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Komunistų Valdomi Kraštai 
Ruošiasi Sugyvenimui

Visi Bolševikų Valdomi Kraštai Stiprina Įvairiais Būdais 
Savo Režimus; Jei Prieitų Prie “Sugyvenimo”, Ko

munistai Nori Apsisaugoti Kad Vakarų Idėjos
Neužkrėstų Jų Pavaldinių; Kolektyvizacija 

Skubinama.

Komunistų valdomuose 
kraštuose Europoje valdan
čioji komunistinių biurokra
tų klasė ruošiasi prie “sugy
venimo su Vakarais”. Tas 
ruošimasis reiškiasi tuo, 
kad visur komunistai stipri
na savo policinį režimą, 
griežščiau seka rašytojus, 
pikčiau spadoje užsipuldi- 
nėja visokius nukrypėlius ir 
greitina žemės ūkio kolek- 
tivizaciją.

Vengrija, Čekoslovakija 
ir rytinė Vokietija stengiasi 
užbaigti žemės ūkio kolek- 
tivizaciją, kad nebeliktų vi
sai tuose kraštuose nepri
klausomų ūkininkų. Tik 
Lenkijoj komunistai dar ne
bando ūkininkų varyti j kol
chozus. Lenkijos vyriausybė 
stiprina kovą prieš revizio- 
nistus ir prieš rašytojus, ku
rie vis labiau pajungiami 
cenzūros sauvalei.

Sovietų vadas Chruščio
vas, lankydamasis Vengri
joj, Įspėjo visų savo satelitų ■ 
vadovus budėti ir neleisti 
priešui pakelti galvą.

Rumunijoj ir Bulgarijoj, 
kaip ir Albanijoj bolševikiš
ki režimai nuo Stalino laikų 
mažai ką tepasikeitė, todėl 
ten ir opozicijos žymių nesi 
mato, krašto gyventojai yra 
prislėgti, kaip “genialiojo 
Stalino” gadynėje.

Jei didieji Vakarų vadai 
susitartų su Chruščiovu dėl 
atoslūgio šaltajame kare, 
bolševikų valdomų kraštų 
žmonėms tatai nieko nauja 
ir nieko geresnio neduos.

Indija Stiprina
Kinijos Pasienį

Nevv York Times kores
pondentas praneša iš Indi
jos, kad ten vyriausybė de
da daug pastangų sustiprin
ti Kinijos pasienį. Į pasienį 
siunčiama kariuomenė ir 
geriausieji ginklai, kokius 
tik Indija turi, bet be to pa
sienyje tiesiami keliai ir 
ruošiamasi pasitikti priešą, 
jeigu kinų komunistai ir vėl 
bandytų briautis į Indijos 
teritoriją.

Indijos vyriausybė sutin
ka derėtis su Kinija dėl 
sienų peržiūrėjimo, bet iš 
anksto atmeta kinų komu
nistų reikalavimą pripažinti 
jiems dideles Indijos terito
rijas dviejose pasienio vie
tose. Kada derybos prasi
dės, nėra žinių- Kinų pasiū
lymą derėtis tuoj pat Indi
ja atmetė ir nurodė, kad 
pirma kinai turėtų ištrauk
ti savo karo pajėgas iš užim
tų jų Indijos žemių.

Chruščiovas Lankys 
Indiją, Indoneziją

Pereitos savaitės gale ži
nios iš Indonezijos ir iš In
dijos pranešė, kad Sovietų 
Rusijos diktatorius N. Chru
ščiov lankysis vasario mė
nesį Indonezijoj, kurią pre
zidentas Eisenhovver savo 
kelionėj aplenkė, ir Indijoj.

Indonezijoj Sovietijos va
do apsilankymas sukėlė di
delio susidomėjimo ir net 
džiaugsmo. Indijoj Sovietų 
diktatorius jau yra buvęs ir 
šį kartą bus tik trumpai.

Vakaruose ta kelionė ke
lia nemažo susidomėjimo 
todėl, kad įr Indija įr Indo
nezija dabar turi nemažą 
ginčą su komunistine Kini
ja. Ar Chruščiovas tarpinin
kaus taip tų kraštų ir Kini
jos, ar gal jo kelionė daro
ma, kad paerzintų savo bi
čiulį Mao Tse-tungą?

NEMAŽINS PAGALBOS

GRAŽI HELIKOPTERIŲ GRANDINĖ

Didžiosios Britanijos helikopteriu grandi ie. p-:’.:iusi nuo lėktuvnešio Aibion. pra
tinasi sekti povandeninius laivus ir su ja s kojoti.

Plieno Pramonėje Ginčas 
Baigtas Susitarimu

Viceprezidentas Nixonas Tarpininkavo Tarp Unijos ir 
Darbdavių; Nauja Sutartis Bus Paskelbta Vėliau; 

Darbininkai Laimėjo Uždarbių Pakėlimą; Visi
Patenkinti.

Dar Du Kandidatai Plieno pramonėje ginčas 
V i/• * - tarp darbininkų ir darbda-1 asiskelbe Viešai ,^ dar nėra išspręstas. Uni-

--------- Ija negali susitarti su darb-
Pereitą savaitę pasiskelbė Jdaviais, o vyriausybei labai

dar du kandidatai į prezi
dento vietą nuo demokratų

rūpi tą konfliktą užbaigti. 
Todėl dabar į ginčą įsiki-

partijos. Trečiadienį sena-,šo viceprezidentas R- Nix- 
torius Hubert H. Humph- j on ir darbo sekretorius Mit- 
rey iš Minnesotos sakė, kadjchell. Viceprezidentas pa- 
jis ieškos ir tikisi paramos siūlęs planą ginčui užbaigti 
išstatyti savo kandidatūrą, įr dabar abi pusės tą planą 
kad pašalintų apsileidusią studijuoja.
ir nevykusią republikonų ad- Jei viceprezidentas Ni.\on

Laisve su Lavonais 
Afrikos Kamerūne

Ar Vėl Bus Bandomi Prancūzai Jau Turi 
Atominiai Ginklai? Naują Sunkų F ranką

mimstraciją.
Senatorius Humphrey yra

galėtų atstatyti taiką plieno 
pramonėje, jo vardas taip

pažangus demokratas ir jis ! darbininkų ir visoj visuome- 
sako, kad ieškos eilinių nėj žymiai pakiltų, kas be- 
žmonių pritarimo savo kan- • siartinant rinkimams būtų
didatūrai.

Šeštadienį senatorius J. 
F. Kennedy iš Massachus
etts irgi pasiskelbė kandi
datu ir sako, kad jis yra ti
kras dėl laimėjimo. Jo kan
didatūra rado didelio pri-

Naujų metų dieną pran- Jau virš metų laiko ir So- Naujų metų dieną Pran
cūzų valdoma Kamerūno vietų Rusija, ir Amerika ir cūzijos vyriausybė įvedė 
kolonija Afrikoje atgavo Anglija nebedaro atominių krašte naujus pinigus—nau- 
mP iii-i k l trinkiu ^nnnvnin isj usimVii ■franką. kurisII“ JJI LOVIUI X ICAIIVU£f<MA krctiivi jr xxxi£« V7xxv^ ▼ -------
Kamerūną valdė nuo pirmo eina vėžio greitumu dery- bus šimtą kartų vertesnis,
pasaulinio karo iki dabar bos dėl visiško atominių gin- kaip senasisi frankas, kuris
mandato teisėmis- kių bandymų i^Araudimo, buvo nusmukęs iki 490

Dar prieš atgausiaht ne-! bei kol kas be aiškių rezul- trankų už dolerį,
pri klausomybę Kamerūne tatų.
prasidėjo parfijų varžytinės Pereitą savaitę preziden- : pakeičia prancūzų piniguo-
dėl valdžios ir net priėjo tas Eisenhower įspėjo So- se, tik vietoj 100 frankų į ve-■ ,
prie kruvinų susirėmimų, vietų vyriausybę, kad Ame- da 1 franką ir dabar naujas, FhrUSClOV Grasina 
Nepriklausomybės dienai rika bet kada gali vėl pra- frankas santykyje su dūlė
jau buvo 39 žmonės nušauti. - - • • • A TvonVoJ OO nnnti

J nepriklausomybės pas-

labai svarbu kandidatui j 
prezidentus Nixon‘ui.

Apie viceprezidento pa
siūlytą planą nieko nepra
nešama, kol abi pusės tą 
planą dar švaisto.

Šį pirmadienį viceprezi
dento tarpininkavimas pasi
sekė. Pagal jo pasiūlytą pla
ną darbininkai ir darbdaviai 
susitarė pasirašyti naują 
darbo sutartį. Nauja sutartis

Vienas Nusiainkluot dar nė,a i,aske]bta’ bet pra- ► MUK n U'SiyuiKiuui nešimai kad darbinin-

. xXlXkj a>«X viJOt.'xOo Oic*
Naujas frankas nieko ne- 'demokratų spaudoje ir, sa- 
’ - • • ko, organizacijoj.

dėti atominių ginklų bandy- r^u bus 4 frankai 90 centi- 
mus, nes sovietų delegatai mų už vieną dolerį, 
derybose derybas vilkina ir Naujų pinigų pradžioj 
nenori atsižvelgti į rimtus gavo tik de Gaulle, jo mini

Amerikos vyriausybė ne-ikelbimo iškilmes buvo su_
mano mažinti paga bos uz- i važįavę daug diplomatų ir IICI1Vn rouvagu i minus «----------------------, „--------
siemams dėl pastaraisiais j t organizacijos generalinis Amerikos delegatų ‘pasiūly- stėnai ir vienas 8 mėnesių 

nasn eis n>io au - • sejęretOrius ir visi sa ečiai tu- ~ ’..... .mėnesiais pasireiškusio auk 
so atsargų krašte mažėjimo. 
Parama užsieniams laikoma 
svarbiu įrankiu užsienių po
litikoje.

Nelaimėje Žuvo 
Rašytojas Camus

Prancūzų rašytojas Al
bert Camus, gavęs Nobelio 
literatūros premiją 1959 
metais, žuvo automobilio 
nelaimėje netoli Paryžiaus 
šį pirmadienį.

CASTRO NUTEISTAS

James Buchanan, Miami 
laikraščio reporterį. Kubos 
karo lauko teismas nutei
sė 14 metų kalėti, bet tą 
nutarimą pakeitė ir liepė 
reporteriui apleisti Kubą 
per 24 valandas. Bucha
nan buvo kaltinamas pa
dėjęs vienam amerikiečiai 
iš kalėjimo pabėgti.

mus. .amžiaus vaikas, kuris gimė
, Kol kas nei Amerika, nei ' ?«««** mėnesį ir apskai- 

netoli nuo aerodromo, kai msai atominių ginklu ban- cluota’ ka< su J° pasirody- 
opozicija vaišino valdančią- dymų dar nepradėjo iš nau mu ^ame Pasaub’je Prancū- 

jo, bet jei deiybos ir toliau gyventojų skaičius pa-
• i • •. i • oiolrrjk A Fa milinnu I 1 rz roi voi_

eis tik tokiu greitumu, kaip

rėjo progos klausytis šūvių

ją partiją kulkomis. 
Šiais metais dar kelios

Afrikos šalys pasidarys ne- jfcį šioĮ, kas nors pradės vėl
priklausomos. atomginklus bandyti.

Nacių Svastikos 
Keliasi iš Numirusių

Vokietijoje p a s k u tiniu 
laiku keliose vietose antise
mitai ištepliojo sinagogas 
svastikos ženklais ir viso
kiais prieš žydus nukreip
tais užrašais. Vokietijos vy
riausybė deda pastangų to
kius išsišokimus sulaikyti ir 
kaltininkus nubausti. Vokie
tijos vyriausybė sako, kad 
svarbu yra pagauti tuos 
žmones, kurie tokius išsišo
kimus kursto ir tuo žemina 
Vokietijos vardą užsieniuo
se.

Sinagogų tepliojimo liga 
persimetė iš Vokietijos ir į 
Ameriką ir čia švenčių me
tu kelios sinagogos buvo iš
tepliotos svastikos ženklais 
ir visokiais užrašais.

siekė 45 milionų. Už tai vai
kutis gavo naujų pinigų.

Kuba Šauniai Minėjo 
Perversmo MetinesNATO LAIVYNO VADAS

Dabartinis Atlantu paktu 
valstybių karu laivyno va
das adm. Jerault Wright 
nuo kovu 15 d. išeina j at
sargą, tu dėl ju vieton pa
skirtas adm. Robert Lee 
Denison.

DĖKOJAME VISIEMS MOŠŲ BENDRADARBIAMS 
IR SKAITYTOJAMS, KURIE SVEIKINO KALĖDŲ 
IR NAUJŲ METŲ PROGA.

Keleivio” štabas.«i

i » MM MP

Naujų metų dieną Kubos 
revoliucinė vyriausybė, ve
dama Fidel Castro, minėjo 
pirmąsias Kubos revoliuci
jos metines. Ta proga F. 
Castro turėjo ilgesnį pasi
kalbėjimą su Amerikos lai
krašti n in i kais ir nė vienu 
žodžiu neužsipuolė Ameri
kos, matomai, bandydamas 
šiek tiek santykius page
rinti ir vėl prisivilioti į Ku
bą Amerikos turistų, kurių 
skaičius paskutiniu laiku 
žymiai sumažėjo.

Kubos gyventojai metinių 
sukaktuvių proga gatvėse 
šoko ir kitaip reiškė savo 
džiaugsmą atsikratę Batis- 
tos diktatūros.

Preziderttas Lankys 
Pietų Ameriką

Dar nėra paskelbta, bet 
to laukiama, kad vasario 
mėnesį prez. Eisenhovver 
lankys Pietų Amerikos kraš
tus — Argentiną, Braziliją, 
Čili ir Urugvajų. Argentinoj 
prezidentas bus vasario 24 
d-

Sovietų N. Chruščiovas 
pereitą savaitę grasino, kad 
jo šalis gali pati viena imtis 
nusiginklavimo, jei Vakarų 
valstybės nesutiks nusigin
kluoti.

Tas keistas “grasinimas” 
tik atrodo keistas. Tas pats 
Chruščiovas sakė, kad vie
naip ar kitaip Sovietų Są
junga mažins savo kariškas 
pajėgas ir atsidės daugiau 
atominiais, vandenilio ir ra
ketiniais ginklais savo kraš
to gynimo reikale.

Iš viso “grasinimo” lieka, 
kad rusai daiys kaip Ameri
ka, daugiau dėmesio kreips 
į atominius ir vandenilio 
ginklus ir mažins savo kitas 
karo pajėgas. Bet jei ir ma
žins, tai be jokios kontrolės 
ir todėl gal tik pažadės ir 
nieko nedarys.

kai laimėjo nemažą uždar
bių pakėlimą. Ai- bus kelia
mos ir plieno kainos ir kitos 
susitarimo aplinkybės pa
aiškės vėliau.

Unija ir dalba daviai ben
drai reiškė padėką taipinin- 
kams už padėjimą jų ginčą 

i galų gale išspręsti.

Kongresas Renkasi
Paskutinės Sesijos

S5G.000.000 PASKOLA

Pasaulinio Banko prezi
dentas Eugene R. Black 
pasirašo dokumentą, ku
riuo Jungtinei Arabų Res
publikai duodama 56 su 
puse milionai dolerių pas
kolos Sueco kanalui pra
plėsti.

Šį trečiadienį susirenka 
posėdžių kongresas ir iš 
pat pirmųjų dienų laukiama, 
kad kongresas ir vyriausy
bė daugeliu klausimų nesu
tiks. Prezidentas patieks 
ir vėliau biudžetą ateinan- 
kongresui savo pranešimus 
tiems metams, bet demokra
tai kongrese numato iškelti 
eilę klausimų, dėl kurių vy
riausybė kitaip mano, negu 
kongreso dauguma. Tarpe 
ginčijamų klausimų bus iš
keltas reikalas remti mokyk
las iš federalinio iždo, civi
lių teisių naujas įstatymas, 
kuris užtikrintų negrams pi
liečiams pietinėse valstijose 
teisę balsuoti rinkimuose, 
socialinio draudimo pageri
nimas, farmų politikos pa
keitimas, nuošimčių mažini
mo reikalas ir eilė kitų klau
simų sukels nemažai ginčų ir 
susikirtimų.

Pereitais metais preziden
tas daugelį kongreso priim
tų įstatymų vetavo. Jei jis 
ir šiais metais sulaikys kon
greso pasimojimus, tai de
mokratai iš to tikisi gauti 
“amunicijos” rinkiminei ko
vai šį rudenį.
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Kandidatai skelbiasi
Su Naujaisiais Metais Įžengėme i rinkiminius me

tus Amerikoje. Pereitą savaitę pasiskelbė net du kandi
datai i kandidatus: senatorius Hubert H. Humphrey iš 
Alinnesotos pirmas pasisakė sieksiąs kandidatūros i pre
zidento vietą, o savaitės gale ir senatorius John F. Ken- 
nedy iš Massachusetts irgi metė savo skrybėlę Į areną 
ir kvietė kitus kandidatus persiimti nominaciniuose bal
savimuose atskilose valstijose-

Už pasiskelbusių kandidatų yra eilė nepasiskelbusių, 
kurie taipjau ruošia dirvą, kad busimoj demokratų parti
jos konvencijoj jų kandidatūra prasimuštų i pirmąją vie
tą. Tokie atvirai nepasisakę demokratų kandidatai yra 
senatorius Lvndon B. Johnson ir senatorius Stuart Sy-•Z v
mington, o daug kas dar mini ir du kartu jau buvusio 
kandidatu Adlai E. Stevensono vardą.

Demokratams kandidatų netrūksta. Iš jau pasiskel
busių jų kandidatų šen. H. H. Humphrey yra žinomas li
beralas ir pažangiojo sparno žmogus. Šen. J. F. Kennedv 
yra oportunistas ir jo pažiūros dažnai yra pašaliečiams, 
o gal ir jam pačiam tikra paslaptis. Daugelis demokra
tų stebisi, kaip jis laikėsi šen. MeCarthy triukšmingais 
laikais ir prieina išvados, kad jis žaidė “mums ir jums*’ 
žaidimą. Apie kandidatus dar teks ne kaitą kalbėti- Kol 
kas dar tik metų pradžia ir rinkimai dar toli.

NACIŲ DVASIA DAR (i 1 V V VOKIETIJOJE

Yokietijoje vėl pasireiškė išsišokimų pri eš žydus. Kuelno mieste išniekinta žydu 
sinagoga, kurią atidaryti padėjo Vokiet i jos kancleris dr. K. Adenauer. Ant tos 
sinagogos sienų, be kita ko. kaip matome, išpieštas naciu ženklas ir parašas: 
“Lauk žydus!” Adenaueris paskelbė, kad iokie vandalai bus smarkiai baudžiami.

Kas savaite
Viršūnės susitiks į tai, o 4 milionai akrų kvie-

. , . , - . !čių lauku pūva sniegu pa-
Dulziosios valstybes susi- j (iengti ir vėjo kuliami.

tarė, kad viršūnių konte-į jau j,as j.as, o 
rencija susirinks gegužės mėgstantieji pauk-
d. Paryžiuje. Susitiks, tai - Į lauky pelės, žiurkės
sis, liet mažai kas tiki, kad panašūs gyvūnėliai turėtų 
jie pajėgs susikal lėti. Bent'sovįetišką žemės ūkio tvar- 
nesimato, kaip jie galėtų su-, j.a garkjntį padangių, 
sutarti tokiais klausimais, ij£ur jje ra?tu kitur tokia at- 
kaip Vokietijos suvieniji-j y- »)UOta.
mas, nusiginklavimas, ar ‘ ** * $ »
dargi ir Berlyno klausimas, i Af-k.;

6 kol kas ir Vakarų vai- iArr,KOje 
stybės vis dar ieško ir gal Į Afrikoje šiais metais nau
dai- ilgai ieškos vienybės, jų nepriklausomų valstybių 

i kad galėtų prieš rusišką po- pridygs kaip grybų po Iie- 
litiką atstovauti savo vie
ningą politiką- Laiko dar 
yra nemažai, todėl iki ge
gužės 16 dar gali ir Vakarai 
savo politiką suderinti ir

taus- Dėl to galima būtų tik 
pasidžiaugti, jei kai kur ne
priklausomybės n e 1 ydėtų 
skerdynės ir lyg ir grįžimas 
Į tuos laikus, kai dar baltas

kalbėti su Chruščiovu vienu žmogus nebuvo kojos Įkėlęs

APŽVALGA
IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

A. JENKINS
METINIŲ ŠVENČIŲ PROGA

balsu.
Iš rusų pasisakymų betgi

Į Afrikos džųngles.
Naujų metų dieną nepri-

galima spėti, kad “viršū- klausomybę gavo prancūzų 
nių” derybos bus toli gražu iki šiol valdyta mandato

NESĄŽININGAS
ŽURNALIZMAS

Pranciškonų “Darbinin
ko” redaktorius S. S- sugal
vojo pakalbėti apie vokie
čių socialdemokratų parti
jos naująją programą. Tie
sa, jis užsimena tik porą da
lykų iš tos programos ir ta 
proga parodo tokią igno- 
ranciją, kad tenka stebėtis, 
kaip “tėvas cenzorius” jo 
toki rasini praleido-

Pirmiausiai pranciškonų 
redaktorius iš kur tai ištrau
kė, kad vokiečių socialde
mokratų partija jau gyvuo
janti 110 metų. Tai netiesa. 
Partija Įkurta 1869 metais, 
o viena jos dalis, vedama 
pradžioje Lasalio, buvo 
Įkurta 1863 metais. 1875 
metais Lasalio sekėjai ir Ei- 
senache Įkurtoji socialde
mokratų partija susijungė i 
vieną partiją.

