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16 Milionų Dnijistų 
Susijungė Vienoje Sąjungoje

Amerikos Darbo Federacija ir C.l.O. Unijos Pritarė
Susijungimui; Šį Pirmadienį Prasidėjo Pirmoji 

Bendrosios Sąjungos Konvencija; Gelžkeliečiai
Kviečiami Dėtis

Ameiikos darbininkų ju- reikš per didžiąsias politi- 
dėjime pereitos savaitės ga- nes partijas, 
las ir ši savaitė paliks ilgai Predidentas Eisenhovver 
atmintyje, kaip istorinių šį pirmadieni asmeniškai 
Įvykių laikas. (per telefoną) sveikino uni-

Gruodžio 1 d. Amerikos jų vienybės konvenciją.
Darbo Federacijos konven- --------------------------
ei ja vieningai pritarė susi- BranCUZljoj BUS
jungimui SU C I O. unijo- RjnKjmnj Siansin 2 I) 
mis, o gruodžio 2 d. C.l.O. tUnKinUU ZŪUSIO Z U. 
unijų konvencija taip pat
nutarė daryti galutiną susi- Prancūzijos vyriausybe 
juniimą. C.l.O. konvenci- Pereit4 savaitę negavo pai- 
joj prieš susijungimą kalbė- lemento pasitikėjimo n tu- 
jo transporto darbininkų rėJ° Pasitraukti, bet po įl- 
vadas Quill, bet konvenci- &° aPsisvarst>mo vynausy-

RAL'DONIEJI BUVO SULAIKĘ KONGRESMANVS

Atstoju Rūmu narys Haroid C. O: ertas (rep.. N. Y.) buvo nuvykęs i rytinę 
Berlyno dalį, kurią valdo rusai. Su juo kariuomenės mašinoj važiavo vyr. Įeit. 
James Maciįeen (viduryje) ir Vist. Rū mu narys Edward Boland (kairėje), de
mokratas iš Springfield. Mass. Rusai jnos sustabdė ir laikė suimtus 1 va
landas. Valstybės Departmentas dėl to Įvykio įteikė griežtą protestą.

Atskiro Numerio 
Kaina 10 Centų

50 METAJ

Indija Protestuoja Dėl
Valstybės Sekretoriaus Žodžių

—
John Foster Dulles Pavadino Goa Portugalijos Provin

cija; Indija Skaito Goa Svetima Kolonija; Rusai 
Griežtai Pasisakė Prieš Kolonijų Likučius Indi

joj; JAV Pozicija Goa Ginče Yra Neutrali

Chruščiovas Išbara Pereitą penktadienį Ame-
Kapitalizmo Vergus

„ shingtone atsilankęs Portu- 
gaujos užsienių reikalų mi- 

‘ misteris Dr. Cunha padarė
Rusų diktatorius Chruš 

čiovas pereitą savaitę Bur
moję iskoliojo \ akarų bendrą pareiškimą dėl rusų 
valstybių žurnalistus kapi-i vadų Bulganino ir Chruš* 
talizmo vergais,” kurie ne- ^vn piktų įšsįieiškimųkurie ne
drįsta rašyti teisybės apie 

•Sovietų Rusiją. Chruščiovas 
sakė žurnalistams, kad jie 
rašytų teisybę apie Rusiją,

ciovo
apie Vakarų valstybes. 
Tarp kitko tame pareiški
me buvo sakoma, kad rusų 

... ! pareiškimai “liečiantieji
tai jie netektų duonos, nes į poltugalijos provincijas To
jų lašinių niekas nesPaus_įiimuose Rytuose” neprisi- 
(intM- deda prie taikos reikalo.

ja milžiniška dauguma bai- Į* nut“e Ar Prezidentas J. F. Dulles Patarė Sudanas Pats Spręs Chruščiovas ypatingai bu-i Rusai lankydamiesi Indi-
me” 4 " Rėkimai Bus Kandidatu 'Sekt Republikonus Savo Likimų ^nŽĮOm^BSiZi-

tai baltieji rusai bandė at-sakė, kad portugalų koloni-

sų susivienijimui pntare. .

Šį pirmadienį prasideda nn
bendroji Amerikos Darbo “ ieną.
Federacijos-C. I. O. 
konvencija. Unijų 
susivienijimas jau 
kęs faktas. Naujoj 
sąjunga su A 
bendru vardu jungia

Rinkimai vyks pagal se- Du republikonų partijos Vastybės sekretorius J. Anglija ir Egiptas dar kalbe-ti vieną rusų architek-lja Goa Indijoj yra ••gėda,’ 
19ol metų rinkimų ĮSta-vadai, senatonus W. Know- F. Duiles pereitą savaitę, kaitą tarėsi ir susitarė dėl t?. viasovą, kad jis negrįžto Chruščiovi' portugalų

kolo- 
parazito, 
kraują.

unijų

centru

reikia rinki- pasisakys. dėtis

paleido parlamentą ir rinktas. Bet šen. Knowland to ir laukė. Jie tuoj primi- plebiscitu Sudano gyvento- Berlynui Gresiaturi apie 300,000 narių
tu unijų atstovai dalyvauja Pas^e^^ naujus rinkimus, pabrėžė, jog prezidentas tu- nė repubiikonams, kaip jie jai rinks ir savo pariamen- 
konvencijoj svečiu teisėmis. dabar vadovauja P.Įrėtų pasisakyti, ar bus 1952 metais puolė demo- tą. Rinkimai ir balsavimas
Vėliau gal ir gelžkeliečių ^endės-France. kandidatu ne vėliau, kaip kratų užsienių politiką, ką dėl krašto ateities bus greit
unijos nutars dėtis i benl -------------------------- sausio mėnesio galas, o jie sakė apie Korėją ir kaip po Naujų Metų.
drąjį unijų centrą.

Maskvn.jp už npi.iknsia Kadangi rasai Indijoj ii 
^Burmojdaug ir pakartotinai 

viešai užsipuldinėjo Vaka
rų valstybes už jų kolonia
lizmą, visai nutylėdami sa-

Dalina Blokada 1° koI°niĖ» Arijoj ir da- 
_____  bar satelituose, valstybes

t, - ....... sekretorius kartu su svečiuRytines Vokietijos vy- ~ ~ -

J J J Dr. Cunha pasisakė,-------------------------- sausio mėnesio galas, o jie sakė apie Korėją ir kaip po Naujų Metų. riausvbė kuri pagal rusu Dr‘ Cunha Prisakė, kad
Senatas Turinčia kongresmonas J. Martin jie žadėjo pavergtoms tau- Spėjant iš dabartinio Su- tvirti*nim’a daį)a,. ^.3 vie-ni8ų pareiškimai nepriside- 
Dixon Yates “DM’™?0’ k®d 5^. bu- jotoms “išlaisvinimą” iš ku-dano gyventojų nusiteiki- nto ,fe . g e‘f, da prie taik<» reikalo. 
AziAVft 1 uita isyių, gali pasisakyti, kada non, no po linkimų neliko nė mo, jie greičiausiai pasisa- špimininkls nradoda d»rv- Bet IndlJ°J pavadinimasbendrosios A.D.F.- LtlXOn I ūies Ltyią gali pasisakyti, kada nori, rio po rinkimų neliko ne mo, jie greičiausiai pasisa- xp:minink’ ni.af)Pf)a darv- cei AnaiJ°J pavaoinimas 

( .1.0. unijų sąjungos lieka —-—— jokio skirtumo nebūsią. kvapo. Demokratai sako, kys už visišką nepriklauso- N vįe.~.u,’.,c VuūHc vaka»-i«pi ^oa kolonijos “Portugali-
tik anglakasių unija, Ši piimadieni senato an- Kol kas priezidentas tik kad dėl Korėjos republiko-mybę ir nesidės su Egiptu. " ’/ws
Kas gelžkeliečiai ir Įvairios timonopolijų pakomisija tiek tepasakė, kad jis darys nai liejo upelius rinkiminių Bet Anglija vienu ar kitu

Už

smulkios unijos, kurios di- piadėjo vėl tyrinėti Dixon- vj5ką. ka tik jis gali, kad ašaių, o priėję prie valdžios būdu iš Sudano trauksis vi 
desnės Įtakos darbininkų A ates panaikintą sutartįpepublikonų partija laimė- padarė tik gėdingas pa-siškai ir duos tam turtin- 
juoėjime neturi. dėi statymo elektrainės užįtų, į>et ar bus kandidatu, liaubas ir apie pergalę vi- gam, bet atsilikusiam kraš-

sai užmiršo. Ir pats Dulles tui visišką laisvę.
... ...... ir kandidatas Eisenhovver --------------------------

metus, o C.l.O. unijos buvo komisija panaikino ir atsi- J^QjfiiĮnig/nį BanduS visai nesivaržė kritikuoti 
atsilikusios nuo ADz prieš sakė mokėti atlyginimą biz- - Pnei k-oitimsi demokratu užsienių politi-
20 metų. Po ilgo skilimo merių grupei, su kuria su-’ L eismų rŪSIKeitimą t0(jėĮ dabar neturėtu
ir savitarpinių kovų‘visos tartis buvo pasirašyta. -------- pykti iei ir patys girdi
faiies unijos nutarė vėl su- Senato atominės energi- Du Amerikos komunistų * ' '
sijungti bendrame centre, jos komisija irgi žada tą vadai, Fred Fine ir J. Jack- 
Vaujas unijų centras šios pačią panaikintą sutarti ty- son, po 4 metų slapstymosi

j^^j****^- oub nan
Amerikos Darbo Federa- 107 milionus dolerių. Tą;apie tai neužsiminė.

ei ja buvo Įkurta prieš 74 sutarti Atominės Energijos; _______________

LENKŲ KARDINOLAS

, , . . . 1 .. jos provincija” sukėlė dide-miesto daliai susisiekti su;. T

vakarine Vokietija. Ypač 1,0 l>,'°‘esto. Ind^°?
. , , , . . j -.. nausybe žada oficutrukdomas laivu judėjimas x “C .. ... ., , • , i • • protestuoti pnes ta Ameri-kanalais, kas apsunkina pn- f , . , f , . -. ’ • * - • kos valstybes sekretonaus
, i - • i • įssireiskimą, nes Indija ta-kitu sunkiųjų prekių. . 7 — . , ,

d *• - a’ i - v i- me pasisakyme Įziun, kad Rytines Vokietijos bolse- . U. .. ‘

Amerika palaiko portuga- vikai mano ivainais truk-, T S- j-ilūs jų ginče su Indija dėl

vy- 
oficiališkai

DAR KALĖJIME dytnais. priversti vakarinę f kimo''
Vokietiją su jais derėtis ir J

savaitės konvencijoj aptars rinėti, kaip tik senatas su-nuo teismo, pasidavė polici- 
tolimesnj unijų veiklos ke- sirinks po Naujų Metų. Jai ir bus teisiami už są- 
lią ir laukiama, kad svar- Nors Dixon - Yates sutar-
oiausias naujojo unijų cen- tis panaikinta, bet demo- 
io darbas pradžioje bus kratai tikisi iš tos sutarties

‘Komdemai“ Rinkimuose tas iš kalėjimo i vienuoly
ną ir esąs pusiau laisvas.

mokslą nuversti konstituci- Prancūzų komunistų par- Pasirodo, kad kardinolas 
nę šalies vyriausybę. tijos vaoas Auguste Lc- buvo tiktai perkeltas iš vie-

Komunistų vadai pasida- coeul‘« prieš mėnesį laiko no vienuolyno i kitą, arba

Pereitą savaitę buvo pra- ir pripažinti tą rasų pasta- s?olai Amenka Goa
nešta, kad lenkų kardinolas tytą vyriausybę teisėtu ryti- įpnce Jjį*06. ne"
S. Wyszynski esąs pei kei- nės Vokietijos šeimininku, buvo uzertiusi ir laikęsi ne- 

r utrahai dėl tos kolonijos li
kimo. Atrodo, kad Ameri
kos pozicija ir dabar nėra

Valdžia Rems Mokyklas

policijai todėl, kad, pa- pašalintas iš partijos, žada.iš vieno kalėjimo Į kitą, nes 
iu nartiios aiškinima jau artimiausiuose rinki-;įr dabartiniame vienuolyne

lidinimas narių skaičiaus, sudarymo aplinkybių gau- vė
Iš 65 milionų darbininkų ti nemažai rinkiminės me-gal jų partijos aiškinimą, Jau .
krašto pramonėje ir žemės džiagos apie stambiųjų biz- dabar atmosfera krašte pa- muose pasiskelbti su de- jis yra laikomas, kaip kalė-
ūkyje kol kas tik ketvirada- nierių Įtaką i vyriausybę, sikeitė ir komunistai tikisi, niokratiškų komunistų są- jime.
lis yra organizuoti i unijas, -------------------------- kad teismas taip griežtai jų ’’a?u
todėl, prieš unijas stovi di- UŽSIENIŲ PAGALBA nebebaus. Kaip teismas pa
delis uždavinys traukti Į 
unijas neorganizuotus dar
bininkus, ypač pietinėse

KELIA DAUG GINČŲ

Amerikos vyriausybės ei-,
valstijose, kur unijinis judė- Ičse dar nėra aiškaus nusi-j ------
jimas vis dar vi a silpnas, statymo dėl užsieniams da- ANGLU 

Šalia to susijungusios uni- vimo ekonominės pagalbos, 
jos ruošiasi gyviau dalyvau- Dabar kai rusai žada Azi- 
ti politinėje kovoje, kad pa- jos tautoms savo ekonomi- 
keitus Taft-Hartlev

žiūrės i tų pabėgėlių reika
lą. pasirodys tik pačiame 
teisme.

Lecoeur visai nesenai 
buvo vienas iš trijų Įtakin
giausių kompartijos vadų, 
bet jis nukrypo nuo maskvi- 
nės linijos ir atsidūrė 
partijos ribų.

