m«<lakcija. «»» M“
tZumnHžlrna i,- h ziavimui PnimU Pat mirties. Palaidotas Česnių kaip 65 metu yra

• >uw>inli7mni kalias: «„* Austrijos socialdemokra- Woodmere kapinėse, j ku-j 1,200,000, dirbaa&ų ne na-
ninrflAti hiiK atviras Rfitii ui visuomet pasižymėjo gy- rias palydėjo didelis būrys muose moterų 12,700,000, įprasti bus atviras. Butų va mintimi turėjo geį g0. velioįfJ ^thnųjų. moksleivių 41,200,000.

1 imo cializmo mokslo žinovu bei Konlvčinie atsisveikinimo Kas 7 SU puse seku

(Atkelta iš 5-o psl.) 
Dėl santykių su bažnyčio-

ĮIMAU PARTNERIO
įeik* u partnerio, kuri* sutiktų va
žiuoti j Pietų Amerikų užsiimti 
“Dude ranchinjr” ir veisti ramų ir 

Geistina, kad bū-

cializmo mokslo žinovų bei Koplyčioje atsisveikinimo Kas 7 su puse sekundžių^bHs^^ndmf Vi aiškintoM b^° gerai orga- kalb/ pasakė Peliksas Mo- gimė vienas žmogus, kas 20 
sočiausiais oenaios kai- nizuoti veįkiūs įr gyveni- tūzas, o kapinėse M. L. Bal- sekundžių vienas mirė.rbos”.

Suvažiavimas tik išklau- mas buvo ypatingai vienin- Ch. Nausėda, kurie rūpinosi 
se pareiškimų programos gas kupinas gerų vilčių a- laidotuvėmis, Detroito Klu- 
reikaiu ir nutarė atidėti teieiai ir pasiryžimo ener- be visus laidotuvių dalyvius 
P™***0®Yai?tym^..ir pr°- gingai veikti. sočiai pavaišino. Jie dėkoja

miški. šis austrų suvažiavi- chunas. B. Keblaitienė ir

■psmos.priėmimą kitomtom" visiemį kurie atsiuntė gėlių
.reikalui skirtam suvažiavi- v- Kymanto* _ _  ,
'mui, kuris numatoma šauk-
{ti šių metų gegužės mėnesį.; Nėra juoko, jei pats 

• Iki suvažiavimo projektas rys juokiasi, sako Schiller.

ar kuo kitu prisidėjo prie

Visdėlto Amerika dar nė
ra tirštai apgyventa, čia 
kiekvienai ketvirtainei my
liai tenka tik 57 žmonės, o 
tuo tarpu Olandijoj tokiam 
plotui tenka 858, Belgijoje 
753 žmonės. Kai J. A. Val-

(ttauuszuuuuuutuuj

laidotuvių, ir laidotuvių di- stybėse žmonės gyvens taip 
- — • n n • „i t- irstai, kaip Olandijoje, tai

čia bus 2,600 milionų.
rektoriui D. Braziui už la
bai tvarkingą patarnavimą.

ęĘĄMERCY
744 DROAD STREET

Room 925
Licensed and bonded by 
N. J. State Banking Com.

. šaukti.
Putricii Shurn 
P. 0. Box 190

I Peru, Ir.d.

FARMA NUOMAI 

Didelė farma, l<50 akerių

patys ar kas juos žino prašom para
šyti:

M. Strumskis 
(4 5920 S. Mupleuood Ave.

Chicago 29, III.

Dievo Karalystė
Ar žinai ku gausime Dievo Kara

lystėje? Vieni džiaugsis, kiti verks, 
ne aš tai sakau, bet Biblija sako! 
Jez. 65:13-14.

A lik Armin 
3444 Mass. St.
Gary, ind.

Paieškan pusbrolio Juozo Piskarsko. 
...... .. . atvyko Amerikon 1913 metais, gyVe-

.^en-eJa*)sl Jfera ,r v,s' Pulitalal nau-. kur tai apie Bostoną, paeina nuo 
J1* Del jcMtves noriu įsnuomuoti jęe-, Čiobiškio. Jis pats ar t-—— - ji žino, 
ratu arnotui, kuris nori syventi ant|prušora atsijįepti šiuo adresu:

žemes.

farmų. baubiau žinių laišku. Rašyt: ■ 
Mrs. Mary Kubilius 
Rt 1 Box 276
Custer, M ich. (4 j

Paul Peskarskas 
R. R. 4
U'est I.orne, Ont., Canada

< 10-8 i
Jiežkojimai Aš. Marė Strazdžiūtė, paieš- 

kau sesers vaikų, Stasio ir Jono 
Andriuškevičių, iš Suvalkų gub. 