Pranciškonų 
nėra girdėjęs, 
nandas Lasalis 
buvo vokiečių 
teisininkas, jis

redaktorius 
kad Ferdi- 
(Lassalle) 

politikas ir 
ji vadina

prancūzų socialistu. Mes 
nesijuokiame, pranciškonų 
redaktorius tikrai taip tvir
tina. Jis rašo:

“Wa!demar von Knoeringen 
vokiečių socialdemokratų vado 
Ericho Ollenhauerio pavaduo
tojas. referavęs naują progra
mą. pareiškė, kad jis visada lai
kėsi prancūzo Lassalle pažiūru, 
bet ne Markso.”

Von Knoeringen nerefe
ravo programos, bet kalbėjo 
diskusijų tvarka, bet tai 
mažmožis.

Suprancūzinęs LasalĮ vie
nuolių redaktorius ėmė ir 
sugalvojo naują “internaci
onalo” himną ar dainą. .Jis 
sako, kad lietuviai social
demokratai kartu su komu
nistais giedojo internacio
nalą “Atsisakom nuo senojo 
sveto.” Girdi,

“Jį užtraukė lietuvė socialde
mokrate Liuda Purėnienė seimo 
metu Petrapilvj 1917 m.”

Pranciškonų vienuolių re
daktorius neprivalo žinoti 
internacionalo, bet jei jis 
nežino, tai kodėl jis nori 
apie ji kalbėti?

Internacionale nėra žo
džių “atsisakom nuo senojo 
svieto,” bet tokie žodžiai 
yra vadinamoj darbininkų 
marseljetėj- Dalykas men
kas. bet rodo, kad vienuolių 
laikraščio redaktorius gali 
kalbėti apie dalykus, kurių

jis visiškai nežino.
Blogiausia tas, kad vie

nuolių laikraščio redakto
rius atpasakoja vokiečių 
socialdemokratų p a r tijos 
programą taip iškraipytai ir 
neva cituoja ją taip nesąži
ningai, kad tiesiog tenka 
stebėtis. Pagal vienuolių lai
kraščio redaktorių vokiečių 
soc.-dem. progiamos buvo 
paskelbti trys pagrindiniai 
punktai:

“atsisakome suvisuomenini- 
mo. pripažįstame privatinę nuo
savybę, bendradarbiaujame su 
Bažnyčia.”

Taip atpasakota progra
ma ir dar sutraukta Į “tris 
punktus” yra tik karikatūra. 
Ir kuo toki atsiprašant pro
grama skirtųsi nuo pono S. 
S. pažiūrų? Ir ką ji beturėtų 
bendra su demokratišku so
cializmu?

Ypatingai p. S. S. nori 
savo skaitytojams Įkalbėti, 
kad vokiečių socialdemo
kratai “pasitaisė” ir kitaip 
ima žiūrėti i “Bažnyčią.” 
Jis net mini, kad jie nori pa
traukti i savo eiles evangeli
kų dvasiškius, bet nutyli, 
kad vokiečių partijoj jau 
yra ir jau seniai veikia ti
kintieji žmonės ir niekas jų 
sąžinės neprievartavo par
tijoj. Dar Weimaro respu
blikos laikais “krikščionių 
socialistų” o r g anizacijoj 
buvo keli tūkstančiai narių 
ir visi jie veikė ir partijoj, 
o paskutiniajame suvažiavi
me kalbėjo “praktikuojantis 
katalikas” Jack Arenz, ra
šytojas ir politikas, kuris sa
kosi po karo apsisprendęs 
Įsijungti Į socialdemokratų 
partiją, o ne Į Adenauerio 
“krikščionišką uniją” dėl 
to, kad socialdemokratų nu
sistatymas taikos ir tautų 
sugyvenimo klausime ge
riau atitiko jo nusistatymui. 
Jis veikė partijoj ir be da
bar priimtos Bad Godesber- 
ge programos.

Pranciškonų laikraščio 
redaktorius rodo savo igno- 
ranciją ne be tam tikro tik
slo. Apie vokiečių socialde
mokratų naują programą jis 
savo skaitytojų painformuot 
negali dėl reikalo nežinoji
mo ir net tokio noro neturi. 
Bet užtat jam rūpėjo, pli
kai bėjus girdų ir paskalų, 
paleisti vienuolišką sprakti 
lietuvių socialistų adresu 
ir todėl jis klausia: “Ką sa
ko mūsiškiai?” Paklausęs, 
jis pats ii' atsako, kad Lietu-

Kiekvienais metais gruo
džio 25 d. Kalėdos, Kristaus 
gimtadienis. Trys karaliai, 
vedami rytinės žvaigždės, 
nešė dovanas i Betliejaus 
tvartelį, kur buvo asilas, 
avinas, ožka ir senis Juoza
pas su jauna žmona. Marija 
ten pagimdė Jėzų Kristų, 
karaliai iš Rytų patys pir
mutiniai pasveikino nauja
gimi ir Įteikė dovanas. Tai 
šv. rašto ir legendų padavi
mai.

__AUO senų laikų taip jau 
priimta, kad žieminėms 
šventėms artėjant daug kas 
keičiasi Įvairiausiomis do- 
va n ė 1 ė mis, dažniausia 
vertingas dovanas teikia— 
užprenumeruoja laikrašti, 
menkniekiais, o kai kas ir 
žurnalą, perka ir duoda ge
rą knygą. Tai didžios ver
tės dovanos. menkiausios žinutės nepasi

Kriškčioniškame pasauly- Į rodė, tai jau tikrai manėm, 
lyje kone visi keičiasi atvi- kad atsitiko kas nepaprasto 
rūkais, kurie tam tikslui pri- . ir, iš tikrųjų, ligi šiai dienai 
taikinti, nedaug teatsieina į nežinome, kaip jūs ten per- 
ir būna malonų toki atviru- ’gyvenot tą gamtos išdaigą? 
ką gauti, nes sužinai, kad . “Apie save galiu pasaky- 
tavo seni bičiuliai sveiki, ’ ti tiek: jau ištisus metus gy- 
gyvi ir vis dar tavęs nepa- Į vename pensininkų gyveni- 
miršo

Štai žvmus visuomeninin-

taip

paaiškinti kitame laiške. 
Ona Dudash, Homestead,

Pa., tai Jono Giedrio duk
ra, gimė ir augo Pittsbur- 
ghe, sukūrė šeimos židinį 
su kitataučiu, bet nuo lietu-

rai tenka veikti. vių nenutolus ir prieš porą
“O pas jumis, prieš kele- metų su savo tėveliu mus 

tą metų, kai tas ’ramusis’ aplankė- Žieminių švenčių 
Pacifikas buvo ‘sudurnavo- proga, be nuoširdžių linkėji- 
jęs’ ir Havajams pridarė mų, pranešė, kad neperse- 
daug nuostolių, beskaityda- niai mirė jos motina. Mūsų 
mi vietos laikraščius, taip gili užuojauta Onutei ir tė- 
ir skverbėsi klausimas, ar veliui Giedriui jų liūdesio 
Jenkinsai išliko gyvi? O kai valandoje.
gavome “Keleivi,” kur bu-; Nellie Katiliūtė, New 
vo sklandžiai viskas apra- York,—buvusi žymi “sklo- 
švta, tai ir nudžiugome, kos” darbuotoja, ypač daug 
Prieš porą metų, kai nusiau- padėjo leidžiant ” “Naująją 
bė uraganas jūsų salas, tai Gadynę,” bet dabar kaž ko-

I ne šypsenų biznis ir ne kon
jako “parė,” bet labai rim
tas reikalas ir kas ką apsta- čių valdoma.

teisėmis Kamerūno koloni
ja, kuri kadaise buvo vokie-

tvs ar kailinius nuvilks žino
sime tiktai tada, kai didie-

Nepriklausomybės iškil
mes drumstė savo rūšies pi

ji išlies savo dūšią ir paban- lietinis karas tarp dviejų 
į dys surašyti galutinąjį ko-į partijų, kurios varžosi dėl
muniką.

* $ #
Sovietai vejasi

Sovietų Rusijos komuni- 
Jstų partijos centro komite
tas tarėsi apie Sovietijos 
žemės ūkio bėdas. Tarėsi ir

pirmenybės. Nemažai lavo
nų liudija apie Kamerūno 
pribrendimą pačiam save 
valdyti. . . Savitarpines ko
vas stebėjo JT organizaci
jos aukšti pareigūnai ir dau
gelis suvažiavusių diploma-

mes ir vėl turėjom rūpesčio, 
bet greit buvo viskas apra
šyta ir turėjome smagaus 
pasiskaityn^ę.

“Bet šiemet, kai ten vie
nas iš žiauriausių uraganų 
nusiaubė ir mūsų laikraščiai 
tiek daug rašė, kad pridarę 
milionus nuostolių, ypač 
Kauai saloje, jūsų nei

imą, kol kas niekur toliau 
nebuvome išvykę, be vasa- 

kas Pittsburgho apylinkėj ir ros metu Atlanto pakraščio
mūsų geras bičiulis Stanley 
Bakanas rašo:

“Jei ne Kalėdos su Nau
jais Metais, tai ir nežinotum 
ar mus seni draugai gyvi, ar 
jau jų nėra. O kai gauni at
viruką, tai net apsidžiaugi 
sužinojęs, kad jie dar mūsų 
eilėse kruta.” Toliau drg. 
Bakanas teigia:

“Dalyvaujant visuomenės 
veikloj dažnai tenka pasiro- 
kuoti ir net drūčiai susigin
čyti vienu bei kitu klausimu 
ir po tam lyg junti, kad jau 
nutrūko draugiški ryšiai su 
kai kuriais bendradarbiais 
T kartais taip būna- Bet, kai 
ateina Kalėdos su Naujais 
Metais, kai gauni gražių at
virukų su linkėjimais, tai 
tuo ir pajunti šiltą nuotai
ką. Kiti metai, kiti lapai; 
nauji rūpesčiai, naujos pro
blemos, ir vėl visiems bend-

vių socialdemokratų parti
jos gairės dar esančios ne
pataisytos , o “Darbas” esą 
vis dar kalba apie socialisti
ni ūkį ir net apie “religinius 
prietarus.” Baisus griekas, 
ne tiesa?

Vokiečių socialistų nauja 
programa yra Įdomus doku
mentas ir mes pasistengsi
me su ja supažindinti mūsų 
skaitytojus.

lankymo, tai ir viskas. Bai
giantis žiemai ruošiamės 
vykti i Floridą bent mėne
siui laiko, ilgesniam laikui 
negalima, nesinori palikti 
savo namus ir glaustis sveti
moje pastogėje.

“Betgi didžiausia bėda 
man ta, kad perdaug Įsivė
lęs visuomenės veiklon, iš 
kur niekaip negalima pasi- 
liuosuoti, šiais laikais tiems 
darbams jau nesiranda uk- 
vatninkų, o pačiam nesino
ri numoti ranka, viską mes
ti ir bėgti. Per tiek daug 
metų Įdėta darbo ir rūpes
čio, apleisti gražiai išugdy
tas organizacijas, jug tai 
negalima.”

Labai džiugu ir esam dė
kingi, kad mūsų seni bičiu
liai ir tokie žymūs visuome
nės darbuotojai, kaip pitts- 
burghietis Bakanas taip rū
pestingai atjaučia artėjanti 
pavojų mūsų organizaci
joms. Juk to negalima Įsi
gyti nei už jokius pinigus, 
nei kitaip laimėti, tik bend
rai dirbant visuomenės nau
dai per daugelį metų neju
čiom giliai širdyje išsivysto 
prisirišimas prie viešojo 
darbo ir prie savo senųjų bi
čiulių bei draugų.

Kodėl nerašėm apie pas-

negaH isnunsrti 
Į socialdemokratinę veiklą, 
švenčių metu siunčia linkė
jimus ir žada prie progos 
aplankyti Hawajus. Malonu 
girdėti, smagu bus susitikti 
ir dar kartą pagyventi pra
eities prisiminimais. Lauk
sime!

Vladas Mačys, AVaterbu- 
ry, Conn., 1953 m. dalyvavo 
lietuvių socialdemokratų su
važiavime So. Bostone, Įgi
jo daug naujų pažinčių ir 
atnaujino senas su neperse
niai atvykusiais mūsų va
dais iš anapus Atlanto. Po 
suvažiavimo pats išvykau Į 
Ha\vajus, o Vladas i Wa- 
terburi poilsiui. Kažin ar 
neužtenka to poilsio, ar ne
laikąs jau pradėti veikti? 
Vladui ir jo šeimai dėkuoju 
už gražius švenčių linkėji
mus, bet norėtųsi matyti 
Vladą Įsijungusi i socialde
mokratinę veiklą, juk Wa- 
terburv dirva labai derlin
ga ir plati. Ką sakai, Vla
dai?

Jonas Sečkus, St. Peters- 
burg, Fla., Dėdės Šamo nar
sus kariauninkas, tarnavo 
marinuose, turi laimėjęs 
daug ordinų, medalių ir 
garbės ženklų, gyvena iš 
pensijos. Savo laiku jis yra 
matęs kone visus pasaulio 
kampučius, bet, sako, tokios 
gražios vietos, kaip mūsų 
Kauai sala niekur kitur nė
ra. Pradžioje šio mėnesio 
pardavė savo namą Florido
je ir greit žada atvykti gy
venti pastoviai i Hawsjus. 
Iš savo pusės pasižadam pa
dėti, kuo tik galėsim-

Jonas išmetinėja, kad 
permažai būna žinučių “Ke
leivyje” iš Hawajų ir ypač, 
kad nieko nebuvo rašyta 
apie uraganą Dotę, kuris 
taip skaudžiai pačiupinėjo 
Hawajus ir bene daugiau
sia Kauai salą. Apie tai vi
sa Amerikos spauda rašė, o 
ypatingai Floridos laikraš
čiai daug būbnijo todėl, 
kad norėjo pagąsdinti turis-
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Į nutarė stiprinti komunistų
! ... i i. i i i v tu prisiminti, kad Europojepartijos kontrole kolchozuo- " , . , ./ _J . ... . \ , yra tautu, kurios daugiau

... yra pribrendusios pačios sa- zuose esantieji komunrete. 7 g,,.
daugiau tures.smpmet! kol-1 imperializmas nelei-
chozu vadovybes .r daugiau netPišsižioti ie ne.
turės raportuoti apie pašte- 1
bėtus trūkumus vyresnybei.

Iš komunistinio centro 
pasitarimų paaiškėjo, kad 
Sovietijoj karvių skaičius

priklausomą gyvenimą.
* * *

Nikita keliauja
Sovietų diktatorius Niki- 

soeialistiniame žemės ūkio į ta Chruščiov paskelbė, kad 
sektoriuje” gerokai padidė- j jis vasario mėnesį keliaus i 
jo. Bet paslaptis išsiaiškina į Indoneziją ir Indiją. Jis 
labai paprastai: komunistai, lankys dvi šalis, kurios da- 
daug karvių atėmė iš atskilų , bar jiiktokai kalbasi su ko- 
kolchozininku ir tuo būdu ■ munistine Kinija—Indija 
karvių skaičių kolchozuo- i dėl sienų, o Indonezija dėl 
se padidino. Ką komunistai į kiniečių mažumos pei-sekio- 

. darytų, jei jie nebegalėtų jimo. Amerikos prezidentas 
tų vargšų kolchozininkų | Indonezijos nelankė, todėl 
apiplėšti? Jau žmonės gau- tos šalies vyriausybė ir gy- 
na laišku ir iš Lietuvos, ku- ventojai savo šiltus jausmus 
riuose užsimenama, kad jų parodys Nikitai. . . 
kalvelės pasidarė visuome-! Chruščiovo kelionė vėl 
miniu turtu . . . įkelia visokių spėliojimų dėl
į Chruščiovas pasitarime Maskvos ir Pekino santy- 
atidengė paslaptį, kad Ka- į kiu. Chruščiovas nuvykęs Į 
zachstane 1959 metais 4 mi- į Indija ir Indoneziją turės 
lionai akrų kviečiu laukų rodyti draugiškumą toms 
paliko nenuimti dėl masinu tautoms, bet kaip Į jį žiūrės 
nepataisymo laiku ir dėl vi-į kiniečiai, kurie su Indija ir 
šokių kitokių priežasčių. Ni-isu Indonezija barasi? Ar 
[kita kaltino dėl to Bielia-įtai nėra antausis kinams? 
jevą, Kazachstano bosą, f Spėlioti galima, bet tikro- 
kaltino ir žemės ūkio mini-isios Maskvos-Pekino santy- 
sterį Mackevičių ir dar ką : kiu padėties kol kas niekas
___ _______________________ iš pašaliečiu nežino. Dar

nežino- Bet toki “katiną” il
gai maiše nepasiseks pasFloridoj siaučia uraganai, 

bet ir Hawajų jie neaplen
kia. Aišku, daug kas buvo 
perdėta. Toks jau turizmo 
biznio laisvas varžymasis 
dėl dolerio turistu kišenėj.

“Betgi mes tikėjome ir 
laukėme” — Sečkus rašo— 
“kad mūsų -lenkins, kaip

lėpti.
* * *

Lenkus sunku valdyti
Lenkijos parlamente ka

talikų atstovas Stomma pe
reitą savaitę Įspėjo komuni
stu vada Gomulka negrąžin-

panrastai, viską aprašys, o > ti i Lenkija biurokratų sau 
jis kone per du mėnesius nei valės, kokią Lenkija turėjo
kukšt ir ligi šiandien dar 
nieko iš ten nežinome- Gal, 
iš tikrųjų, jau ir nėra to gra

prieš 1956 metų spalio pasi
sukimą.

Atstovas Stomma sakė,
žaus namelio ant mariu kad lenkus sunku yra valdv- 
krantelio, <ral ta nelaboji A bet valdžia darytų klai- 
Dotė nupūtė Į okeaną? Be- jei bandytų juos valdy- 
je, jūsų sūnaus Irvingo na- įti “autoritarinėmis” prie
inąs aukštesnėj vietoj ir la-Įmonėmis. Lengviau kraštą 
biau išsikišęs į marias, taijyaldyti demokratiniu^ būdu

kutinį uraganą, bandysiu tus ir parodyti, jog nevien

ar daug jam padarė nuos
toliu?”

(Bus daugiau)

ir lenkų katalikai už toki 
valdymo būdą ir pasisako.I

1 J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE SKAITYTOJŲ BALSAI
Povilui Dirkiui 70 metų

1959 m- gruodžio 21 d. 
chicagietis visuomenės vei
kėjas POVILAS DIRKIS 
paminėjo 70 metų amžiaus 
sukaktį.

Jis yra gimęs 1889 m. 
gruodžio 21 d. Panevėžio 
valsčiuje, Vilkavievių kai
me.