Po didžiosios švietimo pasikeitusi, 
konferencijos Washingtone
pereitą savaitę Amerikos Sovietaį Sl^ndŽiasi 
vyriausybe nusistatė pasiu- ..
lyti kongresui skirti lėšų Lt ei VhUliyanU
mokyklų statybai. Kaip lė- --------
šos bus skiistomos ir kiek Sovietų Rusija neskelbia,

PREMJERAS 
LANKYSIS AMERIKOJ Farmų Skaičių* Mažėja

jų bus paskirta pareis nuo kiek kriminalinių prasikal- 
kongreso. ' timų ten papildoma. Tai

Amerikoje jau senai dau- yra “valstybės paslaptis.” 
uz ša. kad virš tūkstančio len-; gelis žmonių reikalauja. Bet sovietų spaudoje dabar 

kų grįžo iš Sovietų Rusi- kad federalinė vyriausybė daug rašoma apie “chuliga- 
jos. Tarpe grįžusiųjų esą remtų mokyklų statybą ir nų pririsimą,” arba jaunų 
mokytojų, inžinierių ir kito- mokykloms mokytojų nio- žmonių kriminališkumą. 
kių intelektualų. Kodėl tie Šimą. * Jaunų kriminalistų gaujos

Amerikoje lenkai seniau negrįžo į savo ------------------------- miestuose vietomis terori-
Alžyre Vėl neramu zuoja ištisus kvartalus ir

žmonės net bijo teismuose 
prieš chuliganus,

I0C0 Lenkų Grįžo Nemo

Varšuvos radijas prane-

Anglijos ministerių pir 1950 metais
įstaty-nę pagalbą. Amerikos nusi-imininkas Anthonv Eden buvo 5,382,162 faunos, o tėvynę, "Varšuvos radijas 

mą ir išmetus iš jo įvairius statymas tuo klausimu da- sausio mėnesio gale lanky- 1954 metais farmų bebuvo nesako, nors galėtų pasą- , - ...
darbininkų unijoms neprie- rosi labai svarbus. 'sis Amerikoje, kur jis ke- tik 4,782,393 . Apie 600 kyti, jog rusai paleido iš Alžyro ir Tuniso pasienyj
lankius patvarkymus. Apie Rusai visada daugiau ža-lias dienas tarsis su prezi-tūkstančių farmų sumažėjo, koncentracijos stovyklų bu-gruodžio 4 d. įvyko kruvini kad jie paskui neatsikei>\- 
savarankią darbininkų po-da negu jie gali ir nori iš- dentu D. D. Eisenhovveriu Savininkai jas pardavė ir usius kovotojus prieš na-susirėmimai tarp prancūzų tų. ,
litinę veiklą ir susijungu-tesėti, bet visvien jų mėty-ir kitais vyriausybės nariais, daugumoje atsitikimų tų cius, taip vadinamos ‘‘Kraš-karių ir arabų maištininkų. So\ įetų spauda, žinoma, 
šioj darbo unijų sąjungoje masis pažadais verčia Ame- Taip praneša Amerikos vy- farmų žemė buvo įjungta į to Armijos" dar gyvus išli- Susišaudymuose žu'o 40 pagal vyriausybės įsakymą, 
dar nekalbama. Amerikos riką apsispręsti, kiek ir ko-riausybės šaltiniai. Ta pa-stambesnes farmas. “Far-kusius narius, luinuos rusai žmonių. Kruriniausieji su-įeikalauja, kad būtų 
darbininkų judėjimas ir to-k ios pagalbos duos ušsie-čia proga anglų premje- momis” statistika skaito vi-jau po karo suėmė ir išve- sirėmimai vvko Lany mie-griežtesni įstatymai
Ii oi politine saro įtaką manv

premje- momis
pas lankysis ir Kanadoje, sus nkiir- •’> ar daugiau akrų. žė į savo vergiją.

išve- suėmimai vvko 
ste, Alžyrijoj. pnes jaunus

kovai 
kriminalistus.

Maskvn.jp


Puslapis Antras No. 49, Giticdžio 7, 19-5

i unijos narys nelaužys kitos uni
jos piketu linijos. Tokia vie
nybė būtą revoliucinės reikš-' 

( mės laimėjimu darbininkų ju-.
. dėjime. Gi šis vestu i susiorga-*

Jungtinių Tautų organizacijoj dar yra nacionalinės nį2avįnKl miuo'RŲ įstaigų
Kinijos atstovybė. Kinija Įeina ir i saugumo tarybą, tarnautojų bei prekybos darbi- 
kalioję penki didieji turi veto teisę. Kinija irgi saai- ninku ir apimtų visas pietines
tomą didele valstvbe ir nacionalinės Kinijos atstovas valstybes. Jis sustiprimų silp-

i \ . i •, . . , ; ' i..,:,, p,..,™ nasias uniju grupes, sumažint isaugumo taryboje turi tokia nat \eio teisę. Kaip Iian- - • _1 -_ y. spragą tarp uc uz valandą
CUZlja, Rusija, Anglija ll Am.el. !\d. , gaunančio neorganizuoto darfci-

Cankaišeko maištas

Kol kas veto teise naudojosi tiktai Rusija. Ji virs nįnko 
50 kanų vetavo saugumo tarybos tarimus, o kitos dirbančiojo statybos pramonėj, 
valstybės su veto teise buvo la >a; atsargios ir skaitė "Toks solidarumas būtų is 
tokį rusų elgesį hetikusiu. nors rusams dėlto nei šilta «rai*us:u vikių issi-
nei šalta. Jie vetuoja ii' visai nebija, ką kiti apie
tai mano. Rusai vetavo ir daugelio naujų narių pnė- (iau;riau 
mimą. Tokios valstybės. kaip Italija. Airija. Portuga- kymu.

ir $3.50 per valandą už-

Dabartinis AFL ir 
pasireiškia 

jo laužymu negu išlai- 
Solidarumas šiandien

KELEIYlT. FA r.3.TTGN
IKĖ TARĖSI
-*■^1

HALL

šior.i- (.ienomis prezidentas Eisenhovver tarėsi su 
republikonų partijos pirmininku Leonard VV. Hali. 
Po pasikalbėjimo Hali pareiškė, kad jo nuomone 
prezidentas lPšo metais statys savo kandidatūrą, 
iei tik jausis pakankamai sveikas.

Kas Savaite
Unijos Jungiasi amerikiečiams į jų skundą

Didelis įvykis darbininku <**' “">erikeičių arei-
* to rytiniame Berlyne.

Vakarų valstybės dabar 
ir vėl stovi prieš galvosūkį. 

_ Ką rytinės ••demokratiškos'’ 
konvencijoj. okietijos lėlių vyriausybė

gyvenime: šią savaitę po- 
sedziauja Amerikos Darbo 
r ecierucijos ir C.1.0. unijos 
ir posėdžiauja bendrai, vie 
noje vienybes
lo milionų darbininkų jun-t‘al7s su Beilynu— varys iš 
giasi i vieną centralmę or-ten inkarų kalius lauk.
ganizaciją. ilgametė vidų- Blokuos? Lups aukštus mo- 
jinė kova tarp darbininkų kesčius už teisę V akaianris 
unijų centru pasibaigė. susisiekti su \akaiine mie- 

. . sto dalimi?
Betlija. Ispanija. Japonija ir k. negali būti priimtos į JT nebėra darbininkų principas— 

organizaciją todėl, kad rusai jų priėmimą vetuoja. reiškia tiktai taktiškus uni-
Kad apėjus rusų "veto” buvo sutarta padaryti vadŲ

"dylas”, arba lietuviškai sakant šmugelis. Rusai sutiko, 
kad jie nevetuos Vakarų valstybių remiamų narių, o
Vakarai sutiko nesipriešinti priėmimui į -J 1 organiza- jų nelaužo. Bet priešingu atve- 
ciją penkių bolševikų valdomų kraštų — Albanijos, ju jie pasielgia kitaip. Pavyz- 
Bulgarijos, Rumunijos, Vengrijos ir Laukutinės Mon-džiui. nėra abejonių, kad A? L
golijos. Tokiu būdu vienu tartu būtu priimta į JT or- iransportininkai eitu per AFL 

T .. . . prekybos darbuotojų piketų li-
gamzaciją 18 naujų lianų. _ niją LoS Ąngejes mieste ir grei-

Taip susitarė didžiosios \al>t\fo£S* nacionaiinč kiaušiai visur kitur. Santykiai ^iŲ po piimo
Kinija yra griežtai priešinga priėmimui į JT organiza- tarp Davė Beck ir prekybos ferencijos ir kas beliko is pagalvos, jog gėliau kalbė- Kai vieningas, 15 milio- metų buvusi diktatūros
ciją Laukutinės Mongolijos ir žada tos Maskvos lėliu darbininkų vadų stovi, sakytu- isgarsintos naujosios taikos tis tisiog su iu>ais be jokių nų darbininkų jungiantis j-amstis visuomenėje, likvi-
valstybės priėmimą i JT vetuoti. Nacionalinė Kinija me- ant adatos viršūnes. Kiek-gadynės? Antra .vonferen-tarpininkų? ... Pagunda unijinis judėjimas išgyvens ^uojama. Perono pavogtus
aiškina, kad Laukutinė Mongolija vra i-usų atplėšta' at’imena
nuo Kinijos kraštas, rusų bolševikai ten įsibriovė. pa-
statė prie valdžios savo Isevikiskas lėles ir kraštą į-aj tuzinai kitu AFL uniju - i..;^ » ■-------------- ----  — i . .i - t-- •• i-r i j . . • ?. . . • po visame pasauhje n kad ... «Avi^rnm<i nnrė krašte pasireiks visose gy- savininkui Perono dikt-iatskyrė nuo Kinuos, o da"ar ta savo lėliu valdomą sypsodamtesi kas dieną žygiavo L . _ P«*taika\o sovietams, noie 1 . . d0 ba'ininKUI- verono tiiKia
i - - . . t™ • •• i • t'tt’' •’ x r • • Iš tO bUr.tO (11»somatinio • ciierolvriti ^niUlO ŠFltVS£. O K1C tlRtai filVCK flai’ho Mliloms 117-
klasta non įsmugęhuoti i JT orcamzacija, kaipo * ne-per 1TL pucetų hmjas. Xlenb;„r..-„ n^inaudnio - darni sugalvoti visokius pia , , - - , \ (lai °° .lu.ni.JO,7K
,,it-lyn-„m./vUl-rvhp" Rp n KinG’, - torai aiškino tįktai "vier.vbė.” sudarant vie- bizni° pa.inauo io vien nus Rusijai nuo galimo vo-oaibininkų santykiuose ^u kaitn “bemarskmiu ’ vado- piikiausoma valstvbe. ne io. Kinijos a-stovai aiškina. . bnRpvikai , . - J darbdaviais? , ...................... .. . , .... - • na uniiu sambūri, nėra buvusi uui.c\m4i. kiečiu nauiO UZPUOlimo ap- įais.kad jie esą priešingi tokiems dvlams , kurie visai 1;.,____*____ Piim,K boRpvikn okuna- ' ■ , ►<
nežiūri, ar kurt valstybė tinka būti nariu ar ne.
priima visus tik todėl, kad viena valstybe — Rusija, artimoje ateityje, 
piktnaudoja savo veto teisę. AFL susijungus.

Kiek seniau ir Amerika rėmė tą Kinijos ty-

ėjimus. Jeigu unijų 
vadams to reikia arba jeigu 
patys vadai yra gerais drau
gais. jie vieni kitų piketų lini-

unijų centrų susivie- Idomu bus stebėti, kaip 
nijimas dar nereišKia visis-ilv;ų jėlės Berlyne šokdins 
kos unijų vienybės. Unijos, yakallj didžiųjų vyriausy- 
kurios jungia tos pačios ••bfcnfb-aį okupuotame’’ 

— darbo sakos darbininkus, mįeste
dar lieka pasiskirsčiusios -e-
pagal seną tvarką. Jų susi- Argentinoje 
jungimas į vieningas unijas . . .

___________ ous sekantis ir gal būt ne Aigentinos nauja vyriau-
, , ... , . .. , - mažiau iUas darbai negu s-vbė pradeda ne juokais Ii-

Praėjo vos kektas mene-jeigu tokios pat išvados pn-• kvi(|uoti Perono palikimą.
Ženevos kon- eis ir vokiečiai, jeigu n jie - - J Peronistų partija, per eilę

Ženevos dvasia

dvej is
spaustuvininkų unijų jvasįa vra senaį mirusi, jos 
Čikagoje, kur praktiš- lavonas‘ jau supuvęs pakvi- 

visanie pasaulyje ir kad

metus cįja parodė. kad taikos labai didelė. v idujinius skirtumus, tada dienrašts "Prensa” atiduo-
Pagalios, kas svarbiau- gabma laukti, kad organi- (iamas buvusam tesėtam jo 

šia, vakariečiai lankstėsi ir zuotos darbininkijos Įtaka fįarnas buvusiam teisėtam

nūs Rusijai nuo galimo vo-
ną unijų sambūri, nėra buvusi bOlseviKai. kiečių naujo užpuolimo ap-
jokia solidarumo garantija ar- Pirmos bobevikų okupa- saUgOtį, tartum Rusija bu- 

et „•—Lietuvoje metu sėdė-vo tokia pat Vokietijos už-Ženevos 
sovietiškame kalėjime, j,uoRmo auka, kaip Prancū-

praeityje ir nėra vilties ClJOS 
kad CIO ir jau

nusista, , , , . . V ienvbė nežada nei didesniotymą ir sake. kad Ji irgi nebalsuos uz Laukutines ,Jniju narjų aktvvumo 
Mongolijos priėmimą ir tik buvo sutikusi su 1 < naujų dėsnio socialinio 

Bet rusai užsispyrė ir Amerikananų priėmimu 
keitė savo pažiūrą 
narių būtu priimti

itai pasikeis- kuomet Molotovas nuvazia 
vo Berlynan

“Mandagumas'

Ženevos dvasios pagim-

vybė pašalinta ir darbinin
kai patys gali pasirinkti sa
vo organizacijų vadovybes. 

Naujoji vyriausybė žada

nei di

tovas nuvazia- ■ ■ -. ;„1. t.,; /.cnnv? AU autu.- j/agKH- . • - • V 1 •• erti šampano z!l? 11 .An^Pa- .Bvet Juk tal dvtas mandagumas tarp di- lr l*"es dyasi-
Tr jo ministe-?,sku’ ‘stonJ,?S lskr?'Py"’^ džiųjų valstybių dabar iš- !>lus . dvynukus-komumstus 

ir nedovanotinas uzsimnsi- - - - • - - - - imtiosu Hitleriu 
riais. Tuoj čekistiniai tardv-

rusai užsispyrė n 
ir jau sutinka.’ kad visi 18 
kartu. Bet nacionalinė 

nesutinka. Nesutinka, nors prezidentas Eisenhovver 
iš dviejų kartų rašė laiškus nacionalinės Kinijos va
dui gen. Čankaišekui ir ragino ji nevętuoti Laukutinės 
Mongolijos priėmimą.

Bet Kinija, nežiūrint raginimo ir skatinimo, vis- 
vien nekeičia savo nuomonės ir i didžiųjų valstybių 
sutartą “dyla'’ žada Įkišti savo veto kuolą ir visą tą 
puikiai. sutaną reikalą sugriauti. Kinų nacionalistai, 
rodos, Lauk stosi, kad Įėjus į JT organizaciją 18-ai 
naufa»manų toje organizaciioie susidarys dauguma

, r garavo, kaip ir ia "dvasia”. lm'ls 8rie2tl! pnemon.ųTikroj, antro pasauli- Jo p. k nebeliko. Nese. n kai kraštas atgaus šiokią
ie nai anglai oficiališkai aiški-tokl« ‘'arką, tada eit. pne 

parlamento rinkimų.
Perėjimas iš ilgos dikta-

.tropui, ir. lodydami 7“ “ vak““““^ nių reikalų ministeris sako, tūros tvarkos į demokratiš-
štiems tardomiems kali- npbfltI] nroC1-r}ėi^ \'e tik ka” ta! I)er daug sveIniai tvarką, kurios sakosi sie-

mas

išmesimą nacionalinės Kinijos iš JT organizacijos 
įsileidimą komunistinės Kinijos ' j. < vietą, 
nacionalistai neturi daug ko netekti ir yra 
džiųjų valstybių sutartą šmugelį suardyti.