ULEVIČIŲ, Vilkaviškio parapijos, Serdokų

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūta*?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ūltrabes Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY. 29 Kelty Sų.. Worcester, Mass.
V’. G. Skrinską (savininkas)

MANCHESTER, CONN.

Padaryta klaida
Keleivio Nr I parašyta, 

kad velionis A. Šokas 30 
metų buvo S.L.A. 207 kuo
pos sekretorių ir tas parei
gas eidamas mirė.

Iš tikrųjų jis virš 30 me
tų išbuvo tos kuopos nariu 
ir apie 10 metų jos iždinin
ku ir tas pareigas eidamas 
mirė.

JUOKAI
Bet Maskvoje lyją

* <

Paieškan Nikodemų .. _ _. . e_.__  ___
i mano brolį, girdėjau, kad gyvena kaimo. Jų ieško jų vaikai Lietu- 
į Waterbun-, Conn. JLs pats ar kas voje. Jie patvs ar kas JUOS Žino 
| jį žino prašau parašyt, man šiuo ad- prašom atsiliepti adresu:

M rs. Marijona Astranskas
R. D. 12
Point Marian, Pa.

Mary S. White 
1772 Thomaston Ave. 
Waterbury 14, Conn. (3

SIŲSKITE VIĘNĄ IS 23 NAUJŲ STANDARTINIŲ 
MAISTO PAKETŲ

Komunistinės Vokietijos bo
są* Walter Ulbricht gražią sau
lėtą dieną vaikščiojo Berlyni 
gatvėmis laikydamas išskįeątą 
skietį.Jį sutikęs geras draugas 
paklausė: — Drauge Ulbricht, 
kam tas lietsargis? Juk nelyja?

—Teisybė, čia nelyja, bet ly
ja Maskvoje, — atsakė vokiečių 

A. Ririetą 'komunistų vadas.

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

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
Veikia pagal specialų susitarimą su Inturist Maskvoje.

1530 BEDFORD AVE„ BROOKLYN, N. Y, Tet INgersol 7-7272, INgersol 7-6465

NEW YORK CITY, 78 SECOND AVE., Tel. ORckard 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 visokiu^ 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, persiuntimo išlaidos ir tuoj pasiunčiama sąskai
ta. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys, be 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 pąsiekia per 6-t7 savaites. Qcp pąš-

tu siuntiniai nueina per 7—10 dienų.
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS GAVĖJO PARAŠŲ.

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^ Off
Mūsų įstaiga per ilgą metų veiklos laiką išsiuntė šimtus tūkstančių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavi

mu pktenkinti. Todėl jūs su pasitikėjimu galite kreiptis į mūsų įstaigą.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVE,. BROOKLYN 16, N- Y.

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

78 SECOND AVE., NEW YORK CITY, N. Y.
MOŠŲ SKYRIAI:

DETROIT 12, Mkk., 11601 J«u. Campau Ave. Tet: TO 8-6266 
HARTFORD, Conn. 651 Albany Ave., Tet: CHapel 7-5164 
LOS ANGELES, Calif., 121 So. Vemon Ave. DUaluric 5-6660 
PH1LADELPHIA 23, Pa., 832 No. 7th Street, T< WA 3-1747 
CHICAGO, IU., 3741 W. 26th Street, Tet CR 74l86
NEWARK, New Jersey, 263 Markei Streeet, Tel. MA 2-6637
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MEDUS
Ar norite gyven

ti taip, kaip kara
lius? Valgykit me
dų!

Mes turime oren- 
čių medaus 65 cen
tai už bonką; Span
guolių medus 75 >

centai už bonką; Liepos žiedų 
medus 61.25 už bonką; Kubos 
medus, kuris turėtų būti iš vi
sų geriausias 62.00 už bonką. 
Trejankos pakelis 61-00.
Medaus per paštą nesiunčiam. 