Prieš pirmąjį pasaulini 
karą baigęs gimnaziją Kau
ne studijavo Kijevo univer
sitete. Vėliau pateko Į rusų 
kariuomenę ir baigęs Tifli- 
so karo mokyklą, dalyvavo 
I-ame pasauliniame kare. 
Pateko i austrų nelaisvę.

Lietuvai atsikuriant savy- 
stoviam valstybiniam gyve
nimui sukaktuvininkas sa
vanoriu įstojo Į jos kariuo
menę, tęsė mokslą Kauno 
universitete ir tarnavo Vi
daus Reikalų Ministerijoj.

Iš jaunų dienų ir dabar 
dar rašinėja Į lietuvių spau
dą Įvairiais klausimais ir 
dalyvauja Įvairiose organi
zacijose.

Dabar yra Lietuvių Vete
ranų Sąjungos RAMOVĖ 
Chicagos skyriaus pirminin
kas ir buv. Lietuvos polici
jos tarnatojų klubo Krivū
lė pirmininkas.
Dėkojo Dievui už proto ap
švietimų saleziečių generolui

1959 m. gruodžio 20 d. 
Cedar Lake, Ind., vienuolių 
saleziečių koplyčioje Įvyko 
pamaldos, kuriose, kaip vie
nas Chicagos lietuvių radi
jas pranešė, buvo dėkojama 
Dievui, kad vienuolynas ir 
koplyčia grąžinti atgal lie
tuvių vienuolių administra
cijai-

Prieš kuri laiką “Kelei
vis” rašė, kad visi lietuvių 
kunigai vienuoliai salezie
čių generolo Romoje buvo 
išvaikyti, nors lietuviai ten 
buvo didelėmis savo auko
mis prisidėję.
Lenkai nepatenkinti Guber- 
natiriaus Stratton veiksmais

; įA, • o • ' ' '
Gruodžio 16 d. vakare 

lenkų radijo Miczko valan
dėlėje buvo peikiamas Illi
nois gubernatorius Stratton 
už tai, kad jis Į laisvąsias 
valdžios vietas, kur kada 
nors tarnavo lenkų kilmės 
žmogus, nebeskiria lenkų. 
Pranešėjas nurodė tris pa
vyzdžius. Ypatingai sielojo
si, kad Sanitarinio Distrik- 
to patikėtinio išeinančio Į 
teisėjus Griglik vieton ne
buvo paskirtas lenkas.

Tas laikoma lenkų intere
sų pažeidimu ir duodama 
suprasti per rinkimus ne

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
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 šakiniais, meškomis irtt.; 
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 paveikslais.

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway So. Boston 27, Mase.

remti gub. Strattono kandi
datūros. Taip lenkų kilmės 
amerikiečiai gina savo rei
kalus.
Susirgo “Keleivio” draugas

Jonas Valiulis, senas Ke
leivio skaitytojas ir jo drau
gas turėjo rimtą operaciją.

Dabar jis sveiksta savo 
dukters Onos Stanaitienės 
namuose Chicagoje. Ji nuo
širdžiai globoja dukterys 
Ona Stanaitienė, Aldona 
Čepulienė ir žentas Jonas 
Stanaitis.

Keleivis linki savo prie- 
teliui greičiausiai pasveik
ti ir ilgų metų.
Posėdžiavo Chicagos 
Lietuvių Taryba

Gruodžio 19 d. Chicagos 
Lietuvių Tarybos vadovybė 
su jos pirmininke E. Miku- 
žiūte buvo sukvietusi posė
džio Tarybos narius ir taip 
pat Įvairių organizacijų at
stovus. Buvo padalyti L- ši
mučio ir d r. P. Grigaičio 
pranešimai iš metinio ALTo 
suvažiavimo New Yorke, 
tariasi kaip geriausiai mi
nėti Vasario 16 dieną ir su
stiprinti Tarybos iždą.
Šerno-Adomaičio
minėjimas

1959 m. gruodžio 20 d. 
Chicagos Lietuvių Literatū
ros Draugijos pastangomis 
Lietuvių Auditorijoj buvo 
surengtas visuomenininko, 
ilgai Amerikoje dirbusio J. 
Šėmo-Adomaičio 100 metų 
gimimo sukakties minėji
mas.

Kalbėjo Kleofas Jurge
lionis ir dr. K. Drangelis.
Vietoje švenčių sveikinimų 
—auka ALT‘ui

Ona ir Jonas Talalai, Chi
cagoje, vietoje sveikinimų 
Kalėdoms ir Naujiems Me
tams, paaukojo ALT‘ui de
šimti dolerių kovai dėl Lie
tuvos laisvės.

Paragink savo bičiulį Ke
leivį išsirašyti — ilgais žie
mos vakarais turės gerą 
draugą.

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš W0PA>
1190 kil. AM 102-7 FM

Kadien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 vai. ryto.

šeštadieni ir sekmadienį į 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto

čAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v. 
Tel.: HEmlock 4-2413

F159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29, ILL.

VISUR GERAI. BET NAMIE GERIAUSIA

Prezidentas Eisenhower aplankė 11 valstybių, padaręs lėlio 23,000 myliu, ir visur 
iškilmingai priimtas, sugrįžęs namu ir susitikęs su žmona, atrodo, labiausia džiau
giasi. Matyti, ir jam tinka žmonių posakis, f ad visur gera, bei namuose geriausia.

ATLANTA, GEORGIA

Lietuviška eglutė

Atlanta Ari Assn- nuo 
gruodžio 4 iki 20 d. rengė 
“Kalėdų festivalą.” Jame 
buvo Įvairių tautų Kalėdų 
eglutės. Jų tarpe ir lietuviš
kais papuošalais papuošta 
eglutė.

Aš susidomėjau, kas ją 
papuošė. Maniau, kad vie
tos lietuviai, bet šventės šei
mininkai man r aaiškino, 
kad jie informacijų, kaip 
eglutę papuošti, gavo iš 
Jungtinių Tautų ir Lietuvos 
atstovo Washingtone.

Man Įdomu būtų susipa
žinti su vietos lietuviais, 
jei čia tokių gyvena.

William Amsie 
1920 Woodsdale Rd, N. E. 
Atlanta 5, Ga.

ROCKFORD, ILL-

SLA 77 kp. nauja valdyba

Gruodžio mėnesi buvu
siame susirinkime Į SLA 
vietos kuopos valdybą buvo 
išrinkti tie patys asmenys, 
kurie ir iki šiol buvo: pirm. 
Alf. Saviškas, vicepirm. J. 
Bubelis, prot. sekr. M. Bu- 
helienė, fin. sekr. P. Šernas, 
ižd. Z. Misevičienė, iždo 
glob. W- Labunskas, org. P. 
Šernas.

Parengimų komisijos ne
išrinko, nes niekas nesutiko 
joje dirbti. Gal kitame su
sirinkime išrinks.

Atstovais ALT’o skyriuje 
išrinkti P. Deltuva, P. Šer
nas ir J. Bielskis.

Bendrai tarus, pereitais 
metais kuopa kažkokių kal
nų nenuvertė, bet dirbo; 
reikia linkėti, kad šiais me
tais jos darbas būtų kiek na
šesnis. •

Praeitais metais nariai la
bai nerangiai lankėsi susi
rinkimuose. Tas dar būtų 
tiek to, bet blogiausia, kad 
ir metinis susirinkimas, ku
riame buvo renkama valdy
ba ir nominuojami centro 
vadovybės nariai, nebuvo 
gausus. Vadinasi, nariai ne
sidomi nė savo vyriausios 
vadovybės l inkimais.

me-Linkėtina, kad šiais 
tais būtų kitaip.

Perkūns

LOWELL, MASS.

Neprkiklausomybės šventę 1 Valaitis Jurgis, Antano sūnus,
minėsime vasario 21 diena Baenos Aires. Argen-gyveno 

finoje.
Varaneckas (kitaip Varnas) Ju- 

_ . stinas, Jurgio sūnus, iš Varnų
tarė Lietuvos nepriklauso- , ųaįmo Dūkšto vis., Vilniaus ap. 
mybės šventę minėti vasa- ! žaidys Jonas. Stepo sūnus, iš 
rio 21 d- 2 vai. po pietų Lie- ’ Dargių kaimo. Rokiškio ap., gv- 
tuvių Klubo salėje. veno Rio de Janeiro, Brazilijoj.

Organizacijos, kurios sa-'Žilinskas Leonardas ir Vytas, 
vo atstovų Į organizacijų Ieškomieji arba apie juos ži- 
komitetą dar nepaskyrė, panį!ri> ma,oni!ii Prasorni ats>-
prašomos tą padalyti. ’ (‘,jj j!ale General of Lithuanta

L. Paulauskas H West 82nd Street
____________ Lew York 24. N. Y.

Organizacijų atstovai, su
sirinkę gruodžio 20 d., nu-

MIAMI, FLA.

Malonus kalėdinis pobūvis

Gruodžio 20 d. buvo Mo
terų Klubo susirinkimas, o 
po jo kalėdinis pobūvis. Sa
lė buvo pilna, daugiausia 
vietinių, nes svečių iš toliau 
dar mažai teatvažiavo.

Po gardžių valgių vieni 
šoko, kiti prie baro linksmi
nosi.

Sutikau Aleknas iš So. 
Bostono ir Neviackus. Alis. 
Neviackienė dabar yra Mo
terų Klubo pirminike, o 
Neviackas Sandaros kuopos 
sekretorių. Stasiuiiai nega
lėjo pobūvy būti, nes ne- 
sveikuoja.

Oras gražus, saulėta, tem
peratūra 75-80 laipsnių.

V. Klemka

Konsulatas įieško
Atrotienė-žemaitvtė, Konstan
cija, Vinco duktė, iš Kunigiškių 
k.. Bartininkų par.. Vilkaviškio 
aps., vyras Atrotas Motiejus, 
vaikai Adelė. Juozas ir Jurgis 
Burneikaitė-Kazlauskienė Bar
bora iš Svaronių kaimo. 
Eidnkaitienė-Butkiutė T eof ilė
iš Jurkšų k.. Pilviškių vi.. Vil- 
kavškio ap.
Kščenavičius Vladas. Kajetono 
sūnus iš Pamarkupio k.. Liolių 
par., Kelmės vis.
Lenartavičius Stasys, Erazrno- 
-Dominiko sūnus,
Neliubavičius Albinas. Kazio s. 
Poteliūnas Juozas, Juozo sūnus, 
gyveno Buenos Aires, Argenti-

noje. •
Račkauskas Vytautas Henrikas, 
gini. ; 925 m., kovo 1 d., gyve
nęs Kaune.
Vlbinskaitė Genė. Amerikoje iš

tekėjusi už Bovvlin, turėjo sū- 
! nu Larry

VOKIETIJA

Varei prieglaudoj beveik 
nieko nebeliko

Ilgai nieko nerašiau dėl 
pablogėjusios sveikatos ir 
dėl to, kad buvau už rašy
mą persekiojamas. Nepati
ko tas vietos ir nevietos po
nams. Nuo kovo 17 d. iki 
rugpiūčio 1 d. negavau ir 
pašalpos, nors 3 karius dali
no Ralfo miltus ir iš Kana
dos atsiųstų pinigų kiti ga
vo po 10 markių 80 pfeni- 
gių, bet kai manęs nekentę 
ponai iškelti kitur, pašalpą 
vėl gaunu.

Varei prieglaudoj buvo 
500 asmenų, o dabar bėra 
vos 67, tame skaičiuje 10 
lietuvių, kiti estai ir latviai. 
Visus kitus iškėlė Į Vechtą, 
Veben, Celle ir Spring prie 
Hanoverio.

Spring miestely bus pas
tatytas naujas pastatas, ku
riame tilps 80 senelių, ten 
gegužės mėnesį bus iškelti 
ir paskutinieji Varei prieg
laudos gyventojai.

Spring miestelis bus jau 
10-ji vieta, kur Varelio 
prieglaudos gyventojai kil
nojami ir gal paskutinė.

J. Karpavičius

kilmingiausi žmonės turi bū
ti ir geriausi. Jei jie nėra tokie, 
tai. matyti, jų laimė nėra tikra: 
arba jie nėra jos verti, arba jie 
ją greitai praras.

E. Ožeškienė.

Ne jaunimas kaltas

Keleivio 45 Nr. buvo rašyta, 
kad Europos Centro ir Rytų So
cialistų Unijos Vykdomojo Ko-t 
miteto posėdy nusiskųsta jau
nimu—jo maža tedalyvaują so
cialistų tarpe. Tarptautinėj S«>- 
sialistų Jaunimo Sąjungoj nesą 
lietuvių ir t. t.

Nesu joks jaunimo vadas, liet 
jaučiu reikalą atsiliepti.

Kai liepos mėnesį Hamburge 
buvo Socialistų Internacionalo 
kongresas, keli jaunuoliai tam 
laikui atidėjom savo atostogas 
tikėdmasi. kad kam nors ateis 
į galvą ir porą jaunuolių ten pa
kviesti.

Nesvarbu buvo mums kelion
pinigiai, nakvynės, bet svarbu 
buvo būti tikriems, kad galėsi
me patekti į posėdžių salę. Ne
norėjome nė kėdžių, būtume pa
stovėję. Deja . . .

Mes keliam kepurę prieš vy
resniąją Lietuvos socialdemo
kratų kartą, bet kai ji skun
džiasi. kad jaunimas nesiįdo- 
mauja politika, tai čia yra ir 
jos kaltės: per mažai jaunimu 
rūpinamasi, nesistengiama jo i 
savo veikla įtraukti.

J. Petraitis
Vokiet i ja

Patiko Keleivis

Trys Jakaičiai—Peliksas iš 
Detroito. Juozas iš llamond, 
Ind., ir William iš Harvey. III., 
sutarė aplankyti pusbrolį Alek
są Paplauską, gyvenanti Chica
goje, III.

A. Paplauskas yra Keleivio 
skaitytojas. Svečias Juozas Ja
kaitis Keleivio nebuvo skaitęs, 
jį jis pamatė pas pusbroli ir 
pradėjo skaityti. Jo brolis Pe
liksas jam sako, kad mes čia 
atvažiavome ne laikraščių skai
tyti, bet Juozas ginčijasi:

“Jei neduodi skaityti, tai jį 
man užprenumeruok.”

Peliksas taip ir padarė. Dabar 
buvęs Lietuvos kariuomenės ka
rys Juozas Jakaitis galės Ke
leivį kas savaitę namuose skai
tyti.

Pasisvečiavę pas pusbrolį. 
Jakaičiai aplankė ir savo pus
seserę Petronėlę Truškienę.

Giminaitis

Gerbiamieji,

Aš Petras Gvalda linkiu vi
siems Keleivio darbuotojams 
malonių Kalėdų ir laimingų 
1960 metų.

Keleivis mane lanko jau 43 
metus ir aš su juo nesiskirsiu, 
kol šioj žemėj gyvensiu. Kartu 
su prenumerata siunčiu Maikic 
Tėvui nors porai cigarų nusi
pirkti, nes ta makorka jam tu
rėjo nusibosti. Daugiau neiš
galiu, nes jau 11 metų gyvenu 
iš pensijos.

Petras Gvalda
Elizabeth. Nevr jersey

Gerbiama administracija.
Atleiskit, kad aš pasivėlinau at
siųsti prenumęratą—buvau li
goninėj. Dabar siunčiu $10, iš 
jų bus $4.00 metinei prenume
ratai, 50 centų už kalendorių, o 
$5.50 atiduokite Maikio Tėvu 
—tegu taupo jis biletui kelionei 
į senąjį krajų.

Su pagarba 
V. Kulešius

Kenora, Ont.

Gerbiamieji,
Sveikinu Keleivio redakcijos 

ir administracijos narius, vi
sus bendradarbius, o ypatingai 
Maikį su Tėvu. Gaila, kad nega
liu prasigyventi ir kokios nors 
dovanėlės Maikiui su Tėvu 
įteikti. Bet gal kada “prašvis 
laikai, išauš nauja gadynė.”

Dėkoju už Keleivio siuntimą. 
Prašau Mak.į su Tėvu ir toliau 
mane lankyti.

L Abramavičius
Vokietija

Gerbiamoji redakcija.

Iš senutės Europos, vokiškos 
padangės siunčiu geriausių lin
kėjimų visiems keleiviečiams. 
Tegu ••Keleivis” ir toliau drą
siai žygiuoja jn^r platųjį pasau
li. lanko savo skaitytojus ir nie
kad nepavargsta !

B. Bagdonavičius. 
Antrojo Pasaulinio Karo inva

lidas.

Nuoširdžiai sveikinu Keleivio 
redakciją ir administraciją 
Naujųjų Metų proga. Linkiu 
geriausios sėkmės.

Ausi ra! i ja
Bačiulis

JAV LIETUVIU 
BENDRUOMENĖ

Amerikos Lietuvių Ben
druomenes centro valdybos 
leidžiamas biuletenis Nr. 20 
duoda tokių žinių:

Yra 6 apygardos: Bosto
no su 4, Chicagos su 20, 
Hartfordo su 6, New Yorko 
su 12, Nevr Jersey su 6, Los 
Angeles su 2 apylinkėmis, 
taigi viso 50 apylinkių. Be 
jų, dar yra 12 apylinkių, ku
rios apygardoms nepriklau
so. 41 apylinkė suteikė apie 
save žinių ir pagal jų prane
šimus gaunasi toks organi
zacijos ir veiklos vaizdas:

nario mokestį 1957 me
tais sumokėjo 3,510 narių, o 
1958 metais—4,650 narių;

19 apylinkių kiekvienais 
metais ruošia Vasario 16 d.I w
minėjimus;
20 apylinkių ruošia Įvai

rius kitus minėjimus (Birže
lio trėmimus, Motinos die
nos ir pan.) :

16 apylinkių ruošia Įvai
rias paskaitas;

23 apylinkės turi Įvairius 
parengimus (Naujųjų metų, 
Lietuvių dienos ir kt.);

24 apylinkės platina ir re
mia spaudą;

28 apylinkės išlaiko arba 
remia lituanistinę mol ;yklą 
(jei tokia yra apylinkėje) ;

20 apylinkių rūpinasi šal
pos, socialiniais, medžiagi
niais narių reikalais;

17 apylinkių reiškiasi 
amerikiečių visuomenėje.

Visos 41 apylinkė 1958 
metais turėjo $27,414 paja
mų ir $24,839 išlaidų. Jos 
kultūrinei veiklai išleido 
57,086, švietimui—$3,266 ir 
talpai—$1,623.

MOKYSIMĖS 
PER TELEVIZIJĄ

Naujai nepelno tikslu su
kurta organizacija—Leam- 
ng Resources Institute skel
bia, kad nuo 1964 m. per 
eleviziją bus duodama 2 
Ttetų kolegijos net 15 kur- 
?ų. Universitetai žada juos 
pripažinti ir leisti klausyto- 
:ams laikyti universitetuose 
?kzaminus.

Tų kursų paruošimas fil
muose kaštuos apie 20 mili- 
onų dolerių-

DUKTERS GARBEI
BANKETAS $100,000

Auto mobilių karalius 
Henry Ford Antrasis gruo
džio 21 d. savo vyriausios 
dukters garbei surengė ban
ketą. kuris atsiėjo $100,000.

44 G visu žemės gyventojų 
yra beraščiai. Taip skelbia 
Jungtiniu Tautu Organizacija 
Švietimo. Mokslo ir Kultūros 
reikalams.
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Komunistiški dvarininkai
“Tiesa” lapkričio 20 d.

rašo:
“Šalčininkuose, r a j ono 

centre, dygte dygsta kolū
kių pirmininkų namai. Kol
ūkis net 15-30 kilometrų at
stumu, o pirmininkas gyve
na rajono centre- Užtenka 
pasakyti, kad dešimties kol
ūkių pirmininkai gyvena 
Šalčininkuose.”

Kad čia teisybė parašyta, 
reikia manyti, neginčys nė 
šio krašto bimbiniai, nes 
taip rašo Vilniuje komunis
tų leidžiamas laikraštis.

Mes nesistebime tų pirmi
ninkų elgesiu. Juk senųjų 
laikų dvarininkai vis toli 
gyveno nuo savo baudžiau
ninkų, daugelis jų net Var
šuvoje, Vilniuje ar net Pa
ryžiuje leido savo dienas, 
tai kodėl naujųjų laikų dva
rininkams negalima gyven
ti nors už 15 ar 30 kilometi-ų 
nuo kolchozinių baudžiau
ninkų?