Nacionalinė Kinija vra visiškai or i klausoma
Amerikos. Be Amerikos kariškos ir ūkiškos paramos 
ji negalėtų laikytis, o Fonnozos gynima-

sąmoningumo. . . . ... ... —
pa- nei raketieriavimo pašalinimo. atsinešė a.Kiascni. .u nįo karo kaltininkė

naujų nei laikymo unijas paveldimu Berlvno koineierujos nuo* kaįp jįję Rusija, nes ji, susi- 
Kinija bizniu. Vienybė GALI būti pra-traukomis, kur Molotovas tamsi ?u Hitleriu, pakurstė no? Rad

džia gerojon pusėn: bet ji gali draugiškai šypsojosi Rib- » vakarus, antraip veicmainv
būti ir tik apvainikavimu da- bentl~............... *
bartinė< bevaisės unijų galios muštiems ia. uomiems nan- pebūtu prasidėjęg. Ne tik 
centratojnos, \ lenybe jokiu Rįams. Įtikinėjo: davė bfni- Pa?ak-Vla!
būdu nėra galutiniu išganymu. , ” Keiksmu
nei Užtikrinimu, kad ateitvje —Jus tikitės saro, mano-ną karui vesti žaliavą bei 
bus daugiau laimėjimu... te. kad vokiečiai puls mus, benziną vokiečių lėktu- 

•‘Daugelis laikraščių vengė bet matote, mes esame vams, kurie bombardavo 
pritarti Miami susitarimui su- draugai su Hitleriu, mes Londoną.

manymu, neisime muštis už vakarų 
kapitalistus, todėl

dėl

kianti dabartinė Argentinos 
ir įtarinėjimų vyriausybė, nėra lengvas 

rusų niekas negali dalykas. Diktatūros paliki- 
sumušti. Jie yra meisteriai mo yra prikinniję visi už- 
išgalvoti visokiausių pi-asi- kampiai. Bet diktatūra tam
manymų ir, pavyzdžiui, juk ir buvo nuversta, kad

s na Kodėl gi, vokiečiai puolė Chruščiovas sugalvojo, kad jos piktžolės būtų išrautos.
už pne nepriklausomos darbiečių dinkite kalės va kaF nes Puolė ją tik todėl. "Amerika ir Anglija pra-

sivienyti. kadangi, jų 
tas susitarimas gali

jr partijos. Priešingai: vadovai.

srityje

nesusitarėkad
sios

naujo- dėjo antrąjį pasaulinį karą. Rinkimai Prancūzijoj 
Prancūzu

jums nėra jokio> viltiesRurOpOS žemėlapio. tOs valstybės
Reikia man., a. ^ad n P11" Stalinas būtinai sau reika 

Ženevoj
Amerika ir lK _ ,

hitlpri. Biancuzų p a r 1 a menta? 
nuvertė 21-ąją Ketvirtosios

kurie privedė prie susijungimo, 
nenori nieko kito. tik artimiau
prisišlieti prie demokratų par- konfei enciJOS
tijos rinkiminės mašinos. Wal- nuotraukas komunis 

nuo ter Reuther CIO suvažiavime čekistai plačiai panau^vjv ?au pasilaikyti. Taigi, du Taip
pasakyta garsioji kalba, kurio- tardomiesiems palaužti, jų banditai, rudasis ir raudo- rįs turėtų, rodos, atsiminti, 

vien dėl kaip Hitleris ir Stalinas bu- 
—. vo susitarę bendrai išmesi- . q1 -.

netekti ,iinę prisitaikymas prie savo f*““ZJrtn“ToVn Amerika įstojo į tą karą nėti Lenkiją ir pasidalyti V.

todėi kinu 
pasiryžę Anglija!—pasiuntė

’ei;ev.uJ lavo Dardanelų bei Balka-ne armija prieš Sovietu Sa-
1?t\niai nų. o Hitleris norėjo juos jungą.” Respublikos vynausybę. ku-
aut ojo ?au palaikyti. Taigi, du Taip tvirtina žmogus, ku- - Je ^oyėjo E,

palaidoti, kalinamų, nas]s suslpese
karo pagalbos, kinų nacionalistam? būtu nepakeliamas i*d?’ lr partizanaujan- Obio.
dalykas. Todėl kimi nacionalistai rizikuoja —M ' de? «ų planus sujauktų j.em-

be Amerikos 16 Jls atsi-"akė trečiosios parti- viltis
jos ne tik šiandien bet ir atei- ištremtu

Faure, vienas iš Ženevos 
šypsuolių”. Ministeriu pir

mininkas atsikirto tuo' kad

Amerikos paramos, bet nuo savo nusistatymo neatsi- naujojo 
kad jiems pasi- "AFL 

pažiūrą pakeisti, liet tas nėra
sako. Amerikos diplomatai dar tikisi, 

kinu nacionalistu

partnerio, 
ir CIO

T- • .“linei imu IV i t et naitt lieti u mcitianu -e _ • . ....pagreitinti... laip, .. * . * ... . •?/ ... J ji rinkimai tun įvykti tuoi. u - i- • -vnt-; norėdama sunaikinti nacių Baltijos salis. Chnisciovas, Vov- m * ‘ 'mirti 
Ženevos 
našta, užgulė 
tus kraštus. Įstūmė juo

dvasia, kaip sunki Xauju M
, ;.... . ver<r pamėklę pasaulyje, o Rusi- be abejo, atsimena ir žino. ,

.P ja naudojosi momentu nau- kas ką "piadėjo.” bet ko- E- Faure vyriausybė buvo
darbininkui—bet tik tuo atVe- - ne juo.-' jjerns kraštams užgrobti, dėl įam nemeluoti? nuversta dėl rinkimu gin-
ju lis reiks pradžią tikro soli- ' «*Wą<:ijon. net sąjungininkams, Kini- Ckraščiovas savo melusčo- Vyriausybė siūlė rinki-

aj^ darumo, jeigu jis atneš galą 1 aip pat pačioj KUslJOJ 
oal- -biznieriškam

iusijungimas
gali būti dideliu dalyku eiliniamseks 

tikra.
Cankaišeko maistas gali paskatinti kai kurias 

tybės pakeisti savo laikyseną JT organizacijoj ii
suoti už nacionalistinės Kinijos pašalinimą. Bet tas jis sukels naują organizavimo viešpačių asmeniniai 
pavojus kinams vienaip ar kitaio .gresia, o todėl jie akcijos bangą ir grįžimą prie šai bei konkurentai gavo
nemano daug ko nustoti. senųjų ekonominių ir politinių rimtą smūgį. Tuo momentu

pamiršti, pasinaudojo
naujiems valymams ir sau 
dymams. pasinaudojo atsi
kvėpimo

umj izmui.

ekonominių 
principų, kurie tapo

... . Bet toks uždavinys vra
ar nebus pn>mti 18 naujų nariu. Nuo to niekas nepasi- niškas."
keis. .Maištas yra įdomus tik tuo. kad jis rodo. jog — - --------------
ir labiausiai nuo Amerikos priklausoma šalis yra visgi ISTORIKAI
dar tiek nepriklausoma, kati gali savo šelpėjui ir pa-

Kinijos maištas yra įdomus ne todėl, kad į JT bus

Ch rūsčio vas savo melus
jeig.ą bolševizmo ar” dabartinių >*-. net paskelbė Indijoj, kur jis ; '“'j !»« o parlamento

. t m.- prie-ciai metū po karo niekas buvo Induos svečias. Sve-f au^urna bnko juos atidėti 
liepaieiKėuauja sonetu nes-cm Teisėmis nasmaufiofia- *"*

būtu

po karo niekas buvo Indijos svečias. Sve- *‘auKunya nnko juos 
nepareikalauja sovietų neš- čio teisėmis pasinaudoda- Į. bb'želio mėnesio, kada 

i savo kolchozinius mas. "dintis jis ir Bulganinas prii. įvykę dėl parla-
rhnižėinvfls įubežius. niekas nereikalau- kalbėjo tokiu nemandagių ^en^0 kadencijos pasibai- t nrusciovas . ------ -- . - gimo. Parlamentas laimėjo_ ja atitaisyti padalytų dalykų, kad net “neutra- 

skriaudų kitoms tautoms. liems” indams ausys linko ba*savime, o vyriausybė lai-
Amerikoje budima kad beklausant. ‘ jnėjo ginčą dėl rinkimų lai’-

i • . . . . . ^ r, . ’ >< ko. Rinkimai ivyks greit.-------- kruvinam sostui sustiprinti, trustai ir sindikatai per- _ Pyilpirlimno ‘ T o f*
, ............................ ... . "Darbininko” Nr. 85 pra- Be to ir kitos tautos pa-daug neišsiplėstų. mažesniu Berlynas Pranmryimi x-»o pai ameno
laikytojui pasipriešinti, o todėl ir toki salis nėra sate- dėtas strainsnis anip Vii Ao ’ i li u 1-^ imnnin <5a<skaitnn Nuolat VI • ♦ v r • \lancuz,J°J >la labai retasUtoo L-,, • !-• , 1 1 u , • <,etas' stiaip>nis apie vii-dare išvada, kad su bolse- įmonių sąskaitom Nuolat Berlyno miestas Vokieti- dalykas Pi-anenm konctit,,litas. Kas gtrdejo, ka.l kun nors nuo Maskvos pn- niaus g,^ fcroe taip vikais galima eiti į dėty- vedami tyrimai prieš GM. joje iki šioliai buvo skaito- X audriai ^arlam^nrn 
klausoma sali? drįstu taip oz.autis? ,ašoma: bas. daryti biznį, nes kuo Du Pont bei kitas įmones. bent oficiališkai, kai- Aidimaanriatė tokTmk

la> \iena> lodo. ^ati Maskva is savo satelitų "Vos tiktai buvo perskai-tos tautos blogesnės už bet kodėl nenorima to svei-po keturiu didžiųjų valsty-klnitimU Vf»r» hv 
padarė tikras kolonijas, kurios jokio
neturi.

milži-

pertrauka savo

A p z v a 1

. , „„ , , =----- . tiif’žiuj'l valsty- kliūtimis, kad tik labai re-
savaiankumo tylos kandidatų pavardės, anglus - amerikiečius?... .ko principo pntaikinti uz-bių okupuotas. Miestą tvar- tajs atsitikimais vyriausybė

socialdemokratų lyderis Arabų pasaulis pasuko jų sienio politikoje, kodėl ne- kė rusai, amerikiečiai, pran- jr prezidentas gali pasiusti
~~ daktaras Domaševičius (šie-pusėn, ėmė pirkti iš jų gin-norima pravesti tyrimo ko-CRZaį ir anglai. Kiekviena iš atstovus atsiklausti balsuo-

met Lietuvoje miręs, buvęs kius. galando peilius ir išė-kiais suktais metodais irtu valstybių turi mieste sa- tojų nuomonės.
jo i fanatišką, muzulmoniš- neteisybėmis išaugo bolse- Vo "sektorių”, ar miesto da- žinovai abejoja kad rin-sovietinėje Lietuvoje teisin-

UNIJŲ VIENYBĖ IR 
KAS

gumo ministeris. Red.) sė-kai šventą, karą prieš ang- vikinis sindikatas pasauly-j p Įkimai dabar pakeis bet ka
----  dėjęs pirmose eilėse, atsi- lūs, prancūzus ir amerikie- je? !... yaip buvo iki šioliai. Pe-. "svyruojančioje” prancūzų
io. kad vienybė unijų cen-stojo *r pakėlė ranką.” čius, nekalbant jau apiei Ženevos dvasia davė lai-įeitą savaitę irisai pranešė tvarkoje, nes ten partijų yra 

TOLIAU tru viršūnėse dar nereiškia "Darbininko” vyriausias Azijos tautas ir revoliucijų1 m ėjimą konsenatoriams Vakarams, kad miesto1' ’ -vyriausias Azijos tautas ir revoliucijų mėjimą Konservatonams vakarams, kad nuėsto daug .o sutarimo tarpiu la- 
šia savaite vvk<ta CIO darbininkų solidarumo stip-faktorius yra istorijos bangą Pietinėje bei Vidu-Anglijoje, gal būt mes su-tvarka jau esanti pakeista bai mažai, parlamentas'ten 

ir Amerikos Darbo Fede’a ,inirna- Kelet3 abejonių iš P’ofesorius, jis turėtų žino-j rio Amerikoje (Lotynų lauksime dar šlykštesnio Vakarams visai nieko neži-pa visagalis o vyriausybė
misiinmnmas i viena '“Barbo” čia patiekiame: ti. kad daktaras Domaševi-ĮAmerikoje). Ką tai reiškia? susitarimo prieš naujus rin-nant. Esą lytinė miesto da-silpna, todėl’koalicinės w-

OJOS susijungimas Į (leną- _ _;..x „........T..: .„;x,.ia kad Kremliui Amerikoje... Taip, lis esanti perleista rytinei ,-aisybės ten ir griūva kaip
šypsantis jie pa- principai yra numesti į šalį, Vokietijai tvarkyti ir net‘grybai.

cijos susijungimą 
Amerikos Darbo 
jos ir C.I.O.—unijų 
Tuo klausimu naujai 
šiame "Darbo” nr. vra 
mus straipsnis,

Federaci- "Tikra is “vienybės" įrody- cias mirė Panevėžy 
mas nėra abieju sambūriu susi- meta’S ir kad jis

irr.a<. ‘-r tai. ar darbinin- nėj Lietuvoj negalėjo būti siuntė pulti iš užpakalio su- apspiaudyti 
atsieks, ką mes visuomet teisingumo ministeriu. Tei-sitarimo partnerius ilgais vien kvailai 

Ar sininkas buvo jo sūnus, ku- 
vienasjns šiemet mirė.

centrą .... Jim? 
kai 

ido

Sovieti- maloniai
L» !

kuris nuro-( vienybė
vadinome “solidarumu.

reikš, kad nė

ir palaidoti įjungta i jos sienas, o todėl
partnerius ilgais vien kvailai trumparegiškos rusai nebeturi nieko bendra ------------------------— ...

peiliais, bombomis ir revo-partinės politikos labui. su tos miesto dalies tvar-1 Kometos uodega būna 
liucijų audromis. Kas bus, Andrius Valuckas jkymu. Taip rusai atsakė 150 milionų mylių ilgio.

iri
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KAS NIEKO NEVEIKIA

90 NIEKAS NEPURIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAU SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAAC

Phiiadeiphijos naujienos
Demokratai
linkimus

laimėjo

Lapkričio mėn. 9 
COo balsų daugum. 
las i’hilarieb bijos miesto 
majoru demokratas adv. 
Kichardson Diiv.orth, b i 

m. amžiaus. Bemokintas 
}ra ir valstijos gubernato
rius Mr. Leader.

nepageidauja todėl, kad 
lietuviškosios politikos vei- 

būti pirmauti 139 - kloję ROr* 

išrink- Lietuvis tosios politikos 
uždaviniai tokie dideli, kad 
visiems darbo užtenka, bet 
vieningai veikdami pasiek
tume didesnių laimėjimų. 
Amerikos Lietuvių Tarybos
skyrius Philadelphijai se- 

Pačioje Phiiaaelphijoje Pįaį reikalingas.
lietuviu politiku, prasimušu- _. . .. ... . . 'Pirmieji pradėjome ruošti*siu kaip demokratų taip ir 
republikonų partijoje, netu
rime. Taip yra todėl, kad .Jau kelintą kartą kviečia
mės, lietuviai, vis dar tebe- mas organizacijų atstovų 
šame neorganizuoti ir rin- pasitarimas pagaliau lap- 
kiminėje politikoje nevaidi- kričių mėn. 18 d. Lietuvių 
name jokio žymesnio vaid- Banko patalpose Įvyko, i 
mens. Ir Į miesto valdybą kuri atsilankė 16 asmenų 
mes nepajėgiame išstatyti ir apsvarstyti ateinančio Va
nia vesti atstovu lietuvi, sario 16 minėjimą.