A. Mizara 
414 W. Broadway 
Sa. Boston, Mass. 

Užeikite į seną Alezander’s 
vieta.

ŽODYNAS
A.LMJ0

AiighfiieUmų.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

|14

Pinigus siųsti kartu

Pr. p. PILKA 
546 E. Broadnray

Se. Beeton 27, Mass. 
rwwwwąyąewwwwwwv

VIDURIŲ
UŽKIETĖJIMAS

x Galvos skaudėjimu, nerrintna-’ 
m«, prislėgtu nuotaiką ir dau^y-’ 
ke litui sukelia viduriu užkietėjP, 
mas. Tai viena didžiausių bėdųf 
mūsų jryvenirae.

We«deriand Uert Tea yra na-] 
tūralinis vidurių užkietėjimų pa-

B gydyti vaistas. Sudarytas ii da, 
gybės specialistų parinktų žoli, 
Merk Tea — arbata yra pagelbė-į 
jusi tūkstančiams.

Natūralus vaistas—tikras va,-3 
—m. Vanderiand Kerk Tea dėžu
tė kaštuoja tik viens doleris. Tuo-' 
jau užsisakyldt Wanderlaad Herk' 
Tea adresu:

Mrs. Mary Ohl
32 UN|ON ST, INKERMAN. PA.

Ligų neatidėkit ryt dienai Tuo- 
u raiykit!
jcT** P***11**]

No. 3 — $14.90 
10 sv&rų cukraus 
10 svarų miltų

No. 7 — $22.30 
5 svarai taukų 
5 svarai miltų 
5 svarai cukraus 
1 svaras šokolado

• 1 svaras saldainių 
1 svaras razinku

No. 17 — $25.10
5 svarai 6 uncijos taukų
5 svarai cukraus
5 svarai miltų
2 svaraai 4 uncijos kumpio

■ 1 svaras 4 uncijos kakao 
į 1 svaras šokolado

No. 16 — 626.90
’10 svarų cukraus
3 svarai 6 uncijos sviesto 

į 2 svarai 4 uncijos kumpio
2 sv. 2 unc. džiovintų vaisių
1 svaras 1 uncija kakao
1 svaras šokolado

No. 23 —- $22.20 
11,000 amerikoniškų cigarečių

No. 13 _ $19.0©
3 5 svarai taukų 
j 5 svarai cukraus 
< 5 svarai ryžių

5 svarai miltu H
1 ---- I aukščiau paduotas kainas įeina VISKAS

REIKALAUKIT MOŠŲ NEMOKAMŲ KATALOGŲ IR VI
SOKIŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ. TUOJ PRISIŲStM.
MES TAIP PAT SIUNČIAME IR VAISTUS

* Streptomicino 19 gramų.........................................63.76
* Rimifono Roche 500 tablečių................................65.65
* Penicilino švirkštimui 3 mil? vienetų.................61-60 >
* Penicilino tabletėse 10 tabl. po 200,000 vienetų .... 60.96
* Serpasilo 100 tablečių po 0.1 ....................... .. 61-35
* irgapirino 50 tablečių.............................................65.50
* Multivibuninų 200 tablečių .. .. <. ,........ 62.85
* Aspirino 100 tablečių...............................................60.96
Specialus oro pašto patarnavimas. Taipgi išpildomi receptai.

Tazab of Londrn
51 Reservoir St CAMBRIDGE, Maas. Tel: KI 7-8765

Nuo Harvard imti Huron autobusą.

SUSIVIENIJIKAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI 610,000-

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 610,000 dešimčiai 
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki 6826 į mėnesį.

8LA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki

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:

OR. M. J. VINIKAS

Kad Jūsų giminės ir artimieji gautą siuntinį — dovaną 
VELYKOMS

jį būtinai išsiųskite neatidėliotinai, 
šventėms pradžiuginkite savo artimuosius SIUNTINIU DOVANA

SfoaHte siuntinius dabar
Naudokitės patarnavimu, patikimos, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., MC
135 W. 14tb St., NEW YORK 11, N. Y„ TąL CH 3-2363

(Licensed by USSR)
Pagal sutartį, sudaryta su Inturistu, firma teisėta siųsti siuntinius į visas USSR 
respublikas ir Lietuvą. Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokamos čia mūsų firmoje.