Apdovanojo
Kauno Valstybinio Medi

cinos Instituto normalinės 
anatomijos katedros vedėją 
docentą Artūrą Jurguti val
džia apdovanojo garbės 
raštu, o to paties instituto 
direktoriaus pav adotojui 
Blažiejui Abraičiui suteikė 
nusipelniusio mokslo veikė
jo garbės vardą.

T*• •LaiMmz'L baliniu

“Novoje Russkoje Slovo” 
redaktorius M. Veinbaum, 
pasirėmęs 1957 m. i Vakarų 
Vokietiją atvažiavusio vo
kiečio žodžiais, parašė kelis 
straipsnius apie sukilimus 
komunistų k o ncentracijos 
stovyklose 1953 ir 1954 me
tais. Tas vokietis Įvairiose 
stovyklose pačioj tolimoj 
•šiaurėj išbuvo 12 metų. 
Mums Įdomiausia, ką jis sa
ko apie lietuvius.

Jis vienoje stovykloje bu
vęs su vyskupu Matulioniu, 
daktarui Šimkūnui išbuvus 
stovykloj 10 metų buvo lei
sta apsigyventi “laisvai” 
Abez sodžiuje, ten jis yra 
gydytoju. Vokietis gerai pa
žinęs prof. Antaną Žvironą, 
su kuriuo kuri laiką kartu 
dirbęs. Žvirono plaučiai bu
vo nesveiki ir jis dažnai 
sirgdavęs. (Kaip žinoma, 
prof. A. Žvironas vėliau gri- 
žo Lietuvon ir tuoj pat mirė 
džiova.)

Minėtas vokietis bolševi
kiškos katorgos stovyklose 
sutikęs tūkstančius lietuvių 
ūkininkų, daug jaunimo, 
studentų.

Taip kalba tas, kuris pats 
buvo komunistiškoj pekloj 
—jų koncentracijos stovyk
lose, o “Vilnies” Andriulis, 
sėdėdamas Chicagoje, kry- 
žiavojasi, kad kalbos apie 
trėmimus Į Sibirą yra tik di
pukų ar kieno kito “melai ”

Apie vergų bruzdėjimą ir 
streikus bolševikiškoj ka
torgoj rasite Įdomų straip
snį “Keleivio” kalendoriuje 
1960 metams.

Lietuvoje panaikinta 
16 rajonų

(Elta) Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos prezidiu
mo paskelbimu (gruodžio 7 
d.) likviduota 16 rajonų, 
Įjungiant jų plotus i greti
mus rajonus. Likviduoti šie 
rajonai: Daugų, Dusetų,
Dūkšto, Kybartų, Linkuvos, 
Naujosios Vilnios, Naumies
čio, Pabradės, Priekulės, 
Salantų. Sedos, Švenčionė
lių, Troškūnų, Vabalninko, 
Veisėjų ir Žagarės.

Apskritai paėmus. Dusetų 
miestas ir Antalieptė (kartu 
su eile kitų apylinkių) Įjun
gti Į Zarasų rajoną. Kybar
tų ir Virbalio miestai ir ei
lė kitų to rajono apylinkių 
Įjungti i Vilkaviškio rajoną. 
Linkuvos miestas (ir kt. 
apylinkės) perduotos Pa- 
krojaus rajonui. Naujosios 
Vilnios rajonas perduotas 
Vilniaus rajonui. Sedos ra
jonas išparceliuotas tarp 

i Mažeikiu, Skuodo ir Plun- 
gės rajonų, Švenčionėlių 

i miestas (ir kelios apylin- 
jkės) prijungtas prie Šven
čionių rajono, Troškūnai 
Įjungti i Anykščių rajoną, 
Vabalninkas i Biržų rajoną, 
Žagarė i Joniškio rajoną.

Rajonų stambinimu, ma
tų, siekiama bent kiek atpi
ginti išpūstą sovietini admi
nistracini aparatą-

1953 metais rajonų buvo 
87, vėliau jų skaičius buvo 
sumažintas iki 78, o dabar 
bus visa Lietuva padalinta i 
62 rajonus.
Virbalio gręžiny j išsiveržė 
stiprios gelmių dujos

(E) Geologijos ir gelmių 
apsaugos valdyba prie Mi
nisterių Tarybos jau ilgoką 
laiką Įvairiose Lietuvos vie
tose atlieka gilius gręžimus, 
ieškodama gelmių turtų. 
Jau anksčiau vienur kitur 
buvo aptikta naftos ir gel
mių dujų pėdsakai. Pastaro
siomis dienomis Virbalio 
gręžiny kiek stipriau prasi
veržė dujos. Dabar tiriama, 
ar čia dujų ar naftos klodai. 
Dujų išsiveržimas ties Vir
baliu esąs pats stipriausias 
iš visų iki šiol atliktų gręži
nių. Šiuo metu, kai tyrinėji
mai dar eina, nieko negali
ma pasakyti apie dujų ar 
naftos klodų sudėti ir stip
rumą.

Jau prieš karą Lietuvos 
geologams buvo aišku, kad 
Lietuvos žemės gilumoj via 
žemės turtų, tik buvo klau
simas, ar tų turtų eksploata
cija apsimokėtų. Tas klausi
mas tebėra neišspręstas ir 
šiandien, kai ir naujais gi
liais gręžimais atrandami 
nauji klodai.

Ką mums žada naujieji metai
V. KYMANTAS

Naujus metus sutikdami aiškinti sau palankiu būdu. 
linkime savo artimiesiems, Tad bus pravartu čia trum- 
kad jie būtų sėkmingi. Re- pai paminėti, kaip tą padėtį
tas lietuvių ta proga nepa
galvoja ir apie likusius na
mie, apie jų ir Lietuvos li
kimą. palinkėdamas jiems 
brangiausio — laisvės. Ką 
žada mums nauji metai?

Nedera lengvais žodžiais 
pranašauti “laimingu me-

v erti na pašalinė organizaci
ja, “šaltai” stebėdama Įvy
kius už geležinės užuolai
dos.

Vakarų Europa yra pra
dėjusi apsivienyti- Europos 
patariamasis parlamentas, 
p o sėdžiauja Strassbourgo

tų." Nedera jau dėl to, kad mieste tam tikrais laikotar 
pokariniai Įvykiai tiek kar- piais,. Tarp Įvairių to parla- 
tų mus apvylė ir verčia būti mento komisijų yra viena, 
atsargesniais. Atsargumas kuriai pavesta sekti, kas da- 
ateities numatymuose yra, cosi pavergtuose Europos 
atrodo, dabar ypatingai centro ir rytų kraštuose ir 
reikalingas. Praėjusių metų tuos kraštus tartum “atsto- 
galą pažymėjo dviejų šio vauti. Praėjusių metų lap- 
pasaulio “didžiųjų" nepap- kričio mėnesį patariamajam 
rastos pastangos Įtvirtinti parlamentui posėdžiaujant, 
pasauly taiką,—tai' prezi- komisija padarė jam platų

pranešimą apie pavergtųjų 
būklę ii- apie pačius Sovie
tus.

Kaip komisijos praneši

dento Eisenhovverio ir Niki
tos Chruščiovo. Abudu nori 
pradžiai Įgyvendinti “tai
kingą tarp Rylų ir Vakarų 
sugyvenimą” bent artimiau- 
siams laikui, kartu gaivin
dami vilti, kad taikingas su
gyvenimas _
pastovesne taika. Prez. Ei-! sprendžia visus svarbesnius 
šen ho\veris nepasigailėjo jų klausimus, reikalaudama 
vargo, kad apvažinėtų II visiško sau klusnumo. Dėl 
pasaulio šalių,

visos “broliš
kos respublikos” yra valdo
mos iš Maskvos. Rusijos

mas nusako.

galėsiąs virsti i bolševikų partijos vadovybė

visur skelb
damas taikos evangeliją. 
Kur jis kalbėjo apie taiką, 
bene visur buvo pareiškęs, ; 
kad taika be tautų laisvės j 
yra negalima.

to tokie kraštai, kaip Lietu
va, Latvija ir Estija, kaip 
vakarų Galicija, Gruzija, 
Armėnija, Kazachstanas ne 
tik reiškia noro nuo Mas
kvos pasilaisvinti, bet kad
tas noras vis stiprėja. Ne
tenka jau kalbėti apie Mas- 

• kvos satelitus—ten lrisvės

Nemažiau parūpo taika 
ir Nikitai. Tam jis buvo at
vykęs Amerikon, tam pa-, . , . 
kvietė prez. Eisenhowerj i siekimas dai stipiesms. 
Maskvą. Tam labai nori; i Maskva viską daro, kad 
kad vyktų “viršūnių” kon- Į ‘broliškas respublikas’ ir
ferencija opiausioms pasau
lio problemoms spręsti- Kal
bėdamas Nevv Yorke Jung-

satelitus prie savęs pririštų. 
Tam pavartoja ūkiškas, po
litines ir kultūrines priemo-

tinių Tautų atstovų susirin- n®s» vlsuf varydama surusi- 
kime, kad Įtikintų taikin- nApl° P^^iką. Ūkiškam su
gaiš savo norais, Nikita pa- Ošimui Maskvos daug pada- 
siūlė pasauliui nusiginkluoti 1Y^a- is315 Sovietijos ūkis
visiškai. Iš kur pas aršų ko- Y1 a taip tvarkomas, kad nei 
munistą Chruščiovą, visuo- v'iena broliškų respublikų 
met pasinešusi užkariauti negalėtų be Rusijos gyventi, 
komunizmui visą pasauli, Į Taip dabar yra ir Lietuvoje, 
atsirado dabar tiek “aistriu-! Tas. Pa^s daroma ir su sate- 
gos” taikai meilės ir kiek JĮtais. Tačiau Maskva iki 
galima pasitikėti jo žo- šiol nieko negalėjo padaryti 
džiais? politiniam pavergtųjų su-
..... . ... T. itapdvmui su Sovietija ir
’ ^beJodami del J maža ka vra padariusi suru- 

preziden o norų turime la- sinimuh nors pastangų dary
bai paabejoti del Nikitos J u if tebedai!oma daug. Iš 
Ir nenustebkime, jei jau pir-!čia ejna didi -j Sovietu sun. 
mosios konferencijos metu !Rumai Rq1 yiskas ; 
Sovietai vėl pradėtų rodyti t binė MasRya turf 
vilko dantis. |Ramai pi.iemonių> kad pa_

Gal artimiausioje konle-į laužtų bet kokį jai pasiprie- 
rencijoje Nikita dar nepasi-i minimą. Bet kas būtų, jei 
rodys vilku, nes, atrodo, Įvyktų didesnis sukrėtimas?
Maskva tikrai norėtų pa
siekti laikino susitarimo su

Klausimas darosi Maskvai 
opus ir dėl to, kad komisijos

antroji turbina

uodžio 18 d. pradėjo 
i Kauno hidroelektri- 
introji turbina.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Kunigų kova už daugpa
tystę, parašė Teodoras J. 
Kučinskas, išleido Tikybos 
Tyrinėtojai (3259 S. Hals
ted St., Chicago, Ilk), 203 
psl., kaina 1.50.

Negesinkite aukurų, para
šė vyskupas Vincentas Briz- 
gys, išleido Ateitis (916 
Willoughby Avė., Brookiyn 
21, N. Y.), kaina nepažy
mėta. Knygoje nagrinėja
mas moterystės klausimas.

Vakarais, patikrinti sau lai-i nusakymu pasipnesmimas 
kini taikinga su jais sugy- despotiškam režimui didė- 
venimą. . 'jas pačioje Rusijoje, kad ir

Kas mus, lietuvius, būsi- retai kada prasiverždamas 
rnose derybose ypatingai viešumon.
domina ir rūpina, tai kad 
Sovietai už taikingą sugyve
nimą, gal už tam tikras nuo
laidas nusiginklavimo rei
kalu nepareikalautų iš Va
karų pripažinti esamą pa
dėtį kaip pastovią, tuo pa
čiu pripažinti ir Lietuvos 
pavergimą.
sąmoningai

Maskva reikalinga ramių 
santykių su Vakarais, kad 
ramiai galėtų susidoroti su

Kas verčia Sovietus kaip 
tik dabar siekti taikingų 
santykių su Vakarais? Var
giai kas žino visus suktus 
savo vidiniais sunkumais.

Nikita, atrodo, Nikita pažadėjo iki 1970 
sudarė ginčą metų pavyti ir pralenkti

Parduoda arklius į Daniją

Pernai Danijai parduota 
1,700 arklių, o pačioj Lietu
voj arklių trūksta. Šiemet 
numatoma parduoti danams 
net 5,000 arklių.

Šviesos mergaitė, lyrinė po
ema, parašė Pranas Naujo
kaitis, 72 pusk, kain anepa- 
žymėta, išleido “Ateitis,” 
916 Willoughby Avė., Broo- 

,‘kiyn 21, N. Y.

dėl Berlyno, sąmoningai vi- Ameriką. Pažadėjo, kad 
lioja Vakarus visišku nusi- tam brikui tarybinis žmogus 
ginklavimu, kad nuolaido- bus tiek sočiai visu kuo ap- 
mis šitais klausimais galėtų rūpintas, kaip niekur kitur 
Sovietams patikrinti jų pa- pasaulyje. Pažadėjo jam ir 
vergtuosius kraštus. trampiausią darbo dieną,
Kremliaus sumetimus, dėl manydamas, kad ūkiškais 
kurių Nikita virto taikos ba- laimėjimais galės laimėti 
landžiu. Bet vienas jų ir gal žmones despotiškam bolše- 
pats svarbiausias yra mato- vizmo režimui. Ar Kremlius 
mas ir mums: Sovietams laimės sau žmones sotesniu 
reikia pasitvarkyti namie, duonos kąsniu, ar Įpratins 
Mes, lietuviai, galime būti pavergtuosius pasilikti ver- 

išališki, vertindami padėtį gaiš, ar privers išsižadėti ki- 
Sovietuose ii’ norėdami ją tataučius kultūrinio savo te

ARM0NAS SI'LAl'KS ŽMONOS llt SI NAIS

Detroito dienraščiu redaktorius L: mis l>. Seltzer (vidu
ry) skaito pranešimą iš Maskvos, kad Jono Armono 
(dešinėj) žmonai ir sūnui leista atvažiuoti į Ameriką. 
Kairėj D. Armonaitė. Armonas seniai darė visokiausių 
žygiu savo žmonai ir sūnui iš Lietuvos atsivežti, bet be 
vaisių. Jiems daug padėjo ir čia minimas redaktorius. 
Galų gale Armonas priėjo prie Chruščiovo jam esant 
Amerikoje. Nikita pažadėjo ir tą menkutį pažadą, ro
dos, išpildys. Galų gale šeima susijungs.

Komunistai klastoja praeiti
J. VLKS

“Reikia stačiai pasakyti, kad
1919 metų pradžioje Lietuvos 
kaime darbininkuose sovietų 
valdžios vardas labai žemai sto
vėjo’’

Ten pat toliau jis taip pa
sisakė apie buvusi tada Vil
niuje kaimo žmonių suva
žiavimą :

“Suvažiavime buvo momen- 
.as, kada suprovokuoti darbi
ninkai beveik iki vieno su triuk
šmu atsistojo ir jau pasuko j 
Jurų pusę, kad apleisti suvažia- 
. imą. Savo išėjimu jie norėjo 
parodyti, kad nepritaria sovietų 
.aidžiai, kuri, jų nuomone, re- 
nia tokius sovietus, kurie buvo 
ame laike Lietuvos sodžiuje.“

Tai štai kokių būta tada 
užimtose raudonosios armi
jos Lietuvos vietose mena
mų revoliucinių nuotaikų 
tarp darbo žmonių- O dabar 
maskviniai komunistai visa 
tai nutyli, kala ir zalatija 
stengdamies Įrodyti, kad ti
krai tais metais būta komu
nistinės revoliucijos Lietu
voje.

Jie dabar taipgi giriasi, 
kad 1919 m. naktį Į sausio 1 
d. iš Vilniaus vokiečių oku
pacinis kariuomenės dali
nys pasitraukė Tarybų val
džios, suprask kapsukinės, 
spiriamas. Jei tuo metu toji 
kapsukinė valdžia buvo to
kia stipri ir Įtakinga, tai ko
dėl leido Vilnių užimti ke
lioms dešimtims lenkų legi- 

ispradžių vienbal- onierių ir lenkų gimnazijų 
vyresniųjų klasių moki-

stų partijos)
sisakė prieš demonstraci

Kapsukiniai komunistai, 
kaip katė su pūsle, laksto su
savo 1918 metų pabaigos streiko. pa^kek !niams? Vokiečiams tik’pa-
nova r^vnlineiniais žvodaia rią (t z ecna.nstiaciją ir strei- sitraukus lenkai UŽėmė Vil

ai buvo vien tik Z. Aleksa). . . ... __ , ...
mų be jokio mūšio, be jokio 
dargi protesto iš tos kapsu
kinės valdžios. Tiesa, Var
nų gatvėje buvo užkluptas

neva revoliuciniais žygiais 
Lietuvoje. Jie negali atsigė
rėti savo tariamais nuopel
nais, Įneštais Į maskvinio 
imperializmo kraitį.

VJi uirvirav iv vt. prv^i v;i_▼ ii-

šiai t

Komunistai tik tada išėjo 
i tą demonstraciją, kai ji 
jau buvo prasidėjusi. Dabar
iiiaSKviiiių 1,,-- -vivviirtmiiilYUIUUIll^lU

niaus radiją buvo praneš- rįkai tą demonstraciją šu
tą, kaip Vilniaus darbo plaka su kapsukinės šiaudi-

rn’nfpsinili
sąjungų biuras. Jie atsišau-

jv», ««uF piana su Kapsumnes siauai- dė, gynėsi ir šovinių pritrū-
žmonės, sužinoję apie me- nės valdžios sudarymu ir su kę keli patys nusižudė, o
kamos kapsukinės revoliuci- pasirodymu jų manifesto. 
Icinės valdžios susidarymą ir 0 štai Ra tos valdžios bu_ 
jos manifesto paskelbimą, vusj spalva V. Kapsukas pa- dideliu skaičių, apie 20,000 rašė }922 m 4omunara” 
išėję Į gatves demonstruoti. iNr> 2 R 44.

Tai pasakėlė mažiems Į 
vaikams irtai kvailesniems.

1918 m. giuodžio mėn.
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Vilniaus organiza
cija suruošė viešą demon
straciją, kad patikrintų sa
vo jėgas, kartų kad parody
tų vokiškiems okupantams 
ir lietuviškiems urachinin- 
kams, jog Vilniaus darbo 
žmonės nesnaudžia. O štai 
kaip tada laikėsi Vilniuje 
komunistai, Z. Aleksos žo
džiais 1926 m. “Komuniste”
Nr- 2, psl.61 užrašytais:

“Nieko nuostabaus tame. kad 
gruodžio pradžioj CK (komuni-

vų palikimo, mes tuo neti
kime. Bet Nikita taip tiki ir 
tuo tenka aiškinti visą triuk
šmingą, kartu ir klastingą 
Sovietų propagandą už tai
ką.

Kaip besivystytų Įvykiai 
ateinančiais metais, dėl mū
sų jie bus mūsų ištvermės 
bandymo metai. Jei per ar
timiausias konferencijas ir 
bus pasiekta susitarimo su 
Sovietais kaikuriais klausi
mais, gal Įvyks atoslūgis 
Rytų ir Vakarų santykiuose, 
tai bus laikinis ir netikras 
dalykas. Pažindami bolše
vikus iš anksto turime nu
matyti, kad ir sutartas su 
Vakarais “taikingas sugy
venimas” Maskvos bus vis
tiek paraunamas pasalūniš
kais žygiais, panaudojant 
kiekvieną jai patogią progą. 
Maskvos atstovaujamas bol
ševizmas nekeis savo esmės, 
ir dėl to kova tarp Rytų ir 
laisvojo pasaulio, kad ir 
keisdama savo būdus, kad ir 
laikinai silpnėdama, nesi
liaus vykusi ir ateityje.

“Raudonajai armijai i Vilnių 
atėjus ir paėmus darbininkams 
visą valdžią i savo rankas, iš 
pradžių buržuazinė kontrrevo- 
liucija bijojosi cyptelt.’’