Praėjusiais metais Vasa- 
įio 16 minėjimas buvo su-

Vasario 16 minėjimui

nors lietuviu balsuotoju šia- 
me mieste yra labai 
Pakankamai turime 
ligentijos.

Tik būdami organizuoti 
mes tegalime daugiau nu- 
\eikti ir pasitarnauti ne tik

daug.
ir Inte-ruoštas pietų Philadelphi- 

joje, Lietuvių Tautiniame 
: klube. Toks vietos parinki-

KALĖDŲ SENIS JAI DAI (i KUR KELIUS UŽPUSTĖ

Mūsų kraštu dideliame plote šiaurės vėjai atnešė 
do. Kaip Buffalo. N. Y. sniegui užvirtus, keliuose
juos apleidę eina pėsti. .

šalti ir 
sustojo

sniegą. Paveikslas ro
manines ir kelei . t u

Kas g.rdėt Chicagoj
Atsišaukimas tesr.iosios Moltyklos

P

ulėje.

Chicagos Lietuvių Tary- Programos parengimu ir 
ba praneša, kad Lietuvos Litais reikalais rūpintis pa- 
Nepriklausomybės paskel- vesta visai valdybai, gi 
bimo (Vasario 16 d. akto) Tvarkos ir Kontrolės Komi- 
tradicinis metinis paminėji- sija išrinkta tokios sudėties: 
mas Įvyks 1956 m. vasario J- Pakalka, K. Petrauskas, 
12 dieną, Chicagoje Mari- J. Skorubskas, J. Strazdas, 
jos Aukštesniosios Mokyk- ir Br. Tūbelis.
los salėje 1 vai. po piet. ! Įėjimo mokesnis nutartas

_ ... ... nustatvti $1 ir mokslei-
D>'aĮiCTM viams bei studentams '■> 50

\ aldybos labai prašomos tą ęentu
dieną tuo laiku savo paren- Tojimesn;eji parensia- 

nedarvti n prasyti mjejj darbai bus vykdomi 
narius aalyvauU Lie- T fcos Valdybos ir kas 

Nepriklausomybes bus‘nutarlaj domene bus 
paremti sa- nuojat informuojama ir to-

... . ,k?vl» del Lie- dėl prašoma tą dieną pasi- 
ruvos išlaisvinimo. žymėti, kad visi galėtu du-
Chicagos lietuviu taryba lygauti arba savo aukomis 

aco-iasi Vasario 16 dienai Lietuvos laisvinimo re'kalą
. t • x • -n paremti.Chicagos Lietuvių Tary- 1 . Talala-

ba pilnu susirūpinimu, pra- o n , * . .. ’ ...1 . ,..r x- i • Spaudos komisijos pirm.
t ėjo jau ruoštis tinkamai
paminėti visiems lietuviams Socialdemokratų vakarienė 
-patrijotams brangią Vasa- T. . o ,
rio 16 dienos šventę. 1956 Lietu\ių socialdemokratų
metais sukanka 38 ' metai, -Sąjungos 4-sios kuopos 

’ ’ '9(1. vakarienėje

i girnų 
savo 
t u vos
t aminėjime bei 
vo aukomis

mas daug nepasitenkinimo vyktU> tada vieninteliu kai- Baltimorėj, čia gimė ir mo- ku T'ad 
sukėlė Muzikos klubo narių bėtoju paliktų niekam neži- kėši ir velionis. Jo tėvai su- P. Miliauskas
tarpe, kurte buvo nusistatę noma- kunigėlis, jokia vei- laukė gana gilios senatvės, A. . - , . ...

16 kia tarp Amerikos lietuvių o velionis kataras mirė 51 Atv,k° ,r Vok,e‘'i°s
Bet ALTo sekr. neatsižymėjęs. metų Nesenai iš Vokietijos a. — -- ------ ----r—_ . .

Dr. P. Grigaičio pakvieti- ^ieko neturime prieš Akelaičiu šeima buvo vyko ir čia apsigyveno Kry-pavargta ir visame pasauly. (‘aktonaus pa vat.uoiojas 
mas pagrindiniu kalbėtoju Kuniguspagrmaimu kaine- nuomonės, kad mirusiųjų gerienė su dukra, kurtai ga- je išsiblaškę lietuviai viso- ,

i . _ i;,i. ,,, rlil paveikė Muzikos klubo na- t°ju galėtų būti pakviestas kūnai turi būti sudeginti, rantaciją parūpino J. Tiese- keriopai kovoja savo tėvy-_jo di._Lunc.un>,
nūs nuo atskiro minėjimo 11 pinaie lokia valia buvo tėvų, to-vicius,
ruošimo susilaikyti. Eilę būti atsižymėjęs, visuo- kia ir sūnaus daktaro. Ir kuriai garantiją
metų Muzikos klubas savo menininkas ir politikas. Ei- jų valia buvo Įvykdyta. Matulevičius, 
veikla buvo pirmaujantis hmam kunigėliui tinka- Velionis daktaras paliko Mūsiškiai karo
kolonijoje ir jo salėje yra šiaušia vieta - baznycio- žynona viktorija Cesnaitę ir
Įvykę beveik visų tautinių Je P’Įe altoriaus, o politiką n mfetų gū Q t- at a. Knaučeiio sūnus, tar

minėjimai ir kiti palikime politikos vyrams. ?eSeri Lilian Denbin (Balti- nauJas laivyne,

šiam didžiajam laisvės .
kraštui, bet ir Lietuvos iš- atsk!r?' ,ucLst' \a.s2.n0 
laisvinimo reikalui, kelda-
mi viešumon jos bylą arba 
iš išstatytųjų abiejų partijų

dėsnio susidomėjimo pa
vergtajam tėvų kraštui. Jei
gu būtume organizuoti, i 
tuos mūsų reikalavimus bū
tu labiau atsižvelgta.
Politinėse srovėse

Lietuviškosios srovės čia reikšmingi susirinkimai. To- Ar jau neturime politikų ir 
reiškiasi keturios: krikdė-je salėje yra kalbėję daug. £enl kalbėtojų, 
mai, iš kuriu jaunesnieji, žymių lietuvių tautos vyrų. ^Pažymėjusio 
frontininkais pasivadinę. Klubo nartai yra pasiryžę ir pasikiausyt! ateis tie ai tos 
labai veržlūs: valstiečių toliau tą tautinės garbės ve- kūne Keleivi skaito, gal 
liaudininkų pas mus yra Havą išlaikyti savo ran- ir 1 bažnyčią retai tenueina, 
mažai. Tautininkai vos koše.
gyvi. Jų vadams išstojus iš Gerai, kad šiais 
VU Ko, pasireiškė didelė buvo suprastas tas jų pa 
krizė: vieni, nuosaikesni, vyzdžio ir pasigėrėjimo ver-
pasisako už VLIKą, kiti, tas pageidavimas ir nutarta 
Smetonos išmuštrinti ir to- 1956 m. Vasario 16 
liau pripažįsta tik •‘šefą’’ mą ruošti
Lozoraiti, gyvenanti Ryme. salėje ,
v«,ralz.;m;i.,.oh, PUiū i,. T naarindinmis Jimu1’ KacJ nurinktume pa

švenčiu

Ar niekuo 
kunigėlio

morėj).
Baltimorietis

V/ORCESTER, MASS.

M et tus.

kaip Lietuva buvo paskelb- ^pkr ičio 19 j 
ta nepriklausoma respubli- < alyvavo ap:^priklausoma respubli 
ka. Ji dabar okupantų yra

įų. 
re- 
K.

Augustas. Vakarienės metu 
K.

O 00 sve
Vadovavo “Naujiena' n •

/t i ♦

ir Leleikių šeima, nei laisvę atgauti. To tikslo Maciukas, Dr. Margei .s. N. 
irantiją cavė J. siekdami kiekvienais me- *I;.^a a!as; J'- ‘“mo"

ais Chicagos Liet. Taryba telis,
visada

St. Pilka ir kiti

tarnyboje

buvo atvy
kęs tėvų aplankyti ir vėl iš
vyko i Raudonąją ir kitas 
jūras.

J. Vasiliauskas karo tar
nybą atlieka Japonijoje.

Vytautas Domantas išvy
ko Į Fort I>ixe pagrindi
niam kariniam apmokv-

bet kurie yra taip pat geri Senu žmonių pagalbos 
metais betuviai patriotai ir norėtų ^r*j°s susirinkimas

_ išgii'sti lietuvio politiKO žo- jjg j vyks gruodžio (De- mui
... . cember) 8 d. 7:30 vai. vak.

Tad pagrindinių kalbėto- Lietuvių Piliečiu Klubo sa- . .. , .
Sij-jų klausimas dar paliko lžj (124Vei-non gt)- Šis su-prenumeratos reuu‘ia‘> pra ’

VVorcestery "Keleivio’

rengia visada tos šventės 
paminėjimą ir aukų rinki
mą Lietuvai laisvę atgauti.

Aptarti šventės rengimo 
klausinius lapkričio mėn. 
16 d. Dariaus - Girėno pos
to salėje buvo susirinkusi 
posėdžio Chicagos Lietuvių 
Taryba. Posėdyje dalyvavo 
šie tarybos nartai: prel. 
Ign. Albavičius, T. Blinstru- 
fcas, Dr. K. Drangelis, J. 
Kondroška, D. Kuraitis, V. 
Mankus, J. Pakalka, K. Pe- 

K. Ramanauskas,

r<’./ t

o »•/

’ocialdemokratų idėjų 
lir.inku vra nemažai,v
neturi savo organizacijos
Turime Alto

' / t!30-? 16 mi1?eu" svarstvtinas Reikėtų * <mrai •• V- vgnon 21:'- S1® su‘šome kreiptis į P. Miiiauska A. Rimas, E. Samienė, J. iii Muzikos klubo minT S’nnkKmS u SV ra T’ <« ^an gatvė. tel'. Sko.utekas, J. Strazdas. J.
St ™ . tlJ aS3'!°.»es bus renkama valdyba pL 2.22l2) * Talalas V Ilvnvs A Va-

sa- I minėjimą pasrindiniais į""“1’ ka<' ^ul 'nktume Pą- kitiems 
bet kalbėtojais žadama kviesti kankama! aukų Lietuvos is 

šen. Duff ir kun. Bala W laisvinimo žygiams.

E. MIKUŽICTĖ

Eufrozina Mikvžiūt? yra 
kandidatė SLA iždo gtebėjo 
pareigoms. Ji lose pareigose 
jau yra buvusi, kuopos ją 
vėl paragino kandidatuoti, 
ypač. kai A. Devenienė at
sisakė savo kandidatūros. 
Ją rems ir “Kelei\ io” skai 
t y to jai.

Talalas, V. Uznys, A. Va- 
lonis, A. F. Wells.

Posėdi atidarė ir jam 
pirmininkavo Taiybos pir
mininkas Dan Kuraitis, se
kretoriavo E. Samienė.

Svarbiuoju dienotvarkės 
punktu buvo aptarti Vasa- 

Išmo- :’° dienos paminėjimą. 
Jau anksčiau buvo nutarta

metams, bus duota _________________
praeitos vasaros Vytauto MANCHESTER, CONN 
parko pajamų ir išlaidų
apyskaita.

Pageidautina, kad visi Ona Kaminskienė prieš 
nartai dalyvautų ir atsives- kelerius metus atvyko i ši 
tų norinčių Įstoti. kraštą

... Vytauto
Klubo susirinkimas įj' Amerjkos

. , X. v _______ ^-x. Atostogavo jaunas karys
Amsterdamo, N. Y.

Čia ir norisi pastebėti.
Labai pasigendame kolo- kad jau kelintą kartą Phi-

nijoje Amerikos Lietuvių ladelphijai su žymiųjų ame- --------
Tarybos (Alto) skyriaus, rikiečių politikų pakvieti-Nepriklausomybės 
kuris apjungtų visas lietu- mais kažkaip nesiseka. Ke- minėjimas
viškąsias organizacijas ir li metai atgal tas šen. Duff, T - , .. i Lietuvių Ukėsų Klubo Lęs anglų kalbos ir tinka- ir rlionn
įūpintusi lietuviškosios po-tada buvęs Pennsylvanijos , 1 U1- 0 ne^uviųTa- metinis susirinkimas bus mai išsimokslinęs, Vytau-. “ vakario i? d ‘
litikos reikalais. ąnbernatorius. j viario 16Prenere, kad Lietuvos gluc(Įžio (Dec., 12 d. sava. tas Įstojo į Amerikos oro: J"eta*> 12 d-'

Prieš penketą metų Alto minėjimą kviečiamas neat- nepnklausomybes paskel-me name (12 Vemon gt.). aviaciją ir netrukus jau busi ^‘ 5™-
skyrius buvo užsimota orga- vyko. Vargu ar jis dabar t™d°icLsaS^tinfe ' minėji- ,-Komitet°. rinkimas Pras>- ka™ Iaa“".įJ. ^T^vličiu droškai," Skorabskui, Blins- 4‘^ milionl< Amerikoj

bet sumanymas galės atvykti, turedamasj^oc des g™o<1z10 11 d- nuo 1 bUv0 atv>k§- - sa'aitn*1 xMlk„; liko,.;;.;,,; Teturi 2 ar daugiau automobiliu,
vai. p. p. ir tęsis tą dieną atostogų.