Siųsti galima tik naujįne dafttoa.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų. Pristatymas garantuotas. Siun

tinius galima atnešti asmeniškai arba atsiųsti paštu. KUjentai, atsiuntusieji siuntinius 
paštu, neatidėliojant gauna atsiųstųjų daiktų sąrašą ir pranešimą, kiek persiuntimas at
sieis. Po kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos pašto kvitą, o siuntinį pristačius— as
menišką adresato pakvitavimą.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS 
įstaigųje didelis pasirinkimas medžiagų, odų, drabužių, avalynės, vaistų ir kitokių

geriausios kokybės prekių ir pačiomis pirieinamiausiomis kainomis.
Tame pat siuntinyje negalima siusti maisto produktų ir pramonės dirbinių.
Atidaria kasdien mm 9 vaL ryte Bd 6 vaL vak. SekąMdMmb RI 4 tolam 

Mūsų kHjentų patogumui mes atidarėme skyrius šiuose miestuose:

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs 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- 
; į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
I myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik 63.00 
’ ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
! vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... 63.00-

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi. kada mane skaitysi. 446 

I puslapiai, kaina 64.00. Iliustruota. *
ŠLIUPTAKNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa-‘

> ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios
> dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinf 

išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik 63.00!
VISOS 4 KNYGOS TIK Už 65.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 

ar 3 knygų, tai už 1 tik 62.00, už 2 tik 63.00, už 3 tik 64.00.
Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

DR ALG. MARGERIS, 3225 Halsted St„ Ckicago A IB

► . ► * ►

II1HIHH

KĖS ATUEKAK,.
Y ISO KIU S SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ 8PAŲ8MNTŲ VOKŲ 

SU ANTGALVIAIS
KOKUI PRAMOGAI BILOTŲ 
' ; ■ ag PLAKATŲ

"Keleivio” spaustuve padarys tamstoms tiško 
ir mniųs freitiao ir pigiau, negu kuri non 
UU spaustuvė. Pritemę kreiptis Ruo adrem:

CLĖVRLAMP 12, 0»e 
Tet T0wer 1-1461
3S

11226
DWW IK 

Tel. TOvneend 6-8666

622 W. Gbard Ave. 
raiLADELPBIA 23, Pa. 

TeL WAlnut 5-8878 M Best 8rsadway, BI.

■sssssąMfSSRBI
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Poslapis Hfanrtaa U0VI8, 8a BOSTON

LDD 21 kp. susirinkimas Sandaros Moterų 
kortų vakaras

Vyrų choro banketas

Sekmadieni, sausio 19 d. 
2 vai. p. p. Lietuvių Pil. Dr- 
jos patalpose bus Lietuvių

Šj šeštadienį, sausio 18 d., 
Sandaros Moterų Klubas

Darbininkų Dr-jos 21 kuo- ruošia įdomų kortų vakarą 
]X)s narių susirinkimas. Vi- (\Vhist partv) Sandaros 
si nariai prašomi dalyvauti, svetainėje (124 F St.). Pra- 

Valdyba džia 7:30 vai. vak.

Šj sekmadienį Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje Bostono 
vyrų choras rengia įdomų 
vakarą - šiupinį. Pradžia 5 
vai. vak. Programa labai į- 
vairi ir įdomi. Kas daly
vaus, turės progos maloniai 
ir įdomiai laiką praleisti, o 
kaitų parems ir chorą, ku
ris Bostone puoselėja lietu
višką dainą.

Trylika

Pokylis T. Tattan pagerbti mas nario mokestis. mytėms, kurios paaukojo
Draugija buvo įkurta 1908’ gausiai ir labai skaniai pa-1

Teofilei Kieliutei-Tattan, m. gruodžio 13 d. ir įkor-'gamintą maistą.
Imigracijos ir naturalizaci- poruota 1910 m. lapkričio i 
jos įstaigos viršininkei, pa-,10 d. Šiuo metu draugijoje! 
gerbti pokylis bus sausio 26 yra 133 nariai, draugijos 
d. 6 vai. vak. Sheraton Pla- kasoje yra giynais pinigais

Skautų Tėvų Komiteto 
Pirmininkas

Pabaltiečių susirinkimas
--------  me širdingai visus

Sekmadieni, sausio 19 d. į Rengėjos
3 vai. p. p. Tarptautinio In- i ---------------------------
stituto patalpose (190 Bea- Tarėsi socialdemokratai
con St.) bus Amerikos Pa- --------
baltiečių Dr-jos metinis su- Sausio 11 d. buvo L.S.S.

za viešbuty. $9,000, kuriuos nutarta pa
dalint tarp narių.