Taigi, V. Kapsukas pats 
prisipažino, kad jo valdžia 
buvo šiaudinė,nes tik raudo
najai armijai atėjus i Vil
nių, valdžia buvo paimta. 
Tą pati patvirtino ir Z. 
Aleksa 1926 m. “Komuni
ste” Nr. 2.:

“Nieko nuostabaus tame, jei 
vilniečiai iki 1918 m. gruodžio 
mėnesio nesiruošė prie kovos 
dėl sovietų valdžios, o vien lau
kė raudonosios armijos atėji
mo.’’

O štai jau raudonajai ar
mijai Vilnių užėmus ar toji 
valdžia buvo žmonių ger
biama? Z. Aleksa 1922 m. 
“Komunaro” Nr. 7, straips
nyje “Ar viskas taip buvo” 
pasisako:

vieną lenkų legionieriai pa
šovė.

Ką veikė tada Pi-. Eidu
kevičiaus miesto “valdžia” 
ir kur buvo tuomet kapsuki
nė menamai revoliucinė 
valdžia? Jie tylėjo ir pasi
slėpę laukė ateinant raudo
nosios armijos. Raudonoji 
armija Vilniuje pasirodė tik 
sausio 5 d. pavakarė ir iki 
jos pasirodymo Vilnius bu
vo lenkų valdomas.

Teisėta Lietuvos valsty
bės sudarytoji koalicinė vy
riausybė 1918 m. gruodžio 
26 d. Vilnių apleido ir per
sikėlė Į Kauną. Bet Vilniuje 
ji paliko generalini Įgaliotinį 
Mykolą Biržišką, šis, kaip 
tik Vilniaus gatvėse pasiro
dė lenkų legionieriai, drįso 
raštu jų vadovybei Įteikti 
protestą ir pareikšti, kad 
lenkų legionieriai neteisėtai 
užėmė Vilnių ir be to dar 
suiminėja darbininkus ir su 
ginklu rankose užpuolė Vil
niaus darbininkų atstovybę.

Ir. . . tik kai Vilniuje at
sirado raudonosios armijos

(nukelta Į 7 psl.)

Jau atspausdintas! Užsisakykite!

KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams

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

Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
yra Įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.

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

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
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Pasikalbėjimas 
Maikio so Tėvo

Nepalaužiami suomiai
V. KYMANTAS

1939 metų vėlyvą rudenį jai padalytą gilią žaizdą, 
Sovietai puolė ginklais ke- kad vėl atsigautų, turėjo 
turiu milijonų, skaičium ma- padaryti nežmoniškų pas
iutę Suomiją. Puolė, netu- tangų. įkurdinimui patu
rėdami jokios priežasties gelių iš Karelijos visa tau- 
pulti, tik norėdami užgrobti ta buvo apdėta specialiu 
ir šį kraštą, kurio gyventojai mokesčiu, dabojant mokė- 
laisvę vertina daugiau kaip tojo finansinio pajėgumo, ir 
gyvastį, ir kurių sieloje rusų tuo būdu buvo sudarytas 

j neapykanta rusena šimtme- specialus fondas, siekęs 560 
čius. mil. dolerių sumos. Reikėjo

Suomiai tuomet nustebi- pasidalinti su pabėgėliais 
no pasauli savo nepasekamu žeme, kad dalis jų kurtųsi 
narsumu ir sužadino jiems ūkininkais ir tam buvo rei- 
gyvų simpatijų laisvuose kalinga 2-jų milijonų ha že- 
Vakaruose. Suomiai su ne- mės. Kai reikėjo statyti 
matyta drąsa ir atkaklumu nauji fabrikai bei Įmonės 
gynėsi per tris mėnesius nuo kontribucijos reikalautiems 
Maskvos pulkų, pridarė ru- dalykams pagaminti, mažu- 
sams skaudžių nuostolių ir tė, tik keturių mil. tauta tu- 
pagaliau turėjo pasiduoti.' rėjo per tuos aštuonerius 
Per tą žūtbūtinį gynimąsi metus surinkti daugiau kaip 
nuo žiauraus grobonio šuo- . vieną bilioną dolerių pinigo, 
miai neteko užmuštų apie Suomija niekuomet nebuvo 
80 tūkstančių, sužeistų 201, turtinga, ir tą milžinišką su- 
tūkstantį, iš kurių 50 tūks- mą teko išspausti iš savęs 
tančių liko invalidais visam kietu iki atkaklumo darbu, 
amžiui. Sovietai atplėšė Į Didieji suomių vargai 
suomiams apie 45 tūkstan- priklauso jau praeičiai, iki 
čius kv- kilometrų jų žemės šiol daug kas naujai laimė- 
Karelijoje ir iš ten Suomi- ta- Beveik dvigubai padau-

-Alau, Maik! pažitko. Verčiau pasikalbę- !jon pasitraukė apie pusę mi- gėjo Suomijos sostinės Hel-
—Sveikas, tėve! Ar geras;kim apie kokį bizni, kad per lijono žmonių, kuriuos vė- sinki gyventojų skaičius ir 

turėjai šventes? i šiuos metus galėtume pasi- liau .teko Įkurdinti. Netek- dabar joje yra 430 tūkstan-

į

—Aš, vaike, per visas j daryti pinigų 
šventes auzoj sėdėjau ir mi- 
slinau.

—Apie ką?
—Apie savo jaunas die

nas. Norėjau atsiminti ko
kias merginas mylėjau, kiek 
snapso išgėriau ir kokias 
dainas dainavau. Ale, žinai, 
sunku vis.s jaunystės zbit-; 
kus atsiminti. Tik vienos 3U mokytis? 
dainos kelis žodžius prisimi-

dama savo teritorijos dalies, čių. Beveik išnyko Helsinki 
—Bet ir bizniui, tėve, rei- suomių tauta dėl to neteko priemiesčiuose butai-laužai 

kalingi pinigai. Be dolerio beveik trečdalio elektros ir jų vieton išaugo dideli, 
nieko nepradėsi. energijos, beveik ketvirčio moderniškai statyti dvyli-

—Maiki, mudu galim iš Įmonių celiuliozei gaminti, kos ‘aukštų gyvenamieji 
dipukų pasimokyti. Jie be penktos dalies savo geležin- blokai. Tautos pagaminamų 
dolerio padaro bizni ir už- kelių. Tačiau suomiai apgy- gėiybių vertė padidėjo per 
sidirba pinigų. nė savo laisvę ir savojo tą laiką 50%. Pastatyta

—Bet tėvas visada juos krašto nepriklausomybę. naujų hidroelektrinių stočių 
kritikuoji, tai kaip gali iŠ Maskvos chanai uždėjo vidurinėje Suomijoje. Šiau-

Suomijai tokią kontribuciją, rėje. panaudojant Remi
kuri kitą tokią tautą kaip Į upės srovę, numatyta pasta-

niau: “Mainos rūbai margo 1 ju tik valuk to, kad jie pei- suoiniai būtų palaužti s i. tyti devynios naujos stotys,
svieto.Ir aš tau pasaky- zo ja senoviška mūsų kalba; jų pareikalauta visokių ir viena jų jau paleista i
siu, kad tie žodžiai labai tei- ale kas dėl biznio, tai mudu gaminių, kurių vertė sudalė darbą. Aptikta šiaurėje
singi, ba iš tikro ant svieto galėtume iš jų pasimokyti. aP*e mil. dolerių, ir ku-
viskas mainosi. Kai aš Ame- —Na, gęrai, o kokio biz- riems pagaminti reikėjo su- 
rikon atvažiavau, tai išėjęs nio tėvas norėtum iš jų mo- kurti nauja pramone. Tas 
iš kaslegamės pėsčias ėjau kytis? viskas suomių tautos buvo
i Pensylvenijos mainas an- —Olrait, Maik, ^-aLU i J-J 1* O • . *
glių kasti; o pažiūrėk, kaip tau pasakyti, ir jeigu tu man tus dideliam Sovietų nusi

—Maiki, aš juos kritikuo-

dabar atvažiavę grinoriai pritarsi, tai pinigų turėsim, 
gyvena. Raidavei prisipirko Galėsim nusipirkti naujas 
armobilų ir laksto, net snie- kelnes ir atliks dar man il
gas rūksta- ant machorkos.

—Jie geriau moka gyven- į —Bet kokiu būdu tėvas 
ti, tėve. manai tų pinigu pasidaryti?

—Ai beč jur laif, kad ‘ —Tik tu, Maiki, nesistro-
moka. Seniau mes taip ne- šyk perdaug, o aš tau viską 
mandravodavom. Kiekvie- išvirozysiu. Juk tu skaitai 
nas norėjo tik užsidirbti pi- gazietas, tai gali matyli, 
nigų ir kuo greičiausia grįž- kaip dipukai rengia tuos 
ti i krajų. O dabar dipukai kultūriškus vakarus, ar ne- 
prisipirko kamenyčių, pra- matei?

vylimui, nes jie tikėjosi kad 
suomiai laiku netesės kon
tribucijos išmokėti ir tuo 
duos Maskvai naujos pro
gos suomius vėl pulti.

Karo nukraujinta suomių 
tauta, kad pagydytų karo

dėjo daryt visokį bizni ir 
apie Lietuvą jau nenori nė

—Tai kas, kad mačiau? 
-Nu, jeigu matei, tai ži-

užsiminti. Ar ne teisybė, nai, kaip jie tuos vakarus 
kad svietas mainosi? garsina. Vot, sako, Jonas

—Aš jau seniai tėvui aiš- Šabalbonas skaitys savo kū- 
kinau, kad pasauly niekas rybą; bus pašėlusiai kultū- 
vietoje nestovi, bet tėvas vi- rinis vakaras, gali sakyt, ak- 
sada ginčijaisi sakydamas, lademiškas. Nu, ir žmonės 
kad “kaip buvo iš pradžios eina tos aklademiškos kūry- 
taip bus visados.” įbos pamatyti. Užmoka po

—Misteiką, vaike, ir Die- du doleriu su puse už tikėtą, 
vas kartais padaro. Žiūrėk, pasiklauso kaip dipukas 
tverdamas ši svietą užmiršo skaito savo eiles, ir dac oi. 
visų pirma saulę sutverti. Į Už $2.50 niekas negauna 
Šviesa sutvėrė pirmą dieną, nei P° snapsą, nei kilbasų 
o saulės dar nebuvo. Ne tik su kopūstais, ir tai vadinasi 
saulės nebuvo, ale nebuvo kūryba
nei mėnulio, nei žvaigždžių. 
O šviesa buvo reikalinga, ba 
Dievas turėjo matyti, ar vis
kas padaryta k«iip reikia. 
Tiktai trečią dieną atsimi
nė, kad reikalinga saulė. 
Nu, tai tu, Maiki, negali ir 
manęs kritikuoti, jeigu aš 
kada per apmilką padarau 
misteiką.

—Na, tiek to, tėve,
tų “misteikų” mes šiandien

—Bet tėvas tokio vakaro 
vistiek nesurengsi.

—O kodėl ne? Aš jau tu
riu ir savo kūrybos paruo
šęs- Jei nori paklausyti, tai 
paskaitysiu.

—Nagi paskaityk.
—Nu, tai dabar klausyk:

Ot tai tai, ot tai tai,
dėl atėjo,

Kad ant medžiu Lietuvoje
Špygos augt pradėjo

Seniau mūsų Lietuvoje 
žalmargės zvliavo,
O dabar ir tos jau 
Visos Maskvon iškeliavo.

Tu Lietuva, tu mano ir t. t.

Dabar mūsų Lietuvoje 
Nėra jau Smetonos,
Todėl nėra jau ir sviesto 
Užsitept ant duonos.

Tu Lietuva, tu mano ir t. t.

Ir aruodai tušti stovi, 
šoka pelės ten kadrilių,
Bet Chruščiovą ir jo tvarką 
Komunistai myli.

Tu Lietuva, tu mano ir t. t.

Seniau buvo daugel ponų.
Kur tik jojai, tenai dvaras; 
Dabar ponus pavadavo 
Ruskis komisaras.

Tu Lietuva, tu mano ir t. t.

Seniau mūsų Lietuvoje 
Buvo daugel blusų.
O dabar jau visur pilna 
Neprašytų rusų.

Tu Lietuva, tu mano ir t. t.

—Na, tai kaip tu vokuo
ji, Maiki, ar šita mano kū
ryba netiktų kultūriniam 
vakarui?

—Tėve, perskaityk ją sa-

nauji geležies klodai, be to, 
dar vario, cinko ir urano.

Tačiau vargams galo 
Suomija dar nemato, ir di
džiausias pavojus visą laiką 
jai gresia iš Rytų. Maskva, 
nevykusiai p a b a n d ž iusi 
ginklo, imasi dabar kitokių 
priemonių, visą laiką tyko
dama momento pasmaugti 
demokratiškos S u o m i j os 
laisvę. Tam nesigaili nei pi
nigų, nei pastangų. Maskva 
ir šiuo atsitikimu imasi klas
tos ir bando suomius parau
ti iš vidaus. Ir Suomijoje 
yra darbininkų tarpe blo
giau mokamos kategorijos, 
kurios, kaip miškų bei sta
tybos darbininkai dirbdami 
sezoniniai, linkę ieškoti iš
ganymo komunizme. Iš visų 
profesinių sąjungų, kurtų 
yra 23, ir kuriose yra suor
ganizuota 250 tūkstančių 
darbininkų, aštoniose vyrau
ja komunistai. Bet kai vyks
ta seimo rinkimai, Suomijos 
komunistai surenka daug 
daugiau balsų ir turi seime 
visų atstovų ketvirtą dalį. 
Tuos Suomijos komunistus 
Maskva ir pajungia saviems
tikslams. Kai Suomija ir da- • *)
bar daugiausiai savo pra
monės gaminių eksportuoja 
į Sovietus, tas duoda Mas
kvai galimybės kiekvienu 
metu paspausti ją ii paveik
ti, kad Suomijos komunis
tams būtų duota laisvės 
veikti ir vietos krašto vy
riausybės-

Iš laikraščių atsimename, 
kad užpernai Suomijos vy
riausybėje vidaus reikalų 
ministru buvo komunistas 
Leino. Jo laikais valstybinė
je ir savivaldybių policijoj

d aus perversmą taip, kaip 
tas buvo Maskvos padaryta 
Čekoslovakijoje ir Vengri
joje. Visi reikalingi nurody
mai buvo duoti Leino to pa
ties Helsinki sėdėjusio Žda- 
novo, kuris 1940 metais 
Įvykdė Latvijos okupaciją. 
Rad perversmą palengvin
tų, Maskva 1948 metų kovo 
mėnesi iškvietė pas save 
Suomijos vyriausybės narių 
daugumą derėtis dėl drau
gystės pakto sudarymo su 
Sovietais. Buvo numatyta, 
kad, vyriausybei nesant na
mie, sąmokslas turėtų pa
vykti be kliūčių.

Sąmokslas prieš demo
kratinę Suomiją ir būtų pa
vykęs be kliūčių, jei pas Lei- 

> nebūtų subiurusi sąžinė 
prieš Maskvos klastą. Išvyk
damas derėtis i Maskvą 
kartu su kitais vyriausybės 
nariais, Leino Įspėjo vyr. 
kariuomenės vadą apie 
kraštui gresianti pavojų. Iš 
karto buvo mobilizuota 40,- 
000 kariuomenės, policija 
nuginkluota, žvalgyba visa 
paleista ir sudaryta nauja 
saugumo organizacija. Su
žinojęs apie nepasisekimą, 
Stalinas ir politbiuro nariai 
pasiuto, bet bent tuo tarpu 
turėjo susivaldyti, spėdami, 
kas buvo Įspėtos klastos kal
tininkas. Buvo iš karto ban
dyta atsiskaityti su “išdavi
ku“ Leino. Nepavyko ir tas. 
Kviečiamas pasigydyti i 

' Krymą, kur jis būtų patekęs 
ii čekistų rankas, Leino dar 
spėjo pabėgti i Helsinki.

Suomija ir šiandien tebe
gyvena nelengvas dienas-, 
“Didysis” kaimynas nesi-1 
liauja pynęs intrigas ir kurs
tęs naujus pavojus. Kas žie
ma Suomija sulaukia apie 
100,000 bedarbių — tai dir
bą sezonini darbą žmonės. 
Juos Maskai lengviausia lai
mėti sau padėjėjais. Suomi
ja galėtų tuos žmones lai
mėti savo laisvai ateičiai, 
jei tik sugebėtų dar labiau 
išvystyti savo pramonę ir 
duoti jiems pastovaus dar
bo. Tam reikia kapitalų, ku
rių iš savęs kraštas negali 

Į gi eitu laiku sudaryti. Lau
kiama pagalbos iš Vakarų. 
•Jei pagalba ateitų greitai, 
Suomija pasijustų stipresnė 
prieš Maskvos užmačias, 
saugesnė jaustųsi ir Skandi
navija. Suomija, atrodo, 
mokės kad ir viena ištverti 
ilgesni laiką; bet jei ją iš
tiktų kitų pavergtųjų tautų 
likimas, ar tuomet laisvasis 
į asaulis nepasigailėtų, laiku 
nedavęs pagalbos kraštui, 
kuris buvo ir yra ištikimiau
sias demokratijos gynėjas. 
Palauksime, kokių rezultatų 
duos šiais metais šaukiama 
taikai sutvirtinti “viršūnių” į 
konferencija. Jos labai lau
kia ir Suomija.

SENIAUSIAS DAKTARAS

Amerikos Gydytojų Draugija dr. L. S. McNelly iš \Va> - 
nesburg, Pa., paskelbė seniausiu Jungtinių Ameriko.-. 
Valstybių gydytoju. Jis turi 99 metus, bet dar neatsisa
ko lankyti ligonių jų namuose.

Dvikojų kova su asilais
Sovietijoj būna tokių fak- Juokiasi ,yisi. sveCiai> kl"'ie 

tų, kuriais ir patikėti sunku. cia a važiuoja.
Sakvtumi, kad tai dideliu 1 . Vl™° ta'7'° <laU",a"
melagiu išmislas, jei jie ne- Ąndz.bane ’-tai musų su- 
būtų pačiu komunistų spau- k,s’ Imkime j. visu ats.dc.u- 
dos pranešami. ‘ mu vykdyti, kad asda. ne,-u-

.. .. tų naudojami daugiau tran-
Štai Įdomi istorija, kaip sportui,—kalbėjo milicijos 

Uzbekijos Andžibano ra jo- viršininkas.
no sostinės (130,000 gyven-• Įsakymas buvo duotas, 
tojų) valdžia kovojo su asi- milicija jį vykdė. Pirmą dic- 
teis- ną buvo “suimta” ISO asilų.

Uzbekija—viena Sovieti- iš jų 80 miesto valdžia kon- 
jos respublikų Azijoje, už fiskavo nežinomiems reika- 
Kaspijos jūros. Šalis labai lams, 60 buvo pasiųsta į 
atsilikusi. Andžibano mies- kolchozus ir sovehozus, kiti 
te tėra tik vienas sunkveži- ■ grąžinti savininkams su iš
mis- Ten visas transportas pėjimu nenaudoti jų trans- 
gula ant asilų pečių. Asilais portui-
vežami baldai, statybos me- i Tai būtų lyg pasaka, bet 
džiaga, žemės ūkio gami- apie tai rašo Maskvoje lei-
niai, vanduo gėrimui ir t. t.'džiamas laikraštis “Izviesti- 

To miesto valdžia nutarė,1 ja,” kurio redaktorius yra
kad Sputnikų gadynėj asilai 
daro tik sarmatą miestui ir 
todėl nutarė uždrausti nau
doti asilus transporto reika
lams. Išleido įsakymą. Mili
cijos viršininkas, majoras 
Šulman, sukvietė savo mi
licininkus ir jiems pasakė:

—Mes pradedame žygį 
prieš asilus ir tai manome 
daryti plačiu frontu. Visų 
gerbiamas miesto vykdoma
sis komitetas uždraudė nau
doti asilus transporto reika
lams, nes asilai—mažai kul
tūringi ir nešvarūs gyvuliai. 
Reikia nuo jų atsipalaidoti. 
Tik pažiūrėkite, kas vyksta 
aplinkui. Šiandien, kada 
žmogaus galingas protas 
nugali erdvę, panaudoja jos 
energiją, mes čia, Andžiba- 
ne, transportui tebenaudo- 
jamės asilais. Iš mūsų juk

Chruščiovo žentas Adžu- 
biej. Korespondencija bai
giama žodžiais:

. “Miesto valdžia, pašali
nusi asilus iš transporto, 
asilais pavertė žmones.“ Su
prask, kad dabar žmonės 
turi viską ant savo pečių už
sidėję vilkti ar nešti. Tiktai 
“naujoviška” priemonė!