Kipras Tautkus

PITTSBURGH, PA.

Ukesu

su sūnų Vytautu 
svajonė buvo tap-

lakūnu.

Amerikoje kasmet 
Visai ap*e 25»900 asmenų.

nusižudo

metinis
mas Įvyks sekmadieni,

tz j v • i~x sario 19 d. 2:30 vai. p. p.,',-v;Krikdemų svarbesnių valstybinių dar-„ '. iki
skynausbų. Jeigu senatorius neąt-

nizuoti,
taip ir liko, gal ir sąmonin- atsakingesnes pareigas
gai, užmirštas, 
veikėjai, atrodė.

6 vai. vak., o kitą die
ną (gruodžio 12 d.) prasi- 

6 vai. vakaro ir

oskai, Skorubskui, 
trubui, prel. Albavičiui, Uz- 
n.iui, Talalui, A. F. Wells ir

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio“ Moterų Skyriaus 
vedėja M. Miehelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairiu tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Bro«dway So. Bocton 27, Mam.

iu nnecių Draugi
jos salėje (1723-25 Jane 
Street, S. S. Pittsburgh 3. iW‘ g va,

i akL'xx v i - • Vytautui Bernotui atsisa-
| _Pitoburgho ir jos apylin- Wus ( sav0 kandidat0.

tęsis

kės draugijų valdybos 
bai prašomos tą dieną 
laiku savo parengimų

la vą, i pirmininku? statomas 
tuo senas veikėjas, energingas

. , ?e" žmogus Jonas Dvareckas ir■ daryti ir prasyti savo narius Gene Ba]con 
dalyvauti Lietuvos Nepn- j vice iraininkas _ ga. 
klausomybes minėjime be. „a tinkamas 
paremti savo aukomis kova fjpr<?i<aę,
dėl Lietuvos išlaisvinimo.! f šeimininkus yra 3 kan-

Koresp. rrank Žilionis

asmuo L. Svi- 
ir V. Dailida.

BALTIMORĘ, MD.

Mirė dr. Akelaitis

VYTAUTAS KAMINSKAS

Būsiantis JAV karo lakūna 
Vytauto motina priklau-it

didatai: Mikas Pajaujis, 
jau daug metų dirbęs klu
be, bet dar noris vienerius 
metus padirbėti ir eiti į pen
siją; L. Misiūnas ir A. Ok-

| Pelham mieste, N. Y., mi- laitis.
į rė Gomeli universiteto me- Į direktorius turime ke- so SLA 207 kuopai ir yra 
dicinos kolegijos neurolo- lioliką kandidatų. jos sekretorė, ji dilba ir
gijos profesoriaus asisten- Nominacijų metu jau iš- A.L.T. vietos skyriuje, re
tas daktaras Andriejus J. rinkti: užrašų raštininku J. mia Vasario 16 gimnaziją, C 
Akelaitis. Velionio tėvai K. šalaviejus, fin. rast. Vin- žodžiu, ji yra veikli vietos j

Y »• 1Y Am OC V) O 1*0

kt. pasisakius savo nuomo- Geriausias būdas parem- 
nę paminėjimo rengimo ti laikraštį yra surasti jam 
kalbėtojų kvietimo ir meni- naujų skaitytoje. Pakal
nės dalies organizavimo rei- binkime draugus ir pažįsta- 
kalais, buvo nutarta minėji- mus užsisakyt “Keleivį.“ 
mą surengti Marijos Aukš- Kaina metams $4.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuviška Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mąss.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir j kitus miestus. Be to. užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainiu, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacy ▼aistinče savininkas

A
 A
 tl

ee>
it
ii-■-

Kazys ir Katryna gyveno centas Vieraitis ir kasinin-, visuomenės narė. . Biretta •m^į^t*******ss*ss*s**a*s^******** -̂t-x4-****A^
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gyva: tėve!

siškijos algas. Kiek seniau nuversti savo prispaudėją, 
tokia pat kova buvo Meksi- Tokią valdžią^ jis vadina 
koj, o dabar Argentinoj. Ar
gentinoj perversmui pats 
popiežius davė ženklą, eks-

“valdžia nuo 
jeigu valdžia

Dievobet 
nori paleng- 

skurdžių gyvenimą ir 
komunikuodamas Peroną, apkarpo perilgus kunigų 
kaip “bažnyčios priešą.”! skvernus, tai tokia valdžia 
Taigi klysti, tėve, kad popiežiui yra “bažnyčios 
“šventas tėvas” yra prie- priešas’ ir “tarnauja vel- 
šingas visoms revoliuci- niui.”
joms. Jis tik tada prie- —Maiki. man tokia šnek- 
šingas. kada žmonės nori ta nepatinka. Gutbai!

Vilkas persitvarkė

V Uiti

VLIKO NUTARIMAIPraeitą savaitę New Yor- 
ke pasibaigė Vyliausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi- Visuomenės 
teto (trumpai Yliku vadina- t e. kalu
mol pirmieji posėdžiai, be- --------
niau Vlike kiekviena parti- "1955 m. Ipkrieio 24-27 
ja siuntė po vieną atsto.ą, d. u. savo sesijoj Vilnas, 
o dabar jame bus kiekvie- imdamas dėmesin lietuvių 
nos partijos 3 atstovai, šiuo visuomenė.- konsolidacijos 
metu Vlike dalyvauja 8 po- svarbą ir ūaamas ištiki- 
litiniai junginiai ir. pakei- mas savo 1944 m. vasario 
tus kaip aukščiau minėta 16 d. dek.aracijos nuosta- 
Vliko statutą, jo posėdžiuo- tams. apgaiestauja lietuvių 
se dalyvavo šie atstovai: visuomenės tremtyje skal- 
Lietuvos Socialdemokratų dymąsi ir visus kviečia 
Partijos: prof. J. Ramins- vieningam Lietuvos laisvi- 
kas, K. Bielinis ir dr. J. Re- nimo darbui.” 
pečka; Lietuvos Valstiečių L--u telkiroo reikalu 
Liaudininkų S-gos: J. Au
dėnas, H. Blazas ir A. De- “Išklausęs pranešimo ir

—Nieko neiškadys, Mai-Venįenė; Lietuvos Ūkinin- išdiskusavęs klausimą, \ li- 
ki, jeigu paaiškinsi dar sy-kų S-gos: dr. A. Trimakas, ko plenumas dėkoja vi-

vieningumo

TAS MALONUMAS NE BOSTONIEČIAMS

šaulėtoj Floridoj tokį malonumą 
šiuo metu

galima turėti ir

Reta moteris
Nora Pricevičiute-Gugienė . Kai Mikas

—Sveikas 
Kas girdėt?

—Girdėjau, Maiki, kad 
jūsų socialistų susaidė rik
iuojasi švęsti savo 50 metų 
jubilėjušą. Atšventę tokius 
atlaidus, turbūt eisit kur 
nors revoliuciją kelti.

—Amerikoje revoliucijos 
nereikia, tėve.

—Reikalinga ar ne, bet 
jūs vistiek buntavojat svie
tą.

—Klysti, tėve. Socialistai 
mokina žmones, o ne “bun- 
tavoja.”

—Nu. tai pasakyk, kas 
subuntavojo Liujizijanoj 
katalikų parapiją prieš ar
kivyskupą. jeigu ne jūs to
kie nekalti?

—Tėvas, turbūt, girdėjai 
apie katalikų suiimtę Jesuit 
Bend miestely, ar taip?

—To miestelio vardo ne
žinau, vaike, ale gali būt, 
kad tas pats.

—Jeigu taip. tai bus ne
tiesa. kad socialistai tenai 
sukurstė katalikus. Kiek aš 
žinau, socialistų tenai visai 
nėra.

—Jeigu tu viską žinai, 
tai pasakyk, dėl ko tenai 
pasidarė tokia zavieruka?

—Triukšmas tenai kilo 
cėl to. tėve. kad arkivysku
pas bakveidžių parapijai 
paskyrė juodveidi kunigą, 
visai nepaisydamas jos pro
testo. Kai juodveidis atėjo 
m.šių laikyti, baltveidžiai 
pakėlė lermą ir demonst
ruodami apleido bažnyčią. 
Arkivyskupas liepė bažny
čią užrakinti. Parapijiečiai 
tuomet pasakė: “Gerai, te
gul bažnyčia stovi uždary
ta, bet arkivyskupo dikta
tūrai mes nenusilenksim ir 
juodveidžiui rankos nebū
ti uosi m.”

—Olrait, Maiki. bet kaip
gi tu šitokį prajovą pava
dinsi? Juk tai aiškus bun- 
tas, ar ne?

—Gali tą įvykį vadinti 
kaip nori. tėve, bet aišku, 
kad kalti čia ne socialistai.

—Well, gali būt, Maiki, 
kad tas arkivyskupas pada
rė misteiką, ba nigeriui ir 
aš nenorėčiau rankos bu
čiuoti. Ale tas visgi nepa
rodo, kad socialistai geri 
žmonės. Pasakyk, kas Ar
gentinoj andai nuterte Pe
rono valdžią?

—Man rodos, tėve, kad 
ši klausimą aš jau sykį aiš
kinau, ai n.--'

moterys vvko Amerikon
Petrauskas at- 

ir buvo

Mikas Petrauskas važinė
jo su savo paruoštomis mu- 
zikaiinemis operetėmis ir 
kitais veikaliusais. Jų bū
ta: Kaminkretis ir Malūni
ninkas, Auomas ir ieva, 
vonsillium rakultatis, Už
burtas . ivunigaikšt-s, Birutė 
n t.t. Jaunuole Nora dai
nuoja pirmaeiles roles. Be 
šito dar jai teko Miko Pet
rausko suruoštuose koncer
tuose dainuoti.

Tai jaunuolės Nuros jau
nystės veikimas! Veikimas, 
kada dar ji pati mokėsi, 
bet ji jau tada turėjo laiko 
lietuvių visuomeniniam dar
da. Tokia pat uoli ir veik
li ji yra ir persikėlusi Chi- 
cagon, lik gyventi. Čia jos 
veikimas dar užėmė plates
nius, didesnius lietuvių kul
tūros barus.

Naujienose ji moterų 
skyriaus, muzikos ir dainos 
skyriaus redaktorė - vedėja, 
gausiausia bendradarbė. 
Jos rašyti dainos meno 
klausimais straipsniai buvo 
išsamūs, įdomūs ir Lietu
vos spaudos sekami, kar
tais cituojami. Lietuvos 
spaudą skaitančiai visuo
menei Noros Gugienės var
das nebuvo svetimas.

Gugienė — Balfo CentroLietuvių tarpe ------ .......................................................................... ........ _........
via gerbiamos. NepriKlau- ~ei‘yui JauPuoe ^°J_a sekretorė, Gugienė — ilga

metė Lietuvių Susivieniji-omoj Lietuvoj niekas nea- Pirma J? moKinė n artiste.
New Britam, Ansonia, Me- mo Centro ižllininko reika.

, . axeP’ * aa_ lu vedėja, taigi, jai iždinin- 
11 klį?b Connecti- ko pareigos seniai žinomos, 

jo nares va^sty^>es lietuvių gyve- p,ųsimjnta ^k šis tas
piežiaus agentai, susitarę su tuvos Krikščionių - Demo- savo auką levų žemei lais- moters, rašytojos, veikėjosnamos v ie*'os’ tai x‘s iš Noros Gugienės visuome-
palankiais jiems karinin- kratų S-gos: prel. M. Kru- vinti. Laumelės Petkavičaitės ati-xj°to&’ ,KUl kai tU oU dėtuvių njn^s veiklos. Prisiminta
kais. Jas perversmas buvo pavičius, P. Vainauskas ir “Vyriausias Lietuvos iš-darytas, nes ji buvo amžių c.lu ll (*iam°;> mėgėjais. ta p,O2ra> kada Nora 
padarytas dėl to, kad Pero- y. Turauskas; Lietuvių laisvinimo Komitetas kvie-seniausia, o sekretoriauti altl^5ai> 11 jaunuo- QUoienė sutiko būti renka-

jauniausia

ki.
—Bet tėvas dabar 

pats turėtum žinoti.

dr. J. Petronis ir J. Vitkus; siems lietuviams, aukoju- bejojo dėl moterų lygių tei- 
jau ir Lietuvos ūkininkų Partijos: siem8 Lietuvos laisvinimui. S1ų su vyrais. Visai neatsi- “dan’ 

kad t]r f) Krivickas. V. Sidzi- bet kartu Konstatuoja, kad mamai Lietuvos Steigia- §atauik
Perono valdžią nuvertė po- kauskas ir R. Skipitis: Lie- ne visi lietuviai atiduoda mas seimas ouvo jo narės cut

uci tu, x\cxu įurausKas: Lietuvių laisvinimo
nas apdėjo mokesčiais baž- Laibo Federacijos: J. Va-čia visus laisvajame pasau- 
nyčių tuitus ir biznį. Dabar, laitis, P. Jočys ir dr. A. lyje gyvenančius lietuvius 
tėve. Argentinoj įvyko ant- Skėrys: Lietuvių Vienybės visuotinai ir dar gausiau au- 
ias perversmas ir nuvertė Sąjūdžio: J. Andrius. U. koti Tautos Fondui—Lietu- 
vyskupų ir rasistų generolų Pažemėnas ir Šimkus: Ma- vos laisvinimo kovai vesti.” 
sudalytąją valdžią, nes pa- žorios Lietuvos Rezistenci-
sirodė, kad ji daug aršesnė, je. Sąjūdžio: M. Brakas, 
ne^u buvusi Perono vai- dr. J. Stikliorius ir A. Ky- “Vlikas nuoširdžiai svei-
džia. Taigi matai, tėve, kad pastas. ' kiną Pasaulio Lietuvių
ir Argentinoj revoliuciją Dabar Vliko posėdžiai Bendruomenes ir linki joms 
pradėjo ne socialistai, bet vyks Jungtinėse Amerikos apjungti visus laisvojo 
vyskupai. Valstybėse. Kadangi didelį šaulio lietuvius kovai

—Maiki, tu man tokių buri asmenų, kurie gyve- lietuvybę ir Lietuvos 
baikų nekalbėk. Visi žino, na toli išsisklaidę, sunku turą."

Politinės padėties reikalu

“"Vlikas ima dėmesin, 
kad paties paskutiniojo gy-

Bcnciruomcncms

pa-
už

kul-

kad šventas tėvas yra prie- dažnai sušaukti, tai nutar-
-įngas 
oms. 