Padėka

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Alto posėdis
— — Kas sekmadienį, 1:00 P. M.,

Sausio 15 d. 8 vai. vak.: -------- [So- Bostone, L ir 4th St. BAž-
Lietuvių Pil. Dr-jos patai-' Bostono Lietuvių Skautų NYčIOJE įvyksta pamaldos lie
pose kviečiamas Amerikos i Tėvų Komiteto vaidu reiš-, tuviams protestantams. Pamal-
T - __ -_ rn____V _ _ „ Vi,. i>. niinoiivlaio 1-jilrrA +Anlrk<rac ALietuvių Tarybos Bostono 
skyriaus narių susirinkimas. 
Darbotvarkėje Lietuvos ne-

kiu gilią ir nuoširdžią pa-;das laiko teologas A. JUR£- 
dėką padėjusiems suruošti NAS.
1957 m. gruodžio mėn. 29! A- Jurėnas yra HarvardoBus gardžių užkandžių ir ..v___ -■ __ —____ _ __ _  _ _______ ____ ________

vertingų dovanų. Kviečia- - Trylika, sakoma, yra ^(priklausomybės paskelbimo d. pobūvį: Programos ve- universiteto doktorantas ir ver- 
laimingasskaičius. Bet kav40 sukakties minėjimo'dėjui p. Valentinui Vakau- či šv. Raštą į lietuvio kalbą, 
kuriems jis laimingesnis uz rejkaI£ ‘j ir menininkams, -mv- - ---------

---------------------------- !siems programą: Poetui Pr.! butas nuomai
Povilą Vaitaiti Lembertui, p. Romualdui!

Budreikai, p. Rimui Mano-! 4 kambari’ butas, didelis, šviesus,

net bet kurį kitą.
Štai režisieriaus Ipolito

Tvirbuto tinpėj yra trylika 
pagrindinių narių. “Pažadė-

No, 3, Sausio 15, 1968

Dr. B. Matulionis 1

DR. D. PIULA
IMltU 

M hm T Uit
546 BROADWAY

sirinkimas. kuriame ponia 60 kuopos narių susirinki- 
Gaida Kalnajs kalbės te- mas. Jame išrinkta šių me- 
ma: “Ar mes žinome, kuo tų valdyba (L. Januškienė, 
esame naudingi”. Anesta, P. Brazaitis ir

Meninę dalį atliks Daiva J. Sonda), paskirta Altui 
Mongirdaitė (soprano) ir §20 auka, paskirti atstovai 
muz. Juliaus Gaidelio va- Balfo skyriuje (J. Sonda) 
dovaujamas moterų trejetu- ir Alto skyriuje (S. Miėhel- 
kas. sonas, N. Jonuška, P. Bra-

naujai atremontuoti kamhariai, alie-
paminėjo Boston Sunday uiaičiui, p-niai Ivaškienei irjumi šildomas. Kreiptis 130 s-oj «at-

. J . __ _ * -•__ a.____a- ■ » _ ____ i vei So. Bostone do 3 vai. do Dietų.tojoj zemej , kun Bostone į g^be, sausio 12; pažymė- J'os tautinių šokių grupei, 
vaidinama vasario 2 d., yra' * t i?, 1 ’ v . • . .trylika veikėjų, kuriuos to Chess Notebook sky-i Komiteto nariams: p-niai

zaitis ir J. Sonda), toitosi 
kovo 16 d. Liet Pil. Dr-jos

--------  salėj rengiamo pokylio rei-
Metinis kuopos susirinki- kalais. Jame bus be" ko kito 

mas bus sausio 18 d. 7 vai. iškilmingai įteikto L.S.S. 
vak. Sandaros patalpose Literatūros Fondo išleistos. 
(124 F St.). Jame bus ren- Kairio knyga “Lietuva bu- 
kama šių metų valdyba, to- do” tiems asmenims, kurie 
dėl visi nariai prašomi da- ją iš anksto užsisakė, 
lyvauti. " ---------------------------