Andžibano tvarkytojai ti
krai jau pralenkė Ameriką, 
tik dar erdvės energijos i 
transporto darbą nesuspėjo 
Įkinkyti. Bet palaukime, pa
matysime ir tą.

Santuoka yra panaši apgultai 
tvirtovei: tie. kurie yra viduje, 
nori iš jos išeiti, o kurie yra 
auke. tie veržiasi i valu.

Daug nekalbėk, geriau klau
syk: kas tyli ir klauso, tas klai
dos nepadaro.

K. Miehler

GYVAČIŲ BIZNIS

nesiginčysim.
—Nu, vot, už tokį paša-j Tu Lietuva, tu mano, 

kymą tai tu maladec vyras! Tu graži tėvynė.
Aš pilnai su tavim soglas- Lietuvėle, tu mano. 
nas, kad iš ginčų nėra jokio Kontrė sovietinė.

vo. bičiuliui Zacirkai. Gal daugumas buvo komunistai.
jis ir suruoš tokį vakarą sa
vo saliūne.

—Okei, aš einu pas Za- 
cirką.

Tas pats buvo ir slaptoje 
valstybės policijoj. Visą tai 
gerai žinojusi Maskva nu
tarė įvykdyti Suomijoje vi-

Yra ir toks biznis. Miami 
gyvatyno (serpentarium) ir 
jo tyrimo laboratorijos di
rektorius susitarė su Pietų 
Rodezijos (Afrikoj) pana
šia Įstaiga keistis gyvatėmis, 
nas kas mėnuo gaus apie 
1.000 gyvačių, o iš Miami 
ten bus siunčiamos Pietų ir 
Iš Rodezijos Miami gyvaty- 
šiaurės Amerikos gyvatės.

Miami gyvatyno laborato
rija tiria gyvačių nuodus, iš
valo juos ir paruošia vartoti 
daugeliui ligų gydyti, pa
vyzdžiui sklerozei, artritui, 
migrenai ir kt. Gyvačių nuo
dai gana brangūs, nes už 
vieną unciją kai kuriuose 
kraštuose mokama $12,000.

lei t:»%o draugus ar kaimv- 
nas neskaito 'keleivio”, para- j 
gink tssirašvii \-iinn me

tik $1 I

PIRMAS HIPOPOTAMO PASIRODYMAS

-V

■n
Kairėj 10 svaru sveriantis upinis arkliukas (hipopnta- 
mus , o dešinėj jo motina, sverianti 2000 svaru. Tas 
mažas hipopotamiukas šį pasaulį išvydo l*ron\'o zoolo
gijas sode Neu Yorke.

t
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Simonas Stanevičius

NUTUKIMAS — RIMTAS 
REIKALAS

KlMEClAI NETURI 
VARGO D£L PAAUGLIŲ

Simonas Stanevičius gimė 1799 m. Viduklės vals
čiuje. Jo tėvai buvo smulkūs bajorai. 1826 m. jis baigė 
Vilniaus universitetą. Milė džiova 1848 m. kovo 10 d. 
Stempliuose (netoli Švėkšnos), palaidotas Švėkšnoje-

Jis buvo pažangus žmogus, jau tuo metu pasisakė 
prieš baudžiavą, vergišką valstiečių padėti, sielojosi liau
dies švietimu, skelbė lietuvių tautinio bendrumo minti, 
pavidalino tautini lietuviu sąmoningumą. Anuomet tai 
buvo didelis dalykas, nes tada žemaičių ir aukštaičių 
liaudžiai visiškai nebuvo toks aiškus supratimas juos pri
klausant vienai tautai. Jo literatūrinis palikimas negausus 
— viena odė — “šlovė žemičių'* ir 6 pasakėčios, kuriomis 
jis labiausia ir išgausėjo. Iš pasakėčių reikšmingiausios 
yra “Aitvarai” ir “Arklys ir meška".

“Aitvarai” vykusiai atvaizduoja, kad tik darbas su
kuria turtą. Prietarų gadvnėje gaspadorius, apkaltintas 
aitvaru užlaikvmu

JOS PAINI OS BOSTONE

Bostoną Lietuva; Mišraus Choro Trejetukas, vad. muz. Juliaus 
Gaidelio, dalyvaus choro koncerte sausio 17 d. d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono High Sthool auditorijoj (Thomas Park). šitas Tre
jetukas. kuriame dalyvauja (iš kairės i dešinę) Irena Mickūnie- 
nė. Vida Malinauskaitė ir Ela Dousienė, plačiai pažįstamos Bos
tono ir jo apylinkių lietuviams, visuomet susilaukia publikos di
delio pritarimo ir yra mielai laukiamos kiekviename parengime.

Gyvybės draudimo įstai- Visur kelia didelio susirū-
gose vi a rodoma ypatingo pinimo paauglių elgęsis, nu

sikaltėlių jų taipe didėji-susirupmimo vienu faktu, 
kuris beveik nepasikeitė per 
praėjusi dešimtmeti. O tas šio krašto kiniečiai.
faktas y va sekantis: per me
tus yra reikalaujama iš de- 

■ šimčių tūkstančių žmonių 
mokėti didesnes gyvybės 
draudimo premijas dėl per- 

j didelio svorio.
Nors permažas svoris irgi 

Įgali būti didelė bėda, bet 
gyvybės draudimo kompa
nijos jau nuo senų laikų 
skelbė savo šūki: “Lieknas 
kūnas — ilgesnis gyveni
mas!” Jau šio šimtmečio 
pirmoje pusėje kompanijos 
nurodė artimą ryšį tarp nu
tukimo ir sekančių rimtų Ii-

už rankos pagavo“Tuojau žmogus u r C 
Ir vedė i prieki.

Kur buvo žagrės, u: igiai ir kirviai sudėti 
“— štai. — sako — aitvarai, kurie visa gera

Gyvenime daro".»

•. i.

Naudingi atsiminti dalykai
Kartas nuo karto labai į 5. Vystyk humorą. Neisi- 

pravartų prisiminti papras- , vaizduotina, kaip žmogus 
tas mūsų kūno ir dvasios be jo gali gyventi, 
sveikatos taisykles, kurias
mes visi labai gerai žinome,

Ir šiandien, jei mes nekalbame apie aitvarus, tai 
kalbame apie laimę, gilink; ir pan.. bet dažnai nematome 
įdėto darbo, kuris žmogui sudarė pasisekimą.

Kita Simono Stanevičiaus pasakėčia “Arklys ir Meš
ka” gražiai nusako žemaičių ir aukštaičių likimą. Vieno
je pusėje Nevėžio gyveno aukštaičiai, kitoje žemaičiai, j * 
Vienų simbolis buvo Vytis — arklys; kitų
abiejų likimas buvo toks pat:

6. Atsimink, kad bėdų ir
visi turi. Gali būti. »ĮaugiaUivargų

bet kuriomis taip dažnai ne- kad asmuo, kuri jūs laikote 
sirūpiname. O jos yra štai laimingą, turi daugiau rū- 
kokios: pėsčių negu jūs. Todėl būk

1. Mankštai gydytojai kantri.

„Tėvai musu nuo amžių sandaroj gyveno, 
drauge gimė ir augo ir drauge paseno; 
štai ir dabar vienokia mus laimė sutiko: 
man grandinė arr. kaklo. — tau pančiai paliko

Taigi abi Stanevičiaus pasakėčios ir Sieinui^ii pvj iuv

skiria vis didesnę reikšmę,
kaip priemonei prieš arteri- kiekvieną dieną, nes gyve- 

I ju sukietijimą, širdies smū- nimas susideda iš atskiru 
•gi ir bendrą gedimą, kuns dienų.
i yra susijęs su senėjimo' 
veiksmu. Aišku, mankšta tu
ri būti pritaikyta ją daran
čio amžiui ir jo sveikatos 
stoviui.

2 Geras virškinimas.

7. Stenkis būti laiminga

UŽSAKĖ “KELEIVĮ’ 
DOVANU

A- Bujavicius is Aiancnes-
metų tebėra gyvos, aktualios ir reikšmingos. Viena jų Mokslininkaf suranda vis ter, Conn., užsakė laikrašti’ 
spausdinama šiame numery, o kitai, manau. Keleivio re- (}aUaiau
dakcija suras vietos savo laikrašty vėliau.

M. P.

ARKLYS IR MEŠKA

Kur Nevėžis nuo amžių pro Raudoną Dvarą 
gryną vandeni savo i Nemuną varo, 
tenai, kad vasarvidžiu saulelė tekėjo,

juokės kalnai, ir vilnys, kaip auksas žibėjo, — 
ilsėjos pančius arklys ant žolyno žalio, 
minėjo vargus ir sunkią nevalią:

kaip sunkiai vakar mėšlus per dieną vežiojo, 
kaip maž vakar teėdė ir maž temiegojo.

“Štai jau te skaisti saulė, ir laukas jau švinta, 
ir rasa nuo žolynų, kaip sidabras, krinta — 
ir man reikės jau kelti, ir prie darbo stoti 
ir vėl ratai,kaip vakar, per dieną vežioti”.

Kad taip arklys galvojo vasarvydžio rytą 
staiga jis išvydo daiktą nematytą:

valkiodamas grandinę po žalius žolynus, 
vaikščiojo kalnų skardžiais meška po lazdynus.

Pašoko nusigandęs žirgelis bėrasis. 
“Nebijok”, meška tarė, “niekas pikta nerasis. 
Tėvai mūsų nuo amžių sandoroj gyveno, 
drauge gimė ir augo ir drauge paseno; 
štai ir dabar vienokia mus laimė sutiko: 
man grandinė ant kaklo, —tau pančiai paliko!’

Simanas Stankevičius

ŠEIMININKĖMS
Egiptiški kvadratukai prie 
arbatos

Paimti:
5 kiaušinius,
1 ar puoduką cukraus,
1 lemono sutarkuotą žie

velę,
žiupsneli trinto cinamono 

ir gvazdikėlių,
miltų.
Gerai ištrink kiaušinius 

su cukrumi, pridėk cukraus, 
prieskonius, ir miltų tiek, 
kad būtų galima iškočioti 
piršto stoiumo tešlą. Iško
čiojus supiaustyk mažais 
kvadratėliais ir kepk leng
voj krosny, kol pai us.

Greitai iškepami 
pyragaičiai

Paimti:
I svarą miltų,
1 2 svaro sviesto,
1 2 stiklinės cukraus,
3 kiaušinius,
tarkuotą 2-jų lemonų žie

velę,
pora šaukštų sviesto.

kur mokosi savo kalbos, o 
taip pat ten jaunuoliai su
pažindinami su kiniečių 
kultūra, jų pažiūra i gyveni
mą ir tt.

Nepamiršta kiniečiai iv
mas, bet to rūpesčio neturi SPO1^°» bet jie neskiria jam 

tokio dėmesio, kaip kiti 
amen kiečiai. K i n i e čiams 
pirmon galvon rūpi, kadKiniečiai ir šiame 

krašte syvena sveiku šeimos paaugliai batų 
gyvenimu. Jų taipe ^^yg jjems atrodo, kad nesveika,
bos yra retas reiškinys, kai 
tuo tarpu čia kas trečios ve
dybos baigiasi skyrybomis, j 
Tėvai vaikus laiko griežtoj 
priežiūroj. Vaikai neleidžia
mi
kauti, o be to, jie tam ir lai 
ko neturi.

Pavyzdžiui, Bostone, be

į jei vaikas pradeda vien sa
vo raumenimis domėtis ir

Taip yra Bostone, bet, ro-
gatvei trankytis irišdy- ’,an^lai da,oma ,r k“ 

J J Tose kiniečių gyvenamose
vietovėse.

Jaunas su pasitenkinimu kal-
pnvalomos mokvklos, kmie- J3-. ai.?e tai’ dirba, m uis apie 
L. .... z, j. į tai. ka <nr!>o, o kvailys — ka
ciu vaikai visas 5 dienas va- n..n dirbti
karais po dvi su puse va-į Moyeous

gų: cukraus ligos, aukšto ; landų, o šeštadieni net 3 va- į 
kraujo spaudimo, širdies ir 
inkstų ligų bei arterijų su
kietėjimo (sklerozės).

Dr. Louis I. Dublin, pla
čiai žinomas statistas ir Gy
vybės Draudimo Instituto 
konsultantas, apskaičiuoja, 
kad vienas iš penkių suau-

landas lanko savo mokyklą,! Ugnies alyva neužgesinsi.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Fačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

amerikiečių
s—, negu jis turėtų į 

sverti. Daugiau kaip penki i 
milijonai yra nutukę, t. y.i 
jie sveria 20' ė daugiau, ne- '
gU iu SVOris, nustatytas pa-i DIENOJANT. “knygnešiu karaliaus”

* , w,. . i sunr.us Kipro Bielinio įdomūs atsi
guli JU aukšti, t. vū‘CtU būti. - minimai, 404 psl., kaina... .$0.00

“Keista, kad medicinos 190- METAI Kioro pelinio atsimi-

mokslas nuo 1900 iki šiol nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
... t * vr ~ * • Kaina ...................................... $6.00galėjo JAV žmonių gyveni- ;

ma vioiitipišk'fli Iiųilrrilltl 2^ Ž\ILG>NIS T FRAEIT). K. Žuko i- mą \ iauur.ish.ai pailginu z- , domūs atsiminimai> 477 ps, kai.
metais, ir tuo pačiu metu na .............................. $5.09.
daugelio gyvenimas sutrum- pasaulio lietuvių žinynas 
pinamas vien dėl persi val
gymo”, sako Dublin. j ^api?

Svorio mažinimo klausi- ’

ANGI.Ų-LIETUVIU KALBŲ ŽODY
NAS. virš 20.000 žodžiu, 368 pus
lapiai, kaina ......................  $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žw":tių krik
što laiku. k;c*i apdarai .... $3.50 

i ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metu 
11929 ’945l užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie tralo tūkstančiai 
lietuviu bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis ! SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų

sveria Lietuva budo, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga. gražiais kietais vir- 

še'iais, iliustruota. 116 puslapių,
didelio formato. Kaina $5.50

liel uvius v. visame pasaulv, 
80 50

, .. . _ . ... .1 mas gali būti beveik paly-• M^^Ji UE-nn’A, paras? m. c.im.
ir daugiau Įrody- savo broliui jj. Bujaviciui, • gjn*as su jjgOS kontrole, sa- RaiyTir j.žiieriėiusj *32<f1 dsl, 

ko Dr. Dublin. Ji turi būti ka!na.............................. $5 00’mų, kaip svarbu yra mais
tas, kurį mes valgome.

3. Miegas ir poilsis. Mes

Manchester, Conn.
daroma su gydytojo prie- lengvas būdas išmoka ang-

1 .. LlsKAI. Geriausias vadovėlis pra-
Mrs. B. Parkins iš Wap- žiūra ir gali pareikalauti 

gerai žinome, kaip tampame :ping, Conn., užsakė laikraš- daug daugiau stiprios va- 
chroniškai pavargę, jei ne-1 ti Mrs. Doris Novakowski, lios, negu žmonės jos nori
gauname pakankamai išsi
miegoti ir pasilsėti.

Tai 3 taisyklės, kurios lie

ten pat. parodyti. Pastoviai išlaikyti
tinkamą svori reiškia dideli 

Mrs. V. Eastman iš Glen pakeitimą valgymo įpro-

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimų, angliškus pasikal

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

MARLBOROUCĮpS LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... $1.25

čia mūsų kūną, o štai kitos Falls, N. Y., švenčių proga čiuose, ir tai gali būti lygiai demokratinio 
__1 * 7* Y*  -T.  _ a . i onn ]-n Iznin 471CO PRADAI. P(»pitaisyklės, kurios liečia mūsų atnaujino prenumeratą pus- 

dvasios sveikatą. broliui Ant. Kairiui, Wood-
1. Venk nuobodulio lyg tai haven, N. Y-

būtų nuodai. Nuobodulys __ :__
veikia ne tik jūsų laimę, bet Į Mrs. Robert Partridge iš 
ir sveikatą. Kiekvienas Reene, N. H., atnaujino pre- 
anksčiau ar vėliau pradeda numeratą pusmečiui Mr. P. 
nuobodžiauti, jei žmogus Tamulioniui, Nashua, N. H. 
nebesidomi kokiu nors nau
ju dalyku. Tai ypač svarbu 
vidutinio amžiaus moterims, 
Kurios atsipalaidojo nuo vai- 
Mi auklėjimo atsakomybės. •

2. Jei esi Įpratus rūpintis, 
mesk ši Įproti. Tas rūpestis 
gali visas jūsų dienas ap
temdinti.

i 3. Negyvenk praeitimi.

Mrs. A. Dumbrauskas iš 
Worcester, Mass., užsakė 
laikraštį ir kalendorių Mrs. 
A. Stonkevich, Amsterdam, 
N. Y.

Mrs. M. E. Karpow iš 
Aloha, Ore., atnaujino pre
numeratą ir užsakė kalen-šiandien yra genau negu . . . . . _

buvo vakar, o ryt gali būti ElollH sav° motinai Brs. K.
‘ Brozitus, Portland, Ore.

Mrs. Paska iš Chicago, 
III., užsakė laikrašti ir ka- 
lendorių savo broliui Ant. 
Grano\vskui, Kansas City, 
Kansas.

Mrs. E. P. Warekois iš 
Bedford, Mass., užsakė lai
kraštį Mrs. M. Varaneckie- 
r.ei, Lewiston, Maine.

dar geriau.
4. Būk lanksti. Nesu

kaupk visų savo smegenų 
i prieš naujas mintis, patyri
mus ir jausmus.

zinkom ir kepk vidutinio 
karštumo krosnyje.

Kiaušiniai japonišku būdu

Kietai išvirk 6 kiaušinius 
(apie 15 minučių), sudėk į 
šaltą vandeni ir tada nu
lupk. Atskirai, pasodintame 
vandeny, išvirk puoduką ry
žių. Ryžius geriausia virti 
dvigubame inde, kad nepris-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

S OGI ALI ZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 50c.

taip sunku, kaip visą gyve 
nimą rašius dešine ranka
pradėti rašyti kaire ranka, dievų miškas. Balio Sruogos ne.

Kn rlantrplią žmonill no- ’ užmirštamas aprašymas, ka jis ir J\o ('.augelis znioiuų ne JO npiainu-.s .Įrangai iškentėjo na- 
pastebi, yra tas, kad nerei-i cių koncentracijos stovykloje. 483 
kalingi svarai ne tik baudžia puslapiai. Kaina ................... $5.00.

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio ron

ja, bet jie taip pat baudžia kieti viršeliai Kaina ........... $5.00.
ir jo šeimą. Yra pakanka- nemuno sūnūs. Andriaus vaioc-

pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00 
i
I BARABAS. Paer Lagerkvisto istori

nė apysaka, laimėjusi Nobelio nre- 
m:jų. Kaina ........................... $2.25

SENAS KAREIVIS MATATUTIS, 
Jono Jankaus pasakojimas apie ne- 
panrastą žemaiti, k’*ris daug ka 
nadarė. tik vieno daikto nenadarė, 
kuri tikrai turėjo padaryti. 237 du- 
slaniaL Kaina ....................... $3.00

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

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

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Faraš“ dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Ame’-’kos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina .............................. $1.00

CEZARIS. M>rko Jesnlič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis no

ara visos dalys $6.00

tą asmenį, kuris juos nėšio- ; riaus KatiH-kio roniaRas, 514 Bsk

mai tragiška prarasti viduti 
nio amžiaus tėvą arba moti
ną, tačiau ši tragedija yra 
dar didesnė, jeigu ji ivvksta n®muno sūnūs. Andriaus Vaiuc-
dėl perdidelio nutukimo. ..............