H i i
j
ne

visokioms revoliuci- ta sudaryti prezidiumą
Taigi ir jo vyskupai (iki šiol tebuvo tik pirmi- 
toRiu sumišimu ant rankas), kuris reikalui esant

moterų; scenai 
dar

buv o pakviesta 
ualuikienė.

Jungtinėse AmeriKOS 
valstybėse lietuvių išeivijos 
tarpe viena retų
yra Nora Gugienė. Ji 
VVaterbury, Conn., pra
ūžtos mokvklos suole sė- •>
v.ecama, pasuko visuome
nės keliu. Ji iš vaikystės 
ciienų buvo pamėgusi dai
ną ir bendrai scenos meną. 
Laoi buvo eiles sakyti, dai
nuoti. Anuomet buvo įpras
ta SLA seimo posėdžių me
tu sudaryti meninę progra
mą. o prieš seimo posėdį

Pigu dabar scenoje
rodyti. Anuomet nebūta Jai tas darbas nėra 
net tokių didesnių patalpų, mas. Nora Gugienė 

pritaikintų. Reikėjo tos garbės būti

. . pasirodyti visiems gatvių
svieto daryti. Jūsų pačių galės daryti sprendimus venamojo laikotarpio tarp- ejtvnėj. 
gazietos kritikavo Lietuvos svarbiais Lietuvos laisvini- tautinius santykius pažymė- \Vaterbury Conn.
pralotą Antanavičių, kam mo ir jos atkūrimo klausi-J° Kakarų pakartotas ban- ^ntanag povjjka’ jaunutę 
jis gynė caro valdžią nuo mais, vertins vykdomųjų or- dymas, pažadintas klastin- mokykios mokiniukę No-' 
i evoliucijos ir sakė, kad ganų veiklą, nustatys arti-?08 sovietų propagandos už vežasi Brooklynan 
kožna v aidžia yra nuo Die- mųju dienų darbų planus, taikos įgyvendinimą, rasti
vo. palaikys kiek galima pašto- pačių s arbiųjų problemų

—Tas tiesa, teve, Lietu-vius ryšius ir su lietuvišką-8P10n°imą, atslugdyti san- 
vos kunigai gynė caro vai- ja visuomene ir tt. žodžiu, tykius tarp Rytų ir V akarų 
ažią. nes ta valdžia mokė- prezidiumui skiriamas la- b" stabilizuoti padėtį, kaip 
jo jiems algas. Bet jei kuri bai atsakingas uždavinys, ji .Vla- Ėjusiose derybose 
valdžia atsisako jiems ai- Jis bus Amerikoje. sovietai aiškiai siekė, kad
gas mokėti, jie tuoj prade- Naujuoju Vliko pirminiu-Iaisva?i8 . pasaulis paaukotų 
ūa lėkti, kad ją reikia nu- ku išrinktas Jonas"Matulio- Pavei?}ujų tautų laisvę. 
versti, nes ji “tarnauja vėl- njs, Kanados Lietuviu Ben- Tao b^du tarptautmej kon- -karieįoj 
niui.” duomenės pirmininkas. JukturoJ Lietuvos laisvim-

—O kur tavo davadai,' krikščionių demokratų mu? .tresia laoai (ildeh Pa’ 
kad kunigai taip daro? i žmogus. Be jo į prezidiumą '°]a2' v i- •

— Aš tėve nesuprantu brinkti: socialdemokratas Suprasdamas oseviz- teve, nv.ujnautu, . mo esme ir 10 siekiamus
kas yra “davadai.” Bet aš Prof- J- Kaminskas
turiu įrodymų, turiu faktų, dininkas H. Blazas 
kad iš tikrųjų taip yra

—Okei. Maik. parodyk pasiliks
man nors viena lakta. mininku vieton k 7aiiran«- laisvi: imo

tikslus. Vlikas yra įsitiki
nęs, kad įgyvendinti taiką 

\ liko Vykdomoji Taryba ir esamą Europoje įtampą 
P»r- pašalinti be pavergtųjų iš- 

vra neįmanoma.

ą vežasi tsrooKiynan j 
SLA seimą meninėj pro-J 
gramoj dalyvauti. Tai gal 
buvo pirmoji lietuvaitė jau
nuolė. Amerikoj gimusi, 
kuri viešai scenoj pasirodė 
su deklamacijomis lietuvių 
kalba. Tada jai teko pabū
ti ir Birute. Eitynėse ji bu
vo pasodinta puošnioj 

ir aprėdyta ku
nigaikštyte Binate. Tiems 
laikams buvo gražu ir įspū
dinga !

Jaunuolės Noros vardas 
greit išgarsėjo. Ji daug kur 
buvo kviečiama pasirodyti 
savo artistiniais gabumais.

ma SLA iždininke. Ji tik- 
pasi- rai užsitarnavo tokia būti.

sveti- 
verta 

išrinkta.
visa patiems pasidaryti. Ne- Kas, kas bet jau moterys 
buvo toki dažni traukiniai, turėtų pasirūpinti, kad jos 
kaip dabar esama, o kitų visos iki vienos atiduotų 
susisiekimo priemonių ne- balsą už mūsų viena žymiu- 
būta. Pavėlavai ir skubėk į jų veikėją, retą moterį, ge
namus savo susisiekimo rą organizatorę Norą Gu- 
priemonėmis — savo kojo- giene. Tą patį padaryti tu- 
mis. Kartą teko su Miku retų ir vyrai.
Petrausku iš Naugatuck J. Vlks.
pėsčiomis keliauti į Water- -------------------------
buri. Tai šmotas kelio! WASHINGTON, D. C.
Jaunos dienos, dienos ryž- -------
to ir noro savų tarpe dirbti! Draugijos susirinkimas

NORA GUGIENĖ Lapkričio 20 d. įvyko
Lietuvių Draugijos susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
apie 20 asmenų. Išrinkta 
nauja valdyba (beveik vi
sa senoji). Dabar joje yra: 
pirm. B. Paramskas, vice- 
pirm. Žemaitis ir Dabriū- 
nas, sekr. Jurkuvienė (L. 
Eurkoos), kasin. Gabrilevi- 
čius, kapelionas Znotinas.

Vasario 16 gimnazijai 
parinkta aukų. Kartu su 
latviais ir estais bus rengia
mas Naujųjų Metų sutiki
mas.

Nežinoma, ar visi draugi
jos nariai eina velykinės,

kandidatė S.L.A. iždininko bet susirinkimai pradedami 
vietai ir baigiami malda.

Europoje. Jos
mininku vieton K. Žalkaus

jų <o išrinkta Alena Devenie- t0 Lietuvos laisvini- visuomeninio gyvenimocen-'
nė, liaudininke. Kitu du mui vadovaują veiksniai, tras. Net iš kitur atvykę! 
nariu pasilieka senieji: Už-nustatydami savo veiklos lietuviai laikė pareiga tą: 
cijos Tarnybos Valdytojas progiamą artimiausiam lai- šeimą aplankyti. Ano meto 
dr. P. Karvelis ir Informa- kui. privalo rasti kelius ir retas kas iš veikėjų net to- 
cijos Tarybos Valdytojas priemones, kad lietuvių tau- Hmų miestų nėra buvojęs 
M. Gelžinis. tos išlaisvinimas būtų pa- Pricevičių šeimoj. Jaunutė

Tautos Fondo Valdytoju saulinei politikoj laisvojo Nora visų buvo dėmesio 
išrinktas prel. M. Krupavi- pasaulio valstybių palai- centru, nes ji ir deklamato
rius. komas, kaip aktuali visuo- »ė, pianu skambintoja

Posėdžiai tęsėsi kelias tinęs taikos problema.
dienas, jie buvo darbingi, -_____________

vieną faktą 
—Galiu parodyt visą 

eilę, tėve. Paimkim kad ir 
mūsų Lietuvą. Kai tik žmo
nių išrinkta valdžia nutarė 
1926 metais panaikinti ku
nigų algas iš valstybės iždo, 
jie tuoj susiuostė su kariuo
menės vadais ir nakties lai
ku tą valdžią užpuolė. Vie
toj žmonių rinkto preziden
to Griniaus, jie pastatė nie
kieno nelinktą savo sėbrą
Smetoną, kuris tuoj atstatė vyravo vieninga nuotaika, 
jiems algas ir visas privile- Tikėsime, kad persitvarkęs 
gijas. Ispanijoj kunigija .Vlikas bus darbingesnis ir 
pakėlė bbM kmviną kai ą dar geriau vadovaus musų tl 
prieš demokratinę \ynansy kovoms už Lietuvos išlai.— 
bę. kuri konfiskavo vysku- vinimą. Mūsų pareiga vie- 
!,u dvirus ii p uuiikino d\ a nin<> d n inti Vliko (birbus, m

VVaterbury. Conn., Pri 
cevičių šeima buvo lietuvių

valstijose teg-ali 
balsuoti tik tie negrai, kurie 
yra sumokėję nustatytą mokes- 

I poll-t«x>

Dar 5>-se

Senovės graikai ir 
"i'k i \ u t»>j<> kaip

romėnai
vaisi u- .

ir
dainininkė, choro dalyvė. 
Ant jos jaunų pečių gulė 
didelė darbų našta.

Kai velionis, buvęs žy
mus socialistų veikėjas, 
Prūselaitis suorganizavo 
’Vaterbury, Conn., pirmą 
chorą, jaunuolė Nora buvo' 
j<» i»ii moji soliste.

LEAGF4S BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai

Keleivis. 636
Užsisakant adresuoti:
3iua<iway, So. Boston 27. Mas*.

J
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Iš Pavergtos Lietuvos
kad nuolat vyksta susirin
kimai.

Komunistams agitacija 
—pagrindinis rūpestis. Ta
čiau darbo imasi ne iš to

pavasarj. galo. Susirinkimuose pa- 
nepa

SAULĖS ŠILUMA VERDA RYŽIUS

"V. -z.

Blogai žemės ūkio fronte geriau būta ir 
Tuos trūkumus pripažįsta ir sakytomis kalbomis

Japonų Goto šeima rodo New Yorke. kaip saulės ši
luma galima išvirti ryžius, jų krosnis yra sudaryta 
iš 32 Įvairaus dydžio veidrodžių, kurie sukaupia tiek 
saules šilumos, kad per valandą ar net ir greičiau 
galima išvirti 3 svarus ryžiu.

Kad Sovietų Sąjungoje pati komunistų spauda, šersi nei alkanų gyvulių, nei 
žemės ūkis nepajėgia paga-Štai š. m. vilniškės “Tie-pripildys! aruodų, kurie yra 
minti pakankamai maisto,'sos” Nr. 74 atspausdintas tušti. Be to, susirinkimais 
to neslepia nė patys komu- straipsnis apie ūkinius ne- daug ir bereikalingai su- 
r.istai. Ten trūksta pačių galavimus Jonavos rajono gaištama laiko, o jokio tik- 
būtiniausių maisto gaminių, kolchozuose. Skelbiama — slo nepasiekiama. Lietu- 
Ne kitaip yra ir Lietuvoje, daugumoje kolchozų blogai vos laisvės metais Lietuvos

Šių metų kovo 9 d. Ko-žiemojo gyvuliai. Jų pro-ūkininkas nebuvo varinėja- 
munistų Partijas ir Ministe- duktyvumas buvo menkas, mas i susirinkimus. Jis žė
riu Tarybos nutarimu buvo Pasitaikė gyvulių kritimo mę dirbo nesivadovauda- 
paskelbta, jog pakeičiama faktų. “Komunaro” kolcho- mas komunistu partijos va- 
ligšiolinė žemės ūkio plana- ze trūko pusės sėklos. Cvir- dovėliu, o savo ilgamete pa
vimo praktika, ir ateityje kos vardo kolchoze dėl blo- tirtimi. Jo aruodai buvo 
ūkinis planavimas turi ne go šėrimo nemaža gyvulių pilni grūdų, o gyvuliai so- 
ministerijose prasidėti, bet krito. Jonavos rajono Voro- tūs. Lietuvos pavergėjas 
eiti, “iš apačios,” iš kolcho- šilovo vardo kolchozas š. m. agitaciniais susirinkimais 
zų, nes kolchozininkai ge- kovo 29 d. teturėjo 7 cent- kolshozų ūkinės padėties 
riau žiną, kas jų dirbamo- nerius sėklinių grūdų, o nepagerins. Lietuviai ži- 
je žemėje geriau dera. Ta-reikėjo turėti 1,000 centne-no: tik kai jie bus laisvi, 
da daug kas abejojo šituo rių! Tokių priekaištų “Tie-tada ir be agitatorių suge- 
maskvinių ponų užmoju, sa” pateikė Jonavos rajono bės atstatyti Sovietų su- 
Suabejojo dėl to, jog, vyk- kolchozams. griautą Lietuvos ūki.
dant ši nutarimą, tuiėtų Kodėl žiemą sumažėjo Ir šiemet “didžiosios Spa-
kolchozuose pranykti masė gyvulių produkcija ir pasi- lio revoliucijos metinės iš------------------------------------------------------
dykinėtojų, kurie, nieko ne-taikė kritimų? Dėl to, kad kilmės” okupuotoj Lietuvoj 23 d Nr. 82 apsileidimo pa-laukuose, 
išmanydami apie ūkininką-stigo pašaro. Kodėl eilėje vyko su įprastiniais bolše- vyzdžiu pastatė Klaipėdos į spalio 23 
vimą, patyrusi lietuvi mokė kolshozų trūko sėklos, o vikiniais paradais, demons- MTS. Stotis turi gerai i vedamajame 
ūkininkauti, kol sugriovė kai kurie veik visai jos ne-tracijomis ir visokiais pa- įrenota dirbtuvę, puikiau-? kad daugelis rajonu 
Lietuvos ūkį. Jei kolchozi- turėjo. Dėl to, kad prievo- gyrais, kiek per tą
ninkui būtų leista pačiam ]įų būdu praėjusį rudenį bu- esą pasiekta ir padaryta. Tačiau mašinų remon- 

nustatyti vo iš aruodų iššluostytas Pasigirta, kad, esą, “poka- tas vvko lėtai. Nė

Važiuojant pažiūrėt Amerikos
(Tęsinys)

NUO ATLANTO IKI PACIFIKO
Pereitame straipsny rašiau, kad nuvykus mums į 

Seattle, atsirado kliūčių, dėl kuriu kelionę Aliaskon 
reikėjo atidėti. Jos vieton nutarėm nuplaukti laivu 
Britų Columbijos sostinėn Victorijon Yancouver salo
je. Grįžtant iš Victorijos susirgo mano žmona ir dak
taras Seattle mieste liepė jai keletą dienų pagulėti. 
Tuo tarpu Kapočiaus seserėnas Kalenkauskas telefo- 
nuoja iš Aliaskos: “Būtinai atvažiuokit. Aš laukiu.”