SLA 308 kp. susirinkimas

Valdyba
Malonus tėvų pokylis

Tėvynės Mylėtojų 
susirinkimas

trylika scenos mylėtojų vai
dina. Tikimasi, kad įvairio
se kolonijose įvyks trylika 
šio veikalo spektaklių, nes 
jau beveik tiek pakvietimų 
gauto, taip visas trylikinis 
klausimas, atrodo, išsispręs 
visai laimingai.

Atsilankydami vasario 2 
d. į “Pažadėtosios žemės” 
vaidinimą padėkim sugriau
ti trylikos prietarą.

Nelaimės

riuje, kad Povilas Vaitonis,
Kanados čempionas, atvyks 
į Massachusetts šachmati-

Galdikienei, p-niai Lendrai-

vėj So. Bostone po 3 vai. po pietų, 
šeštadieniais ir sekmadieniais bet ka
da pirmame aukšte. (4

PARDUODAMI NAMAI 
BE TARPININKŲtienei, p. Baikai ir p. Pet-! 

ruičiui, kurie su dideliu pa-i 
ninku suvažiavimą—MSCA Į siryžimu ir pasiaukojimu i rei.kia įmokėti 3 ir 4'šeimų namai, 
—vasario 22 d. Įdėto Vaito- nesigailėdami laiko ir ener- (SuLmtT^T^ST 
nio laimėta partija prieš

Investavimui nuosavybe, pinigų ne-

M. AT

Dr. John Repshis
ūsams GTOTOMAS

Valaadsa: 14 ir M 
NadUteda ir tvaatadiaBiaia:

pagal rasitarimą

455 Cohnabia Road 
Arti Ppfc^a

Fusterį (Ontorio meisterį).
gijOS atliko beveik Visą dar- r?an5avim« sutvarkys lengvomis se- 

lygomis. Saukti: HI a-0074 (6

BUTAS NUOMAITaip pat raiškiu padėką
talkininkavusiems vakaro ■ 4 kambariai ir virtuvė su aliejumi,

---------  įmetu: p-niai Simonavičie- karšUl va"deniu’ 22 Rock-
Sausio 5 d. visuotinis drau- nei, p-niai Nenortienei, p-

gijos narių susirinkimas vi-niai Sinkienei, p. Jakučiui, 
sais balsais nutarė D. L. p. Venckui, p. Račkauskui,!
Kun. Kęstučio Draugiją už-į p. Jonaičiui ir p. Skautinin-! 
daryti. Nuo šitos dienos ne- ! kui Manomaičiui bei jo ;

Kęstučio dr-ja uždaroma

view St., Jamaica Plain, Mass. Tele
fonas JA 4-0909. (3

AN 8-2712 irba BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour t

(LAIMUS)
Uatavia
Vartoja

Z-BAT

Lietuviškosios mokyklos j žeidė. Ligoninėj jam buvo: 
tėvų komitetas sausio 12 d.; suteikto pirmoji pagalba ir į 

m j tzv-,- (Lietuviu Pil. Dr-jos salėje i jis paleistos namo. KitąJ.V VI. MUVV X^V v-i - - - - * A 11 • v

nės Mvlėtoju Dr-jos 81 ko. surenSe »abai malonų poky- dieną tėvas Albinas Šležas 
susirinkimas kuriame be i kurį susirinko pilna sa-į išvažiavo atsivežti savo na- 
kitu reikalu' paskirta auka Iė- pradėjo gražiu mų gydytojo dr. D. Pilkos,
Lietuvių Tarvbai ir T. Tat-iž<>dži“ TM komiteto pir-jir kelyje ant jo mašinos 
ton komitetui mininkas poetas Z. Gavelis..užlėkė policijos masina.;

Metinis kuopos susirinki-,Jis P0^*10 programai tvar-jSležo mašina gerai nuken- 
į kyti paprašė rašytoją | A. tėjo.

ivo humo- i Automooilimas bus vasario 7 d.