American Council

ko romanas iš 1335 motų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina..............................$3.00.

lapiai. Kaina........................... $4.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
V. Michelsonienė. 259 ivairiu Iietu_ 
višku ir kitu tartu valgių recentu. 
132 puslapiai, kaina................. $1.25

POPTE*TAT IR LIETUVA. kuni«4 
M. Valadkos 'parašyta knyga, 250 
puslapiu. Kaina .........................$2.50

A KISS TN THE DARK. J. Jazmino 
angį” kalba sodrūs veideliai. Kai
ru kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ....................... $1.00

Yisus čia paminėtus daly-, viltų. Išvirtus ryžius nusunk, 
kus sudėk į dubeni ir gerai sudėk i lėkštę, gi kiaušinius 
išmaišyk. Gerai išminkius, perplauk per pusę ir Įspausk 
daryk nedidelius piršto sto- Į ryžius. Viską užpilk šiuo 
runio paplotėlius. Skardą iš- padažu: Skauradoje pa
klok popierium, ištepk kepk šaukštą sviesto ir 
sviestu, sudėk paplotėlius, o šaukštą miltų, Įmaišyk puo- 
viršų patepk išplaktu kiau- delį pieno, pridėk druskos 
šiniu. Pabarstyk sukapotais ir pipiių pagal skonį, pavi- 
migdolais ii smulkiom ra-^ Lik keletą minučių.

Lieuvei iš Miami Tamstos 
korespondencijos nespaus
dinsime, nes kitiems nebus 
Įdomu skaityti, kas kažkada 
ir kam kenkė. Visi tikrieji 
visuomenininkai verčiau su
glauskite pečius ir esamus 
draugijose trūkumus paša
linę sėkmingai veikite ir ki
tus apie savo našius darbus 
informuokite.

BUVUSI KARALIENĖ

Sora;a bu*o Irano kara
liene, bei kadangi nepa- 
gimdė sūnaus, karalius 
su ja persiskyrė ir nese
niai vedė kitą. Soraya da
bar Šveicarijos kalnuose 
slidėmis važinėjasi. Kal
bama apie jos romaną su 
iiain kunigaikščiu Orsini.

• ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-Mv- ; ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro- 
i kolaičio romanas trijose dalyse, j manas iš Žeroairin Kalvarijos nra-

Autorius. pats buvęs kunigas, ap- : eities, 467 psl. Kaina .......... $4.00
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža- I
dėjo kunigystės dėl moterystės. VISUOTINAS TVANAS. Ar galėio 
Visos trys dalys iri stos j vieną toks tranas b"*’ ir ką apie tai sa-
knvgą, kieti viršai, 631 puslapis. mokslas? Kaina ...........25 Cnt.
Kaina ................................... $6.00. j

T.,TTT,TS,C • SOCIALDEMOKRATIJA TR BOL-
LIETLVTŲ LIAUDIES MENAS, jo, SEVTZMAS °a«ral Kaupki, nau- 

meninių formų plėtojimosi pagnn- | ^„si-mis žiniomis nanildyta tuo 
dai. Paulius Galaune, didelė kny- : Mausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

su daugrhe paveikslų, jreramp Į
popieriuje. Kaina ................... $8.50 gOCTAIJZ^AS TR RELIGIJA. Pa

rašė E. Vandervelde,’ vertė Vardfi_VALGIŲ GAMINIMAS, para.šė ketu
rios namu ūkio agronomės: E. Drą- 
sutienė. O. Radaitienė, E. Starkie
nė ir A. Šližienė. Didelio formato, 
su daug paveikslų. Kieti apdarai. 
Kaina ....................................... $7.50

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

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arha komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
l abai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

; NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną® Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... $5.00

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

MILŽINO PAUNKSMĖ, Balio Smo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popie. 
ra, kaina .................................. $2.50

nas. Kaina 25 Cnt.

TTpELTS. juokingas Pulgio Andriu- 
šio romanas, 210 psl. kieti virše
liai. Kaina .............................. $3.00

TAVO KELIAS T SOCTATJZMA. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumnas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

KODĖL Aš NETIKTU T DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina .......................... 20 Cnt.

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

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

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

LIETUVOS SOČIAI,DEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RĖŠ, 32 psl.. kaina.......... 25 Cnt.

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELIEMS

j 636 East Broadvvay So. Boston 27, Maas.

K
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JUOKAI
DU MELAGIAI

Per žemaičius ėjo du mela
giai r vienas nuo antro atsilikę 
per savaitę. Pirmasis melagis, 
gavęs nakvynę pas ūkininką, 
buvo paklaustas, iš kur jis at
vyko ir kas naujo jo šalyje.

Melagis atsakė, kad jis einąs 
iš rytu ir kad ten stato tokius 
aukštus namus, kad meistrai 
savo kirvius ir piūklus į debe
sis sukabina. Jis dar papasako
jo. kad rytuose auga tokie dide
li kopūstai, iš kurių vienos gal
vos galima 12 statinių prispau
sti. Be to, ten, pasakojo jis, gy
vena labai aukšti žmonės. Jiems 
nereikia per upę bristi ar plauk
ti, nes jie per ją peržengia.

Primelavo ir išėjo.
Po savaitės atėjo antrasis 

melagis ir prašosi nakvynės. 
Ūkininkas paklausė iš kur jis 
yra, ir kai gavo atsakymą, kad 
iš rytų, tuoj sutiko jj priimti.

ūkininkas jam pasakė, kad 
prieš savaitę nakvojo žmogus iš 
rytų ir pasakojo keistų dalykų. 
Visų pirma, kad ten stato auk
štus namus.

Antrasis melagis atsakė:
—Nelabai žinau, bet mačiau 

vieną aplotuotą namą ir vištos 
ant lotų sustojusios iš dangaus 
žvaigždes lesė.

Vėliau ūkininkas priminė apie 
didelius kopūstus.

• —Nes c dirbęs prie jų piau- 
stvmo, bet mačiau, kad vieną 
galvą vežė su 12 arklių,—aiški
no melagis.

Paklausė ūkininkas ir apie 
aukštus žmones.

—Nesu gyvenęs prie upės, 
nežinau, kaip jie per ją pereina, 
bet vieną vakarą mačiau einant 
žmogų, kurio galva užkliuvo už 
mėnulio ir kepurė nukrito. Kol 
jis prisilenkė savo kepurę pa
kelti. išaušo,—melavo melagis.

A. Milvydas

Diktatorius ir jo portretas

Diktatorius stovi prieš savo 
portretą ir džiaugiasi jo pana
šumu.

—Ir kas su mumis atsitiks? 
—lyg su portretu kalbėdamas 
klausia diktatorius. O portre
tas jam atsako:

—Nieko neatsitiks. Mane nu
kabins, o tave pakabins—mane 
nuo sienos, o tave ant šakos.

Praktiškas vyras
Jonas, pažiūrėjęs j savo drau

go ir jo sužadėtinės nuotrauką, 
klausia:

—O kolei tu sėdi viename sta
lo gale, o tavo sužadėtinė an
trame gale?

Jo draugas jam šitą klausimą 
šitaip paaiškino.

VAISTAI LABIAUSIAI YRA REIKALINGI ŽIEMĄ
MES SPECIALIZUOJAMĖS JŲ SIUNTIME

jR Asmobron 100 tablečių (astma) ............................................. $2.30
r? Aspirinas (Bayer) 250 tablečių (nuo šalčio ir galvos skaud.) $1.55
# Aureomicinas po 250 mg. 16 Kapsulių (antibiotikas) ........... $9.45

Aureomicinas tepalas 3% 1 uncija ......................................... $3.20
Benekardinas 100 tablečių (širdies ligoms) ............................ $8.95
Capsolin 4 tubes (nuo reumatizmo) ......................................... $2.60

<- F. 99 20 kapsulių (odos ligos) ............................................. $3.20
Irgapyrin 50 tablečių (nuo reumatizmo) ..................................... $5.65
Largactil po 10 mg. 100 tablečių (neurozė) ............................ $2.35
Kepenų ekstraktas Forte, 6 ampulės po 1 CC (anemija) ....$4.10
Penicilinas Proc. oily 1x10 cc (3.000.000 vienetų) ............... $1.30

rS Penicilinas C rys tai. 10 x 100.000 vien............................................$2.10
rl- Penicilinas Lozenges 250 tablečių ............................................. $2.00

Robaden 12 ampulių (žaizdos vid.) ............................................. $7.05
Seromycin-Cycloserin po 250 mg. 40 kapsulių (džiova) .... $23.60 

r?- Serpasil po 0.1 500 tablečių (aukštas kraujo spaudimas) .. $6.20
rS Streptomicinas 10 gramų (džiova) ............................................. $3.50
tS Vitaminai A&D (Halisterinas) 100 kapsulių .............................. $1.05
# Vitaminai B Complex Forte 100 tablečių...................................... $1.20

Vitaminai B.12 po 20 mcrs. 100 tablečių...................................... $2.75
# Vitaminai C po 50 mg. 100 tablečių.............................................. $1.00

Vitaminai D (Calcivitan) 100 tablečių.......................................... $1.20
-I- Vitaminai E po 10 mg. 100 tablečių .............................................. $2.50
5K Multivitaminai 500 tablečių............................................................ $3.75

—ir visi kiti vaistai—
—Taip pat: Vaikų preparatai. Dantų gydymo medžiaga, Medicinos 
ir Chirurgijos prietaisai, Klausymo aparatai ir Akiniai—

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

prie viso paketo kainos.
Mes galime siųsti vaistus (išskyrus skystame pavidale) kartu su 

drabužiais ir avalyne. Reikalaukite mūsų GENERAL CATALOGUES. 
kur rasite gatavų* rūbų ir odinių žaketų, vilnonių medžiagų apsiaus
tams. kostiumams, suknelėms, sveterių, šalikų, šiltų apatinių, ant
klodžių. lovos uždangalų, rankšluosčių, batu, odos batams ir laikrodžių.

Prašykit ir mūsų surašo STANDARD FOOD PARCELS.

TAZAB
51 Roervoir St. CAMBRIDGE, M*m. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visą laiką)

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvvay 

So. Boston 27. Mass.

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

46 metai aprūpname \Vorcesteri ir apylinkę vaistais

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

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

“Keleivio” spaustuvė padarys tankioms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

-KELEIVIS”
•30 Eaat Broadvray. South Boaton 27. Maaa

—Buvo priežastis. Aš galvo
jau taip: Jei mūsų susižiedavi- 
mas iširs, mes nuotrauką per
kopsime pusiau ir kiekvienas 
turės savo paveikslą. Nenueis 
niekais nuotraukai išleisti pi
nigai.

Diplomatas ir moteris

Koks skirtumas tarp diploma
to ir moters?

Jei diplomatas sako ‘taip,’ 
tai reiškia ‘gali būti.* Kai jis 
sako ‘gal būti,’ tai suprask: ‘ne.’ 
O jei sako ‘ne,’ tai jis nėra di
plomatas.

Kai moteris sako ‘ne,’ tai 
reiškia ‘gali būti.’ Kai ji sako 
‘gali būti,’ tai reiškia ‘taip? O 
kai sako ‘taip,’ tai ji nėra mo
teriškė.

Dirigentas ir baidyklė
Kartą j N. Orleaną atvažiavo 

garsus suomių dirigentas Sir
po su žmona. Jis apsistojo to
kiame name, kuriame, sakė, bai- 
do.

Ir tikrai naktį koridoriuje 
baidyklė pradėjo savo išdaigas. 
Pagaliau užgeso ir elektra. Išsi
gandusi dirigento žmona pradė
jo prašyti vyrą eiti pažiūrėti, 
kas ten koridoriuje darosi.

— Ne, ne, — šnibždėjo jai 
dirigentas. — Eik tu, nes tu 
geriau moki angliškai-

SOVIETIŠKI JUOKAI

—Kuo Bulganinas panašus į 
raketą?

—Jis paleido Chruščiovą j or
bitą ir pats sudegė.

(Kaip žinoma, Bulganinas, 
buvęs Sovietijos vyriausybės 
;alva, dabar yra išgrūstas kaž
kur netoli Kaukazo).

—Koks skirtums tarp “Lai- 
•os” (kalė, kuri raketoje buvo 
aleista į erdvę) gyvenimo 

sputnike ir mūsų gyvenimo?
—Laikai šuniškas gyvenimas 

iau pasibaigė, o mums dar ne!
(šitą juoką pasakojo įsilink

sminęs pilietis Maskvoje tro
leibuse. Priešais sėdėjęs pilietis 
šnipas į juoką atsiliepė kitu 
‘juoku.”)

—Labai įdomu, pilieti! O da
bar pasakyk Tamsta man, koks 
skirtumas yra tarp šito trolei
buso ir Jūsų?

_ ? į •>
—Nežinai, a? Ogi skirtumas 

ioks, kad troleibusas eis toliau, 
o Tamsta keliausi su manim į 
policiją!

(Įsikaušęs pilietis buvo sua 
reštuotas).

Antrosios vedybos, tai pirmų
jų vedybų patyrimo svajonių 
laimėjimas.

Michėle Morgan

KELEIVIS, su BOSTON

NEGAVĘS KARALAITĖS. VEDĖ KITĄ

Peter Townscnd. 4S metų. negalėjo vesti Britanijos ka
ralaitės Margareto. nes jis buvo persiskyręs su savo 
žmona ir nekaraiiškos giminės, vedė Belgijos turtuolio 
dukterį Marie—Luse Jamagne, 21 metų.

KOMUNISTAI 
KLASTOJA PRAEITI

(Atkelta iš 4-to psl.)
dalinys, tada ir kapsukinė 
valdžia išlindo iš pogrin
džio. Tada tai V. Kapsuko 
įsakymu tuoj buvo suimtas
M. Biržiška, Lietuvis Žinių 
leidėja F. Bortkevičienė, 
kun. Dogelis, kun. Vailokai
tis ir kiti.

Maskvos pastumdėlis V. 
Kapsukas įsakė suimti F. 
Bortkevičienę, kuri savo lai
ku rūpinos Kapsuko ir kitų 
sėdėjusių cariniuose kalėji
muose šelpimu ir organiza
vo Kapsuko pabėgimą iš Si
biro. Gi žurnalo “Visuome
nė” redaktorius buvo M. 
Biržiška, o Kapsukas to lai
kraščio buvo bendradarbiu.

Čia dar verta priminti, 
kad V. Kapsuką iš Suvalkų 
kalėjimo 1906 m. kovo 17 
d. išlaisvino jo geras drau
gas Vladas Požėla. O Kap
sukas su savo šiaudine val
džia atsidūręs Rusijoj ir 
vis dar tikėjęs kada nors 
vėliau su rusų durtuvų pa
galba Lietuvą valdyti, yra 
pasakęs, kad sugrįžęs i Lie
tuvą, jis V. Požėlą, St. Kairį 
ir K. Bielinį pakabinsiąs ant 
pirmosios Kauno Laisvės 
Alėjo medžio šakos.

Tokio būta V. Kapsuko ir 
tokia buvo jo šiaudinė re
voliucinė valdžia, kuri da
bar Lietuvos okupantų labai 
garbinama ir zalatijama.

KNYGOS JAUNIMU!

Jei jaunas nepamegs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
ias jaunimui tnkamas kny

gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės gra

žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 ps]., kai
na ....................................... $1.30.

GINTARĖLĖ, J. Narūnės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina .............. $0.95.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios, J 75 psl., kaina $2.00

NAKTYS KARALISKIUOSE, Liu
do Dovydėno apysaka, 168 psl., 
kaina ........................................ $2.00

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl.. 
kaina ........................................ $1.50.

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl., 
kaina .................. ........... $1.00

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na .................................. $2.00

LEKUčIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl., 
kaina ............................. $2.50

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darpui, auxlėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą,

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dieno* IU 
gilios senatvės.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 W*st 30tb SML N«w York 1, N. Y.

Vietines žinios
PADĖKA “SERENADOS” 

DARBUOTOJAMS
Nuaidėjo paskutiniai švel

nios muzikos garsai, nutilo 
(linksmų švenčių juokas ir 
; daina, girdėjosi tylūs atsi
sveikinimai ... Baigėsi “Se- 
jrenada!” Baigėsi “Serena- 
•da” pasiekusi savo tikslą— 
'iškvietusį šypsnį, juoką, 
dainą.

Šio vakaro pasisekimas 
priklauso gausiam būriui 
talkininkų, kurie energin
gai ir mielai prisidėjo prie 
to milžiniško darbo vienu ar 
kitu būdu. Be jų mes “Lapi
nai” nebūtume pajėgę taip 
puikiai svečius palinksmin
ti. Šio laikraščio pagalba, 
reiškiame visiems žemiau 
išvardintiesiems kuo širdin- 
giasią padėką.

Už puikų meninės pro
gramos išpildymą: Muzikui 
J. Gaideliui, Bostono mer
gaičių trejetukui (E. Dou- 
sienei, V. Mališauskaitei, I. 
Mickūnieneib pianistei Pa- 
pievienei, ir humoristui K- 
Čampei.

Už elektros sutvarkymą 
ir prožektorių paaukavimą: 
M. Manomaičiui.

Už leidimų parūpinimą: 
Bostono Balfo Skyriui, adv. 
J. J. Grigaliui ir A. Andriu
lioniui. '

Už išlietą prakaitą suma
niai vedant bufetą: S. Kal
vaičiui, S. Kiljuliųi , ir A.

Vieškalniui.
Rūbinę tvarkiusiems vy

rams: K. Mickevičiui ir A. 
Lapšiui. Už filmų aparato 
paskolinimą: R. Šležui.

Už praleistus ilgus vaka
ras rašant svečiams pakvie
timus, bei padedant pačia
me parengime: N. Razva- 
dauskaitei, D. Vakauzaitei, 

IV. Vakauzaitei ir A. Žibin- 
i skaitei.

Už vaišių parengimą: po
nioms Tumavičienei, Vasi
liauskienei, Vieškalnienei, 
Dilbienei, Treinienei ,Dam
brauskienei, Kiliulienei, 2i- 
binskienei, Juozapaitienei, 
Šležienei, Subatkevičienei, 
Katauskienei, Selevončikie- 
nei, Kalvaitienei; panelėms 
D. Rudžiūnaitei, B. Banaity- 
tei, R. Lendraitytei, D. Si- 
monavičiūtei, D. Liaugau- 
daitei ir I. Bartašiūnaitei.

Už pranešimus spaudoje: 
i “JCeleiviui,” “Dirvai” ir 
“Darbininkui.”

Už gražų bendradarbia
vimą: Strand Hali savinin- 
ikams Gedučiams ir krautu
vininkams Arlauskams.

Už atsilankymą ir įverti
nimą mūsų pastangų bei 
darbo: 320-čiai svečių, pra
dedant tolimuoju Clevelan- 
du ir baigiant bostoniškiais.

Baigiant, dar sykį taria
me ačiū visiems talkinin
kams ir tikimės, jog “Sere
nados” aidai pasiliks amži
nai Jūsų malonių prisimi
nimų pintynėje-

“Lapinai”

IDANGER 
SIGNALS

I
Unusual bleeding or 
dissharge

2 A lump or thickening in 
the breast or el$ewhere

3 A sore that does 
not heat

4 Change in bowel or 
bladder habite 

Hoarseness or cough
Indigestion or difficulty 
:n swa!lowing 
Changes in wart or 
mole

If ycrvr sartai tonįir
t weefc£, 30 to )om< doctoe to 
l9zr* it mx.is cuncu.

AKfHlCAN CA5CER SOCIETY
f

Daktaro Pilkos
SENATVĖS - POILSIO NAMAI

40 MILL ST., DORCHESTER 22. MASS.
24 valandų slaugymas ir priežiūra.

Priima senus, chronikus, invalidus, aklus ir kitokius, kuriems 
ligoninės gydymas daugiau nebegali padėti.

Mokestis: $35.00 savaitei iš anksto.
Kuriuos reikia valgydinti, kilnoti ir kitaip aptarnauti—mo

kestis didesnis, pagal susitarimą.

$50,000 SMUIKAS

Yra ir tokios vertės smui
kų. Tai garsaus italų Anto- 
^io Stradivari, gyvenusio 
Cremona mieste 1644-1737 
metais, padirbti smuikai- 
Jis per savo gyvenimą pa
dirbo 1116 smuikų ir iki 
šiol dar niekas nesugebėjo 
tokių gerų smuikų padirbti. 
Todėl ir jų kaina svyruoja 
tarp $15,000 ir $50,000, o 
prieš kelerius metus vienas 
tų smuikų Londone buvo 
parduotas net už $72,000. 
Visi didieji smuikininkai

Visi didieju smuikininkai 
stengiasi griežti Stradivari 
smuiku. Juo griežia ir da
bar Amerikoje viešįs Sovie
tų Sąjungos garsus smuiki
ninkas Dovidas Oistrakas.