D-ras Kapočius pradėjo nerimaut*: “Ką dabar da
rysim? Man norisi važiuot.” Ponia Kapočienė taipgi 
nori Aliaską pamatyti. Well, sakau, skriskit. Aš negaliu 
palikti žmonos. Išskrido.

Jiems sugrįžus, jau galėjome tęsti savo kelionę 
automobilium toliau.

Darbininkų fabrikai
Būnant Seattleyje teko patirti įdomių dalykų apie 

darbininkų įsigalėjimą Pacifiko šiaurės vakaruose. Pa
vyzdžiui, 1921 metais Olympijoj įsikūrė pirmutinis 
darbininkų kooperatyvas fanerai gaminti. Kapitalui 
surinkti kooperatyvas pardavinėjo šėmis po $1,000. 
Skeptikai šaipėsi, manydami, kad niekas iš to neišeis. 
Bet šiandien Washingtono valstijoj veikia jau 22 šito- 

• m- kie kooperatyvai ir pagamina 25' - viso krašto eglinės 
savo faneros. Mums tenai būnant, Buffelen kooperatyvas

Štai pvz. 
d. “Tiesa

nusiskundė, pardavinėjo savo šėlus po $4,000. Ir biznis darbinin
. .. -------- * j - -?n.“ smar" kams sekasi geriau, negu kitiems. “Seattle Post-Intelli-
aih-ą sjas sąlygas remontui atlik- kiai atsiliko cukrinių c- gencer» raį0, ka(j darbininku dirbtuvėse žmogus paga- 

...... . - . . . - - ti. Tačiau mašinų remon-lių derliaus nuėmimo ir ve- , ..adn fonamseiminmkauti ir nustatyti Vo iš aruodų iššluostytas Pasigirta, kad, esą, “poka-tas vvko lėtaį Nė pusė žimo į cukraus fabrikus J”1?3 ! valandą apie 1-0 ketu ampių pėdų e e os, 
ūkininkavimo linkmę, tuo veik paskutinis grūdas. Kas riniu laikotarpiu T. Lietu- maį-n*u nebuvo atremontuo-1 darbuose.” Todėl komunis-kai tuo UrPu kapitalistų kontroliuojamose dirbtuvėse 
atveju visiems dykinėto- šiems kolchozams vadovau- voje stojo rikiuotėn 318 -a Įaįku. Bloga organizaci-'tiniai'vadeivos ir šaukia, pagamina tik nuo 80 iki 95 keturkampių pėdų. 
jams ir įsakinėtojams tektų ja? Ogi komunistų partijos naujų pramonės įmonių” ja? siIpnas politinis stoties kad “nedelsiant reikia mo- Buffeleno kooperatyvo dirbtuvė Tacomoj užima 
pranykti arba imtis arti ze- patikėtiniai Šarkovas, Lyso- etc. Vis dėlto net ir pats darbuotojų auklėjimas, silp- bilizuoti visas
mę. Planavimas kolchozuo- vas, Ivanovas ir panašūs. Sniečkus prisipažino, kad

Ta.ri*!™eĄ>/?lchoziJ vado' ‘ Pere^ais metais buvo dar-pJetima5 ,r jsamonmimas rimtas persilaužimas... kitokie dalykai, reikalingi namu statybai. Tai yra 
kad suvaigintai koLhozi-vai dirba išsijuosę. Tos pa-ganotos rudens dienos, pa-vra tokio atsilikimo priežas-kia mobilizuoti į siuos dar- , . R * Manufactuiin- Co Įmonė kuri lienos
ninkas privalo pritarti par-čios “Tiesos” žodžiais: “Pa- vėluotas šaltas š. m. pavasa- tis Tokia pat padėtis ir bus kuo daugiau darbingų Kalt^a^ JahJ- t
tijos planams, už juos ran- staruoju metu Jonavos rajo-ris ir sausringa vasara,” ku- kįtose Lietuvos MT stotyse, kolūkiečių, taikant

jėgas, kad 47 akių plotą. Tenai daroma ne tiktai fanera (ply- 
metodų šioje srityje butų pasiektas W(XX}), bet plaunamos lentos, daromos durys, langai ir 

Gal" plėtimas ir įsamoninimas rimtas persilaužimas... Rei- kįĮokje dalykai, reikalingi namu statvbai.

ką pakelti. Ir viskas. no vadovai smarkiai su- rios “negalėjo atsiliepti i š. viso 7 Lietuvos trakto- materialinio .. paskatinimo operatyvas.
nems mėnesi bankrutavo ir dabar ją nupirko darbininkų ko-

Gautieji iš Lietuvos pra- bruzdo. Nėra savaitės, kad m. derlių ir gyvulininkystės rju remontas labai atsilikęs, pr 
išimai rodo, kad paverg- neįvyktų vieno - dviejų, o produktyvumą.” Smerkda- palyginus su kitomis res- irnešimai

toje tėvynėje 1954-1955 m. kartais ir daugiau susirin-mas Vakaruose dirbančius publikomis, 
žiema buvo ypač sunki. Ne- kimų". Netenka abejoti, laisvinimo veiksnius ir lais- •‘Pravda." O 

mūsų tau-

iemones už nuimtą derlių,
plačiau pritraukti arti- Troletariato diktatūra’

veje gyvenančius >uu»u Iftas 
tiečius, Sniečkus, bę kita mtc “..aGaiEa7 iTX A K7 J > w.i
ko, pastebėjo: “pasinaudo- zams’ 
darni mūsų sunkumais, įvai- paruošiant 
ūs buožiniai nacionalistai,

----------- lietuviu liaudies atskalūnai, . *<as
N KAI: u ,sKI’ osi • I- irto ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio «>- Ep<sihartjintipii Vykinu k i dirvų arimo

Dovydėno ap>. aka a:.ie jaunuolių manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- » dr.di ų clr’aiiciii —
pergyvenimus .-lenapiū'u-jc. i<>' , 1 - cities. Kietais viršeliais. 467 pusią- pitallStU UŽkaiTl'OlUOSe bart- ^e' -t UO ldKalU paSKiaUSlU

I ................-piai, kaina ............................................ $4 įkalinti sau’ kaiiif la rnetu gavo įsikišti ftet Že-Mirė
a. K. Puida, pirm.!, «». ''^ t̂arp^ldr^ ka(, ku|. mes Vtao Muustenja, nusi-

ęrAiTvviTr x x r\j a x_«

Vertingas Knygas 2

skundžiasi miausių miestų gyventojus. Kaip galingos čia darbininkų organizacijos, rodo 
tas “atsiliki- Reikia padaryti galą tam dar ir šitas pavyzdys. Vieną vakarą nuėjome krautu

vai pat atsiliepė ir į pasyvumui, kuri nuimant Vėn nusipirkti mėsos. Bet krautuvninkas purto galvą:, 
kolcho- derliu ir vykdant paruošas “Sony, can’t sėli meat. It's after six.”

ir eile metų rodo cukrinių * . , , , » . , . _ • , x.
runkelių tresto ir cukraus Pasirodo, kad po sesių krautuve negali parduoti

, . . fabriku vadovaujantis per- mėsos. Kodėl? Ogi todėl, kad mėsą piausto unijisUi,
kolūkiui sona^as’ agronomai etc ...

suimant derlių 
naują sėją.
ir su 

eiga

Domaševičius
pirmoji

1*8 puslapiai, kaina ........................ S2
LENGVAS DEDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriau-ias va .'ovvlis pra
dedantiems angliškai mokytis; <!>i<wla TAVO
ištarimą, angliškus pasikalbėjimas.
Kaina ....................................................75c
NAUJA VALGIU KNYGA. M. Mi- 

chelsonienčs parašyta; 250 įvairių 
receptų. 132 pusi. Kaina ....$1.25 
KAS BUS. KAS NEBUS. BEI' ŽE

MAITIS NEBRAzi S. B> 
fns įdomus aprašymas, kaip Joni 
Mažrimas 1812 metais i> Viekšnių į 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to isi jo. Kaina $2.50 
NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs, 

lengvai skaitomi Dr. A. Garmaus 
atsiminimai. 136 pusi. Kaina Sl.’O 
MILŽINO PAUNKSMe. Bali * Sruo-

lietuvių kovas už savo teises.
na, kietuose viršeliuose ........... $5.50

į socializmą. gJ^uLninkystė.
Blumas. Trumpas Kaip Žinoma, 

aina 25c. . 1-1 •
DEMOKRATINIO SOC I A L I Z M O K°

keliąs
Pa rašė Leonas 

socializmo aiškinimas.

kurie po šešių jau nedirba. Ir kai jie nedirba, unija 
draudžia mėsą pardavinėti. Jeigu krautuvninkas par
duotų noi-s pusę svaro mėsos ir būtų sugautas, unija 
uždėtų jam $300 pabaudos. “O jeigu aš tos pabaudos 

_ nesumokėčiau — aiškina krautuvninkas—jie mane supaskelbė, kad spa
MTS vadovai visiškai nepa-lio 15 d. mirė advokatų ko-naikintų. Būtų paskelbtas man boikotas ir aš negalė- 
tenkinamai organizuoja ru- legijos prezid. pirmininkas čiau gauti jokių produktų savo krautuvei, nes visur

nukentėjo derlius, kolūkinė sk^dama- kad. “daugelio v E]l_a

atsilikusiu
stiprinti buvo pa- v

PRADAI. Populiari ir naudinga SlŪSti Į kaimUS partiniai pH- 
i nyga šių dienų klausimams 
ti. Kaina ......................
SOCIALIZMAS IR REI 

rase E. Vanderveide,
nas. Kaina ....................

organizuoja
arimą.” Ypač And. Domaševičius. 

Alvito vado- Manome, kad Elta
oenini čirvų

.^pripažino, kad “LKP * -v— - •, • i i i * • niu. Pumpenu ir Naujamies---------------------------
LIETUVIU kalbos istorija. .<* parinko 4.0 da* ■ >uotoj-T čio MTS-dir;ktorius< vyr. ....

rekomendavo LKP ; __ _ Grucdžio 5. d. suvienytosuni-Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- kui'lUOS 
lis šiuo klausimu veikalas. Kai 
na ......................................................$3.00'miestų

dirba unijistai.” Ir jis pridūrė: “I’as mus, matote, vei- 
pra- kia proletariato diktatūra . .

bet daug ma- 
Atianto iki Pacifi-
adžioje. Pirmiau

sia sustojome pažiūrėti garsaus Niagaros upės kroklio. 
Žiūrėjome tą gamtos Įdomybę iš abieju pusių. Iš Kana
dos pusės panorama Įvairesnė. Tenai ir pakraštys daug 
kultūringiau sutvarkytas. Gražūs gėlynai, fontanai, 
laiptai ir tt. Stengėmės viską nufilmuoti.

Kanadoj praleidom porą dienų. Gyvenimas ir kai- 
kuo skiriasi nuo Amerikos; maistas

ir rajonų komite- ^zmienus ir vyr agrono-., . .. . . • - . ju sąjungos turi narių: AFL—
pasiųstųjų į kad pasitaisytų, jei to 1O milionų o cio— 5.2 miiio-

buvo ir loTžmo-ne:?US — .l\e bus nų, taigi viso per 16 milionų.
; • visi “gręžtai nubausti. _____

K"aina°S U?5^SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tU aukštuoju mLksiu ... Vi- Blo§ai fcŪla į SU “T teologų apskaičiavimu Mi- nOS tenai nedaug 
atsiminimai. Stefanijos Paltana- »r aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- g- jgvvko j kolūkius.””’^ runkelių derliaus suemi-fhigano valstijoje iškastos an- truput} pigesnis, tačiau gazolinas dvigubai brangesnis; 
n ke?siseiu'Kanina'a\"a..1.r ,...e. pats “TL Mokslų Aka- mu- Iš Lietuvos darbo žmo-giys yra 500 milionų metų mokėjom po 46 centus už galioną.
Kaina ..."..'T......... Č........$i.oo tikra teisybė apie sovietv demijos tikrasis narys” n®s k net sunkvežimiai senumo.
A?EA^loKltJSini^NaEpSie ^±‘“1 Kriščiūnas buvo' “išrinktas“ Siunčiami padėti “broliško-

gos trilogiška istorijos kronika. . . _
173 pusi., didelis formatas, gera JUOZAS STALINAS. arba kaip tai .. . lai'p
popiera. Kaina ............................ $2.50 Kaukazo razbaininkas buvo pasida- kolūkius
KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy- ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c

mas nepaprastos šešių vyrų kelio ė-------------------------------------------------------gCIS SU aukstUOJ U 11
nės plaustu iš Pietų Amerikos į 
Imeziją. 413 pus!.

Stefanijos Paltana- ,• S1 Jie IŠVYKO 1
pat

teisybė apie sovietv demijos 
Poeto. RUSIJĄ, arba komunistų diktatu-:.. . ...
Binkį, ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- KrtSClUnaS

_____  Buvom staptelėję ir Detroite. Tai jau visiems žino-
Amerikos ligoninėse protinė- mas Amerikos automobilių pramonės centras su 1,850,-buvo “išrinktas’ . „

Miškinį. Tuma. Savickį, Giras ir kt mo istorija ir valdymo praktika. La l^auno įaiono MlČiŪrinO respublikoms, tUO
'vardo kolūkio pilminir.k-j, tarpu toj pačioje Lietuvoje mi» ligomis sergančių yra per 000 gyventojų. Tą miestą Įkūrė 1701 metais prancūzai

svarbiausias veikalas, išvertė M.Į Ar romos popiežius yra "TS didvvris” Anvvala cukriniai runkeliai pūva 650.000.
KRISTAUS VIETININKAS? Pa-Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$5.25i

RYTU PASAKOS. Vinco Krėvės r.aše kun; M- f
v - . • kiekvienam perskaityti,parašytos indų ir kitų tolimųjų r J

tautų legendos.' 220 pusi. _Kai-'SOCIALDEMOKRATU A 
na .............................................

Apyvala—
valadka. Svarbu Ignalinos i ajono “Naujo 

Kama $1.20 Kelio” kolūkio pirmininku 
ir bol- etc> yuo būdu Lietuvos kol-.$2.50 ŠEVIZMAS. Pajral K. Kautsk

Knnirrn naujausiomis žiniomis papildyta tuo ūkiai, kuriu apie trečdali 
ouvo pripažinti atsiiiku- 

gavo naujus vado-

POPIEŽIAI IR LIETUVA.
M. Valadkos parašyta knyga. 2501

pusi Kaina .................................$2.50 KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR
. „ T . . BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi- SiaiS,

ŽEMAITĖS RAŠiAL <’ars,osl0s šokių įvairiuose kraštuose ir įvairino- ..... tnrinėivc iiioc “nvilrol 
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko- ' ’ tU. lilC-U. jUO. p.lkel-
kie buvo senųjų lietuvių dievai? tl” ir “įiastUtVti ant kojų". 
Kaina ................................................$1.00 . ... . .
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aneiki- Atsilieka ir LTSi\ mašinų 

parašytas istorinis romanas iš Že traktorių stotys. Stengda-
maitijos krikšto laikų. Su kietais į 
apdarais. Kaina ....