Naujas miesto tarybos 
pirmininkas

Praeitos savaitės miesto 
tarybos posėdy pirmininku 
išrinktas Patrick F. McDo- 
nough.

Praeitų savaitę automobi- i bemokamos nariams įrašai- skautams Sinkiui, Ulevičiui
lis užvažiavo ant dviračiu P°s a.r ™^,es Karosui.
[Važiavusio Albino Šležo nuo sausio 1 d. nebeima- Didelis ačiū skautų ma-
(sūnaus Romo ir jį su-

Gustaitį, 'kuris savo huino-i Automobilis užlėkė ant 
(ru visus linksmai nuteikė.'gatve ėjusio Juozo Juškevi-; 
Poetas Stasys Santvaras, į čiaus, pramušė galvą ir nu-i 
kaip visuomet, nuotaikingai; laužė ranką.
paskaitė 3 eilėraščius iš sa-!
vo netrukus išeinančios kny-! Svety* ii Londono
gos, o Bostono Lietuvių Dra-' ______
mos Sambūrio aktorė Irena; Praeitą penktadienį mus

Tame pačiame posėdv ta- i ^kolskjlė Nagio \aizdelį. ; aplankė Simas Šakys iš Ka
ry i)a pritarė majoro pasiū- (Dačytė paskambino kanklė- nados Londono miesto kar- 
lymui užtraukti 50 milionų įmis- ' tu su savo brocktoniškiu
paskolą naujiems miesto! Valerija Norvaišienė su įbroliu, pas kurį svečiuojasi 
administracijos rūmams sto- sa™ štabu svečius tikrai j nuo pat Kalėdų, 
tyti. karališkai vaišino kalaku

tais, toliomis ir kitokiais 
gardumynais. Pasistiprinę

Pabaltiečių koncertas
V. Vizgirdos paroda ivir Metropol kapelai prade- Paskutinis Pabaltiečių Dr- 

jus trankiai groti, vieni ne-jos šios žiemos metu ren- 
sigailėjo puspadžių, šokoįgiamas koncertas bus vasa-

Bostone gyvena mūsų žy
mus dailininkas Viktoras 
Vizgirda, kuris, ir visai nau-;ka(j grindys linko, kitiįrio 7 d. 8:30 vai. vak. Jor-
jose sąlygose atsidūręs, ne- 'mėgino laimę turtingoje lo-įdan Kali salėje. Jo progia- 
nustoja kurti. Neseniai stu- terijoje, atakavo barą, o!mą atliks latvių baritonas 
dentai santariečiai Bostone; dar jęįjį susėdę dalinosi, Teodora Brilts. Bilietai
buvo surengę jo kūrinių pa 
rodą, kurią aplankė ir ame-
rikiečių dailininkų. Jie susi- įLietaviai įveikį ftarwd, 
domėjo V įzgirdu. ir štai l ______

., ™i:e^.iu nuo S*“8’? So. Bostono L.P.D. pir- 
13 iki 31 dienos surengto V. moji komanda

praeitų švenčių įspūdžiais, (gaunami Jordan Hall kaso- 
—----------—---------- !je.

Rengiamasi uždaryti ir 
iv. Kazimiero draugiją

Vizgirdos kūrinių paroda 
“Twentieth Century Asso- 
ciation” klubo patalpose, 3 
Joy St. (Beacon Hill).

Minėtos klubas įsteigtos 
1894 m., jame gausiai ren
kasi rinktinė Bostono publi
ką, jame dažnai būna įvai
rios paskaitos, žymių daili
ninkų parodos.

Malonu, kad ir mūsų dai
lininkas turi progos pasiro
dyti rinktinei amerikinei vi
suomenei.