Didžiausia bausmė melagiui 
yra ne tas, kad juo niekas neti
ki, bet kad jis negali kitais ti
kėti.

MUILAS AR MOSTIS?

Bet tu kad pasninkauji, mostyk sa
vo galvų ir prausk savo burna. 
Mt. 6 ; 16-17.

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

Alek Armin 
3444 Mass. St.
Gary, Indiana (7

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

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

ti ir senojo.

HUSŲ ATSTOVO ANGLI- 
IOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellsbiil

Lanarkshire. Seotland
____________________________________ Į_ _

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie (lova 
ną savo pažįstamam ar i 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadway,
Boston 27, Mass.

Puslapis septintas
SUVALGĖ SAVO TETĄ-------------- 4
Paryžiaus dienraštis “L* 

Aurore” rašo, kad vieno; 
Prancūzijos pietų miestelio 
gyventojas iš Amerikos ga-* 
vo giminaičio siųstą siunti-“ 
nėlį—dėžutę su juodais mil-< 
teliais. Tas tamsus prancū
zas pagalvojo, kad čia bus 
kokie valgomieji priesko
niai ir to dėl, pasikvietęs 
svečių, pagamino “ameriko
nišką patiekalą” ir jį pabar
stė gautais iš Amerikos mil
teliais.

Po kurio laiko buvo gau
tas laiškas, kuriame gimi
naitis rašė, kad jis pasiun
tė tetos pelenus, 

i Pelenai jau buvo suvalgy
ti.

4 Jieškojimai
Aš. Steni«lovas Guravičius, paieškau 
savo brolių Vinco ir Jurgio Guravičių 
iš Vikalaukos kaimo, Kalvarijos par. 
Suvalkų gubernijos. Vincas atvažia
vo Amerikon 1911 m. ir gyveno 
Brooklyne. N. Y., o oaskui persikėlė 
i YVcrcester, Mass. Jurgis atvažiavo 
1906 m. i Bostonų, gvveno Chicagoi, 
paskui išsikėlė į Oakland. Calif. 
I 1911 m.L Jie patys ar juos žinan
tieji prašom rašyti:

S. Guravičius
561 W. Westem Avė.,
Muskegon, Mich. (3

Paieškau Prano Kuaščio. nuo Kužių 
miestelio, Kauno gubernijos. Girdė
jau. kad gvven a Youngstown apylin
kėje. Ohio. Jis nats ar jį žinantieji 
prsšoni atsili'-pti adresu:

Mrs. Amelia Sungailiutė-Yankitis 
220 Auriles St.
Dukslesne, Pa.

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai 

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

Medleva Žievės yra vienos iš ge
riausiu dėl vidurių užkietėjimo, 
ras mus gaiiič gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
k nr pasaulyje. Turime ir me- 
da„s — Kubos medaus, li~pos 

! žiedu medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara 
414 W. Broad way 

So. Boston 27. Mass. 
Užeikite į A'exnnder’s vietą.

ŽOD YNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

I
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Vietinės Žinios
MIRĖ KAZYS VILEIŠIS Lietuvybės židinio 

vakarienė
Sausio 1 d. namie mirė 

Kazys Vileišis, paskutiniais 
metais gyvenęs 27 No. Mun- 
roe Terr., Dorchestery. Ve
lionis buvo gimęs Lietuvo
je 1S81 m. spalio 3 d. Į 
Ameriką atvyko 1897 m.

Velionis Kazimieras iš 
jaunų dienų Įsijungė i lietu
vių visuomeninį gyvenimą 
ir priklausė visai eilei lietu
viškų organizacijų. Jis bu
vo Sandaros kuopos narys, 
So. Bostono Lietuvių P. Dr- 
jos narys, Gabijos choro rė
mėjas ir narys, buvo Balfo 
veiklus darbuotojas, Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos 81 
kuopos narys ir kuopos il
gametis iždininkas iki sa
vo mirties.

Velionis buvo jautrios šir
dies žmogus. Jis labai sielo
josi dėl savo gimtojo krašto 
šių dienų nelaimės, visuo
met dosniai tiesė ranką vi
siems geriems lietuvių vi
suomeniniams darbams-

Mirtis išplėšė iš mūsų tar
po gerą, malonų žmogų, 
karštą patriotą. Jo liūdi se
suo M. Bratenienė, dukterė
čia Anelė ir jos vyras Juo
zas Januškevičiai, sesers 
sūnus Povilas Bratėnas su 
šeima ir visi jo draugai ir 
bendradarbiai.

Ilsėkis, Kazimierai, ra
miai laisvos Amerikos že
mėje.

A Andriulionis

BOSTONO VYKI (UOKAS do, kuris žaidė už Boylston tybės remiamas. Jei šių me- 
Klubą pirmoj lentoj. Kitą tų pajamos ir išlaidos nesis- 
tašką laimėjo Starinskas, kirs nuo 1959 m.,, tai reikės 
Įveikęs Thomą. Leopoldas nekiln. turto mokestį kelti 
Šveikauskas sužaidė lygiom dar $6.50.
su I. Yaffe.

Sausio 9 d. Lietuvių A su
sitiks su Harvard Grad. pas 
juos.

Lietuvių B penktadieni 
žaidžia su Johnson Klubu,
Cambridge, Mass.

favo pakaušio niekas nemato, 
i-kas po saule keičiasi.

\ isa r bepigu su savo pyragu.

B o s t ono Lituanistikos 
Mokyklos Tėvu Komitetasv £
maloniai kviečia visus lietu
vius atsilankyti i jo rengia
mą vakarienę ši sekmadie
ni, sausio 10 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje.

Meninę programą atliks 
mokyklos vyresnieji moki
niai, šokius grieš Smito or
kestras, pradžia 5 vai. vak.

Šio Tėvų Komiteto kvie
timo turėtu paklausyti ne šiue vyrai dainininkai dabar sudaro Bostono Lie «.uv.ų Mišraus Choro dali. To choro koncertas bus 
tik visi mokyklos vaikų tė- sausio 17 d. 3 vai. popiet So. Bostono Aukštesniosios .Mokyklos salėje, o vakare 6 vai. Lietuvių Pi- 
vai, bet ir jų bičiuliai, O taip Draugijos salėj bus banketas. Jame meninę daij attiks solistė Ela Dousienė, vyrų kvartetas
pat’ visi, kam rūpi lietuvy- ir v>r¥ choras- Jiems vadovauja komp. Julius G autus.
bės šiame krašte išlaikymas, —------- -------- ————————————————
nes lietuviška mokykla vra, . - , , . Pirmasis mišraussvarbiųjų lietuvybės , .n fafUfa k„.i„ choro koncertas
vienas
židinių. O juk tokių, kurie
norėtų, kad čia lietuviai o o ,. . .7 , . ,. , ... .p Sausio lt d. 3 vai. po pie-tuoj išnyktu, negali būti. To , ~ „ . » ,•

j-, • * --j- • tu So. Bostono Aukštosiosdėl visi padekim tą židinį
kurstyti, padėkime lietuviš
kai mokyklai veikti.

Ir tas taip lengva: Atei
kime kuo gausiau i jos va
karienę. Patys maloniai lai
ką praleisime ir mokyklą 
paremsime-

Mokyklos salėj (Thomas Į 
Park) bus pirmasis Bostono 
Lietuvių Mišraus Choro 
koncertas. Chorui vadovau
ja komp. Julius Gaidelis.

Koncerte taipgi dalyvau
ja Amerikos jaunųjų lietu
vių solistų konkurso laimė
toja Daiva Mongirdaitė ir 
Mergaičių Trejetukas.

Tą pačią dieną 6 vai. Lie-
—------ tuvių Piliečių Draugijos sa-

Rašytojai Stasys Santva- jgj bus choio banketas, ku

Santvarai Gustičiai 
New Yorke

Gimbutai Meksikoje Gimbutienė kongrese skai-
--------  tė paskaitą apie slavų ir bal-

Jau buvo rašyta, kad dr- tų kilmę, o sausio 5 d- Mek-
Marija Gimbutienė išvyko sikos sostinės universitete, 
i Amerikos Antrąjį Antro- Į Bostoną Gimbutai grįž- 
pologų kongresą Meksikos ta sausio 6 d.

‘sostinėje. Kartu su ja išva-

ras ir Antanas Gustaitis su meninę programą atliks mus

žiavo ir inž. dr. Jurgis Gim
butas. ______

Keleivio redaktoriui jie iš So. Bostono Lietuvių Pi
teri atsiuntė sveikinimų ir liečiu Draugijos pirmoji 
rašo, kad Meksikos sostinėj šachmatų komanda sekma- 
oras toks, kaip Bostone rug- dieni sužaidė tarpklubines 
sėjo mėnesi—70 laipsnių, rungtynes su Boylston klu- 
Penkių milionų mieste, ra- bu lygiomis 2 su puse — 2 
šo, stebime aštrius senovės su puse. 
ir naujovės technikos, skur- Bostono meisteris Gedi- 
do ir prabangos priešingu- minas Šveikauskas pasiekė

Lygios su Boylstonu

Collin* pradėjo eiti 
majoro pareiga*

Sausio 4 d. iškilmingai 
perėmė Bostono majoro pa
reigas John F. Collins. Jis 
bus 52-sis Bostono majo
ras.

Iki šiol buvęs majoras 
John Hynes miesto tarny
boje išbuvo 39 metus, iš jų 
10 metų majoru.

Savo kalboj naujasis 
majoras pažadėjo mažinti, 
kiek tik galima, administra
cijos išlaidas, rūpintis, kad 
miestas būtų daugiau vals- 
•fr —S 8 —
“ RADIJO PROGRAMA

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

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

Jei Jums Keikia
4* namus. apdrau-ti turu*,

užpildyti i.iokv. tinvs formas 
(Ine. Tąsi ar Notaro patarna
vimai.

Veiskitės į
KALVAITĮ IK STELMOKĄ — 
— BALTtC ttKALTY 

lleal Estete ii Insurance 
Brokerius

389 W. iiroaduay, So. Boston 
Tel. AN - S - 6030

*

XXxxxxxxxxxxxr«:xxxxxxxxxx KJj

Peter Maksvytis
ARPENTER & Bl ILDEKj
Atliekam visokius namų tai 

ymo (laibus iš lauko ir viduje: 
piiazas, langus, duris, grindis 
laiptus, dedame aliuminijaus lan 
gus ir duris, darome virtuves ka 
oinetus ir kitokius vidaus įren
gimus. Naujiems pastatams turi-Į 
me įvairių standartinių projektų.: 
Llarbas garantuotas. Pasaukite 
dėl įkainavimu.
925 E. 41h SI., So. Bostone 

Tel. A N 8-3630
xxxxxxxxxxxxxxxx>?

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ano t tst 4 

ir nuo 7 iki t
546 BROADYVAY
SO. BOSTON. MASS 
Telefonas AN 8-1320

žmonomis Naujuosius Me- vyrų choras, solistė Ela 
tus sutiko New \ orke. Dousienė ir vyrų kvartetas. 
---------------------------------- i (Pranas Šimkus, Vytautas

Gruodžio 30 d.
Įspūdingą pergalę prieš N. 

dr. M. Anglijos meisterį John Cur-

Eikinas, Jonas Grinkus ir 
j Zenonas Alvinskas).

kaimynu, užsisakyti “Kele. , visiems ve[ta tuos pare]]_ , 

Kaina motam* 54 gimus atsiminti r juose da- J

Pakalbinkim draugus u ;

j lyvauti. i

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas getą, automatišką aliejaus pečių (burneri) visiš
kai įrengia si; t įsomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

!l
I !I «
I

'tėvynės Mylėtoju Draugijos 81-os Kuopos Iždininkui 
KAZIUI VILEIŠIUI

mirus. j<» seseriai M. Bratėnienei. dukterėčiai Anelei Januš
kevičienei. Valdybos pirmininkei, ir visai šeimai reiškia 
gilia užuojautą ir kartu liūdi

Tėvynės Mylėtojų Dr-jos 81 Kuopa

Grūzdai išsikėlė į Quincy

i >
I

Stasė ir Kazys Grūzdai,; į 
, gyvenę So. Bostone, Quincy 1 
į nusipirko namus ir ten išsi-' ♦ 
kėlė gyventi. i j

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ Už GALIONĄ

F

LAISVĖS VARPAS « » »
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WKOX, „:»<». kilociklių 
Pramingliaai, Vass.

Sekmadieniais 
nuo S iki ‘j vai. r :o

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks Si. 

BROCKTON 18. MASS. 
TeL JUniper 6-7239
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DĖMESIO! DĖMESIO!

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
Priimami siuntiniai j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai

ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą 

UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE
1 Siuntiniai apdrausti, apmuitinti. Gavėjas nieko ne.: o.a. Siunti

niai gavėjus pa.-ie.ua per 4-s sav., o oro pastų — 8-13 d. Alūsų 
krautuvėse yra didelis pavirinsimas vietinių ir importuotų meuz.agų 
vyr. ir n«oter. kostiumams, paltam.-, pamuša.ų, jpnų. ueuuonto stiK- 
lui pjauti rėžtukų, laikrodžių, rašomųjų mašinėlių, asperu.o, anacino, 
bufenno, sacharino ir vitaminų.

Pildome receptus, siunčiame vaistu.-, gydytojų įrankius ir 
specialius standartinius siuntinius

pav. 5 vyr. kostiumams angiišKos vilnonės medžiagos 16’, yd. tik 
uz 4'Jo.-; »i vyr. ko tiunia:us angliškos vilnones medžiagos id . yd. 
lik uz $72.30. Siuvamas mašina.- — $160. — Akordeonus nuo $73.3o 
iki »asO. — Cukraus 20 svarų — $14.-

i paminėtas kainas įeina visos išlaido-: prekė, muitas, pasiunti
mas, apdrauda. Gavėja- nieso nemoka, 'lai tik keli pavyzd:'.ai iš 
ntusų bendrinio kala.ogo kuriame rasite 30 pavvzdžių įvairiomis 
kainomis nuo $29.- iki $125. Visos medžiagos ant kiekvieno yar- 
d o turi įrašų “31 adė in England*'. Užsakytojas gauna nuo kiek
vienos pirkto.- medžiagos atkarpėlę.

Pageidaujami rimti atstovai J. A. V., Kanadoje ir P. Amerikoje 
standartiniams siuntiniams ir mū.-ų importuotoms prekėms-

ADRESAI:
397 A Vest Broadway. SO. BOSTON 27. lbss. AN 8-2718

6 John St, YVATERBURY, Conn., PL 6-6766
Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 vai. vakaro į 

o šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki i vai. po pietų.
Sav. Mykolas CURECKAS.

r***************************************************

Tautvaišas apie Bostono 
šachmatininkus

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
15 DORSET ST., DORCHESTER

I Nakti, Sekmadieniais ir šven- ~ (i-IVOJ.
J tadieniais ŠAUKIT V ..
J Nauji .-ilto oro, garo ir karšto vendens boileriai Įtaisomi iš

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROAOWAY
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 Iki 7 ▼. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699 

‘iaiiminnuuniiium
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Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir 6-8 
Nedeliomia ir Šventadianiaia:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti (jphsm'a Corae,

dokcrestkr. mass.

pagrindų.

Povilas Tautvaišas, kuris J 
gruodžio pradžioje naujai 
laimėjo Illinois valstijos ’ 
šachmatų čempiono vardą 
Chicagos mieste, parašė ii- ~ 
gą ir gražų straipsni “Nau
jienose” apie Bostono Lie
tuvių šachmatų Klubą. Dėl 
simultano pasisako: “Dide- | 
liam mano paties nustebi
mui pralošiau net 3 parti
jas prie vienų lygių ir 11 
laimėjimų. Ypač Įsidėmėti
na jaunuolio G. Kuodžio 
pergalė.”

Čia tenka pataisyti, ne

N EM OKA M AS į KAIN A VIM AS

K The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Baniu- dame liktai vaistės, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime vigus gatavus vaistus.
’lutime vaistų tr vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

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

Jei r ik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L. Rosengard. B- S., Reg. Pharm.,

382a W- BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki S vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-
Kuodis, bet kitas jaunuolis į :^-.^g>EaiaTi,Taiyimwiū«ritin ir Min Iiiifi

ų pSdją ieSai?;tS:D,D2,AlJS,A ,STA,GA

Kontautas ir trečia Bovlsto- NAUJOJOJ ANGLIJOJ
no klubo žaidėjas YYein- GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
brandt. ’

390 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. AN C-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

Ritas RubiJOS valdomas sritis.
iš naujų rūbų, avalynes, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muilą apr.ii-»a siuntėjas.
VAISIUS, ft.EUZlAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 

rf 'pas\«a™’tė7us”'raitoja *’iRitT1 ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ-
* _.___ ___________ a i_7____ _ Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik

tų sąrašą ir aiškius siuntėjv ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausia laiku.
Dabar gairina siųsti iki 41 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

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

IŠTAIGA LIETl'VIŠKV, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausi^ patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame su inturisto įgaliojimais.

Siuntinis! priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. Ketvirtadieniais 
ų rv’o iki 7 vai vak. ir Šeštadieniais mm w rvto iki ?. »»|. p,> pietę.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Lankėsi Įeit. A. Gustaitis

Leitenantas Algis Gus
taitis praeitą savaitę lankė-

Antaną ir aktorę Aleksan
drą Gustaičius.

A- Gustaitis pereitą pava
sari baigė Bostono universi
tetą ir gavo inžinieriaus di
plomą, o dabar atlieka ka
rinę tarnybą leitenanto laip
snyje. šiuo metu jis Alaba- 
mos valstybėje lanko rake- 

jtų mokyklą.

d d d d 4
V. Vadeiša

ODA SIUNTINIAMS 
Parduodu pirmos rūšies ocų, au- 

jieiius, gatavus batu- tinuamusi 
ų siuntiniui, padus, vitpadžius siun 
d taniams nupiginta kaina. f
3 Atlieku visus batsiuvio darbus £ 
4|greit, sąžiningai ir duodu patari-iė 
u mus apie ouas. Adresas: £

d 173 Eighth SU So. Boston*
”iiuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-C 

rus trečiadienius ir sekmadienius.? 
Telefonas: AN 8-0055 C*♦**★*★***♦*»»**♦*★★***★**

^rrnouonniiiJiUH)

į Charles J. Kay 
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
3 Atlieka visokius “plumbing”— 
'aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
] ir taisymo darbus. Kainos priei- 
I narnos. Pirm negu ką darote, pas- 
! Icambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
>12 Mt. Vernon, Dorshoster, Mass.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BA2- 
NYČKJJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 

'das laiko teologas A. JŪRĖ 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą.
aeeoooeooooooooeeoeeoooooc
^MOOoeoeoeeeeauMaeeeeoor

! APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ W NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.>. 
Visais insurance reikalais 
kreipeis :

BRONIS KONTUIM 
Jaatiec »f th« Peace—C«wt*bl« 

698 E. Broadaray 
So. Boston 27, Maaa.

TeL AN S-176T fr AN 8-2483

Tel. AN 8-2712 irha BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LAMDžlVH)

Lietuvis Gydytoju Ir Chirurgu 
. Vartoja vėliausios kcnstrukcijoo

X-RA f Aparatu 
Pntaikc Akiniu* 

VALANDOS: nu-.- 2-4, nuo 7-8
534 BKOAI»WAY 

SOUTH BOSTON. M ASM.

Tel. AN 8 2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždaryta*

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

I

A. J. NAMAKSY
KEAL ESTATE & INSURaNCB

409 YV. Broadway
SOUTH BOSTON, M ASS 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEYVELEkS— 

Laikiodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošaius
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.
SaviniakM A. J. A

•28 East Bna.dwsy 
Sovtli Boston 27, Msss.

Telef ortas AN 8-4148
Benjamin Moore Mslevo* 

Popieros Sienom*
Stiklas LansA

Visokie Reikmenys Namai 
Reikmenys Plumberiams 
Vaokie Geležies Daiktai
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