Parodos lankymo valan
dos nepatogios, nes šešta
dieniais ir sekmadieniais 
paroda uždaryta ir ją lan
kyti tegalima tik nuo pir
madienio iki jienktadienio 
nuo 10 vai. lyto iki 4:30- 
vai. j), p. Kas tomis dieno
mis ir valandomis laisvas įBsiūlo gardžia lietuviška supjaustytą duoną ne tik šeimoms, 
turėtų minėtų parodą ap!lj|bel ve,1,uvėn's- ir i»rėms. Reikalaukite visur.
la n k vt i r s: s? & jgscic i: ss as ac

(G. Šveikauskas, K. Merkis, Sausio 27 d. šaukiamas 
A. Keturakis, H. Starinskas į Susiv. Liet. Šv. Kazimiero 
ir P. Kontoutas) buvo nu-i narių susirinkimas, kuris 
vykusi į Harvardo universi-'spręs uždaryti draugiją ar 
tetą lygos rungtynių su uni-'dar toliau veikti, 
veraiteto A komanda. Rung-; Ši draugija yra seniausios 
tynęs laimėjo lietuviai, san- Bostono lietuvių dr-jos at- 
tykiu 3’_> - 1L»- Po šio lai- žala. 1889 mt. buvo įkurto 
mėjimo Lietuvių A koman- “Draugystė Broliškos Pasal
dą vėl atsistojo pirmenybių pos vardu Švento Kazimie- 
lentelėje į antrą vietą. Lie- ro Karalaičio Lietuvos”. 19- 
tuvių B pralaimėjo Harvar- 07 mt. ji suskilo į Lietuvių 
do universiteto B2 koman- šv. Kazimiero Romos kato
dai 2-3. Po tašką uždirbo likų dr-ją ir Susivienijimą 
A. Karosas ir S. Vaičaitis. Lietuvių Šv. Kazimiero.

PLEKĄVICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge 
> St., Cambridge, K EP £ J A I

BALTIC RYE BREAD

Aliuminijaus Kombinuoti 
Audrų ir Sietelio Langai

(STORM & SCREEN WIND0WS)

Trijų dalų langas

Žemos,
ŽEMOS

KAINOS
Įdėjimas pagal susitarimą 

Telefonuokite nuo 9 iki 5 vai.

AN 8-4958
* Tiesiai iš dirbtuvės

j Charles J. Kay 
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”—j 

■aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimoj 
Į ir taisymo darbus. Kainos priei 
narnos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
i 12 M t. Vernon, Dorshester,

VALANDOS: nae S-4, aoo T-C 
534 BBOADWAT

80UTB BOSTON,

RADIO PROGRAMA 
Lietuvių Radio programa

iš stoties WLYN, 1360 ki* 
lociklų, veikia sekmadie-^ 
niais nuo 2:30 iki 3 val.1 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis Į

TeL AN8-2805

Dr. L L. Pasakanti* 
Dr. Amelia E. Rodd 

mOOKEmSTM
VALANDO8:

N«o 9 ryto iki «

447 BROADVVAY 
3OUTH BOSTON, MASS.

Tižiai iš dirbtuvės |Baltic Florists gėlių ir do-
Sutaupyk tarpininko komisą | J®

kių langų.
ROYAL ALUMINUM MFG. CO.

621 East Ist Street, South Boston, Mass 
Klauskite Mike (Maikel) .

?anų krautuvę, 502 East 
Vienas iš mūsų daugelio pui- 8roadway, So. Bostone.

Tel. AN 8-0489. Ten gau-

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gątavus vaistus.
Tunme vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, nmifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W* BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-8029

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienis ir

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Farcd Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
EilU BuiMian, Room 10 Tel. AN M764

409 Weet Broadvray So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi
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.
{dėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
siuntinį perpakavę pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimas.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, D£L informacijų 
KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI

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

Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie- 
j siais nuo 9 Iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.

Skelbimas taikinąs, išsikirpti it e adresą.

lamas ir “Keleivis.”
Steponas Minkąs.

i

e
i

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku: Tek GE 6-2887

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame žioge
liais; sutaisome pijazua ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
TeL: JA4-4474

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso-; 
kių kitokių ligų ir nuo 
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais i 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jmtiee ot the Peace—Ceasta

598 E. Broadvrsy 
Sa. Bsstaa 27, Mass.

Tei. AN 8*1741 Ir AN

A. J. NAMAKSV
aXAL EBTATS 8 INSUBANCa

405 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MA88. 

Office Tek AN 8-0948
Bes. «T OBIOLB STBBR*

Tek FA S-M1B

KETVIRTIS A CO.

tiedu i, papootehn 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4448

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

AZIVA’