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina .................................................... 50c
NEPRIKLAUSOMOS LIETLVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje.
Kaina ................................................$5.00
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai.
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2. 
minkštais viršeliais .................... $1.00

VISUOTINAS 
toks tvanas 

sako mokslas.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė Dr. D. Pilka Pritaikinta je. Kaina

Amerikos lietuviams. 114 puslapių. BARABAS.
Kaina
KODĖL

Pilna
įdomūs.

.$1.00

ir pavadino jį Detroitu, kas jų kalboje reiškia “tiesų.’ 
Pirma jie buvo pavadinę Detroitu ir esamą čia 27 my
lių tiesią upę.

Detroite šiandien yra nemaža lietuvių, yra lietu
vių socialdemokratų kuopa ir daug “Keleivio” skai
tytojų. , Į

Chicagoj sustojom trejetai dienų. Gražiai buvom 
priimti pas pp. Gugius ir pp. Biežius. Be to, p. Nora 
Gugienė parodė mums lietuvių legionierių klubą ir Tau
tines Lietuvių Kapines, kur ilsisi daug žymių mūsų 
visuomenės veikėjų. Kapinės užlaikomos labai tvarkin
gai ir turi daug gražių paminklų, tarp kurių matosi 
Jono Šliupo, Šerne - Adomaičio, rašytojo Vargšo-Lau- 
cevičiaus, Bagočių ir kitų paminklai.

į S. Michelsonas
(Bus daugiau)

GERA KAI.ĖDŲ DOVANA

LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS
Sudarė prof. Pr. Skardžius. St. Barzduki* i. i. .M. Laurinaitis 
606 pul. knyga, kaina tik $3. Paskubėkite, nes nedaug beturti

“KeleiąS-” frtfi RrmHivav. So. H.xton 27. Mis<

JAU GALIMA UŽSISAKYTI 
“Keleivio” Kalendorių 195d Metams

“Keleivis” leidžia didelį apie 100 puslapių ka
lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruostas 
prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
tas.

Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
riuje skaitytojai ras daug Įvairiausių skaitymų, in
formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.

Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.

“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams 
lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
šome siųsti šiuo adresu:

.... .$3.50 miesi padidinti derlių, gal- 
Ar galėjo vijų skaičių ir jų produk- 

ir ką apie tai tingumą, bolševikai ikinkė i
> . 2«>c * * *propagandos darbą partijos 

komjaunuolius, ipa- 
L.wtU25^ rei& Plano vykdymo kon- 

Lajrerkvist c isto- trolę. .v ! ' taip pat Įjung- 
kuo inten-

TVANAS 
būti 
Kaina

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol- nai'lUS,

ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo-

Aš NETIKIU I DIEVĄ, 
areumentų, kurie visiems 
Kaina .................................20c premiją.

Paer
rinė apysaka iš pirmųjų krik..čio-;tog j gj f|a, i 

nvliės laikų Romoje. Palestinoje ‘ ‘ ‘
Kipre. Knyija laimėjusi Nobelio 

Kaina ............................ $2.2o

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

G36 East Broadway So. Boston 27, Man.

Icho-
zan.r Tačiau ne v.-•> M 1 > 
kaip rti: iant pasiruoši 
“naujajai ak. ;-‘i.”

nausiai pa< j’

‘•O r i v .11 <h»r

vv
š

- v U^rlway
“KELEIVIS”
__:— South Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius

Kiek per metus ilsimės?
Daugels moterų 'skun- vin 

džiasi, kad jos per apvalius jos energijos, 
metus neturi kada pailsėti, yra malonus. Čia kiekviena 
Jei vasaią išvažiuoja kokiai šeima tari planuoti savo sa- 
savaitei, tai namai beveik vaitgalius pagal savo palin- 
aukštvn kojom apvirsta be kimus: Vieni mėgsta pa-J 
priežiūros. Ar ištiesu mes vaikščiot gryname ore 
moterys negalim susitvar- liūs valandas, kiti mėgsta

Komunistų laikraščiai, 
stodami už sijonus, šitaip 
rašo: "tikrai demokratiš
kame ir laisvame krašte. 
Kur kiekvienas džiaugiasi 
laimingu gv.enimu, turi bū- 
ti Įvairumas papuošaluose, 
medžiagos ir rūbų pasiuvi
me. Mūsų Kinijoj, kur po 
išlaisvinimo gyvenimas la
bai pagerėjo, žmonės, vy

ir duoda žmogui nau- rai jr mote vis dar dėvi 
kuomet jis ir tos patuos spal-vienoc.us 

vos rūbus”.
Už sijonus kaita ir prak

tiški motyvai. Praeitais me- 
tais Kinijoj medvilnės der
lius buvo labai menkas ir

, . . , . ....... , - jaučiasi didelis medžiagųkyn taip, kad gautume pa-eiti i mvtus , ar p^kue-muleris 
ilsėti kiekvieną savaitę, sti pažįstamų draugiškam
Nejaugi mūsų darbai iš tie- pokalbiui, arba paskaityti 
su yra nepabaigiami? gerą knygą. Jeigu moteris 

Aš manau, kad kiekviena taip

gali pasiūti suknelę iš dvie-
ar net pusantro jardo

, . . medžiagos, gi uniformai,suplanuoja savo dar-
šeima, didelė ar maža. ga- bus.
Ii taip susitvarkyti, 
per metus
kartus, tai reiškia, 
kiekvieną savaitgali paver- ir ji pati per savaitgali vėl 
stų i tikras atostogas. Žino- prisirenka jėgų ir energijos 
ma. taip galima padalyti sekančios savaitės darbams, 
tik tada. kada moteris pla- Šeimininkė
nuoja savo laiką ir darbus. -------------------------

Daugelis moterų mėgsta Kinijoj GriZtCt 
didesnius darbus atidėti
šeštadieniui ar net sekma
dieniui. Tokia politika yra 
visai netinkama. Visus di-

, , . . i- - • , reik bent keturių jardų. Taikad šeštadieni ir sek- . , . -~ oaug taupiau ir gražiaugi.kad madiem įai nereikia atlikti ... . .., , „ _ , grizu orie sijonu, ir kinie-atostogautu o2 dideliu namų darbu, tuomet =.* ‘ • , - „ .moterys mielai ta daro.kad visa seimą tun gera poilsi,

unriYr, i\; f "'tom
li E Vžl. susitiko

.Mare Gilly. Jeanne D*Arc prancūzu karo 
ninkas. p<> 1<> metų susitiko Los Angeles 
■.o seseri, jos vyrą ir vaikus.

BADAS

'e r

Visi Po Truputį

Graži saulėta diena, šal
toka. bet oras giedras, ir 
aš panorau pasivaikštinėti

Siionač gatvėse‘ ®estov^n^ama Pa** mačiau gražią mašiną, o jo- 
-• girdžiu, du vyrai kalba- 

e’ si. Vienas sako, kad kolek-
tuojant bažnyčioje jis Įmetė 
10 centų, gi kitas atsakė.

pastaruosius
, . , , ... ... metus komunistinėjedesmus darbus reikia atlik- ; -e motervs bu,
ti savaites begyje, o sesta- d •• . i? .

vvrai. Kai tik atėjo „iriai- k?d J1i d°kr!- Tada
•.......... ... , pirmasis atkelia antra-svmtojai . mergaites 1

Kini- 
ragina-

dieniui palikti tik smulkme
nas. Gi šeštadienio popietis, v 1 . svmtojai . mergaites pra- . ... . , .ir visas sekmadienis tun l-zu;»Lo ;»• jam: As einu bažnyčion
būti skirtas tik podsiui ir w ; kur,-e kariž. kas savaitę ir kas savaitę
malonumui. n,hm- ™ «auk°3“ P® 10 centl!- PeJr me-

susidaro 5 doleriai, o 
aš už juos patarnavi

mo negaunu. Už mišias al
ką kitą atskirai moku, tai- 

V gi. tie dešimtukai vra grynaąi- ’ v o
auka”.

Man jų besiklausant kilo
?.ą nemoteriškas merginu apsi-kad kiekvienas, ku-
*• rengimas. Andai vienas Pe- “t koki.a‘ nors 01'8anizaci.- 

...... ... kino iaikrastis vaizduoja a21 pmklauso, tur ją remti,
kia baltinius prasyti sesta- kinie(j į.. kinietę stovinčiusnei be žmonių palaikymo 
dieni popiet, kuomet vyras ie -iėmis papuošto sta. organizacijos turės sugriū- 
ir vaikai yra namuose ir ,0 .f kujfo bu? adikta ti.
kuomet tų popiet! galima jungtuti ceremonija. Abu PažiūrėKim
butų visai kitaip praleisti? iM B už kaįio Abu svos minties
Daug geriau yra per savaitę palaidais švar- aukojant
anksčiau kelti ir vėliau pi- kai ai kin)tais ,au. šimtuką savai
ti, bet atlikti svarbesniuo- . • k-nln nalailcvr, , . . kais, tiksius darbus, o šeštadienio 
popieti palikti laisvą.

•Jeigu vyras per savaitę
sunkiai dirba, tai šeštadie- ............ ..... ............. . ...
ni jis nori pailsėti jaukiuo-te vieną karta lankėsi auk-'^ >u tais, kūne nori, kad 

Studen- vlsas- pasaulis ir visi 
nės būtų apvilkti

Pažiūrėkime i krautuves
šeštadienio popieti'. 
moterų šeštadienio 
perkasi
Nejaugi

ką uniformą. Dabar, po 6 
metu. komunistu laikraščiai

pirkimą

Kiek • • i - •. . visi urmu pradėjo 
popieti gjnflja „2 sijonus, 

maistą savaitei. - Komlnistu laik,-aįįiUose 
negalima maisto... vdamieji

ir pasitaiko daug 
kur pajuokiamas

propa-
tus
juk

netpadarvti penkta * - 1 jonam5dienio vakare, ypač kad da- 
bar didesnės krautuvės vra

L-tozl ižu n i o i c j/vrri niau iv; iiiuic o t iri omeUblklUI ve
vėlvvo vakaro? Kodėl rei-

lai-
ar

de-

į musų 
žmonės, 
nors po 

aitei savųjų rei- 
vienas vra kiek Kani palaikymui? Ar mes 

storesnis Sve- atiduodam noi-s po desim-

VILIJA

Vilija, mūsų upelių matutė.
Dugną tur aukso ir veidą kaip dangų: 
Vandenis semia lietuvė-sesutė, 
širdžių ir veidu skaistesnė už bangą.
Puikios, malonios pakalnės ties Kaunu. 
Puošia jos tulpėmis Viliją s: auna:
Myli lietuvę gražesnis jaunimas.
Negu kad rožių ir tulpių audimas.
Vilijai Kauno pakalnės per nieką: 
Nemuno ieško ir žiedus palieka.
Liūdnai lietuvei ašarėlės byra.
Nes pamylėjo kito krašto vyrą.
Mylimą Nemuns, smarkiai apkabinęs, 
Neša aro kalnus, per laukų platybes: 
Glaudžia su meile prie šaltos krūtinės 
Ir kaitų skęsta Į marių gilybes.
Tu save lygiai svetimam pašvęsi,
Brangią tėvelių apleidus šalelę.
Ir lyg tarp marių užmiršta paskęsi,
Bet dar liūdnesnė Iietuve-našieiė!
Širdį ir upę sunku suturėti:
V ilijai bėgti, mergaitei mylėti . . .
Vilija skęsta i Nemuną mielą.
O bosšte liūdi mergužėlės siela.

Adomas Mickevičius
(Gyveno 1798—1855 metais)

Vertė Maironis

mazesms 
čiai

ja, praeito mėnesio 26 d.-----------
žmo-atšventė 79 metus savo am- Artinasi ruduo, pakai rin

nervinga žmona. Jam tikrai tai surengė jiems priėmimą. *ies ouių apvimu vienais žiaus. Senyvas amžius jai kime pažįstamus 
yra sugadintas poilsis, jei-o mergaitės buvo apsiren-^ai?. Pa^iais maiškmiais. netrukdo domėtis ir džiaug- įjus užsisakvti 
gu žmona, su šluota ranko- eusio? kelinėmis ir marški- ''uk
se, sukinėjasi po kambarius niais ir

se namuose su ramia ir ne- sti rusų pareigūnai.

(Grenlandijos tyrinėtojo švedo Peter Freuchen apysaka)
Šiaurėje, Bafino žemėje,' tarp eskimų, aš gulėjau 

sniego trobelėje ir šalau. Kada pavalgyti neturiu net 
lašinių pasispirginti, o siuntanti audra lauke sako, kad 
eiti medžioti negalima, tada greitai nustoji gero ūpo. 
Guli ir vaizduojiesi gerą valgi. Prisimena puikiausieji 
valgiai, kuriuos kada esi įagavęs. Apie nieką kitą nė 
nemąstai. Aš prisiminiau su kiaušiniais kepamus bly
nus, kaip mes kepdavome juos Kap Yorke, gerokai 
riebius ir minkštus, tokius, kad net didžiausieji ėdūnai 
praleisdavo juos pro gerklę, net nesukandę dantų.

Aš buvau kartu su senuoju Ututiaku ir jo žmona 
Manika. Mes radomės medžioklės kelionėje, kuri iki 
šiol vyko labai prastai. Bet mūsų padėtis dar nebuvo 
labai pavojinga, nes maistui mes dar turėjome šunis. 
Tiktai blogas oras atėmė mums norą šposauti.

—Papasakok l>et ką, Ututiake,—pasakiau aš. — ir 
geriausia ką nors iš tavo blogiausių badavimo metų. 
kad aš, nukreipęs savo mintis nuo Kap Yorko ir te
nykščių valgių, galėčiau galvoti apie ką nors kitą

O, tu kalbi apie badą, — pasakė senis.—Tu esi 
baltasis žmogus ir tikro didelio bado nesi patyręs. Nes 
nuo ano laiko, kada jūs čia atsibastėte, mums eski
mams gyvenasi ne taip blogai, kaip pirmiau. Apie 
tai aš galiu kai ką papasakoti, nes pažinti badą man 
teko nuo vaikystės dienų. Pažvelk i mano šunis, ten 
lauke, kaip jie ramiai tupi. Per tas dvi dienas, kurias 
mes praleidžiame dabar lyg tyčia nieko negaudami 
pavalgyti, jie nerodo jokio susirūpinimo. Ne, ši kraš
tą tu dar turi pažinti. Tai yra kraštas, iš kurio visi 
gali išbėgioti, bet kuriame taip pat gali būti tiek tur
to, jog viso pasaulio žmonės galėtų jame sočiai išmis
ti. Dabar aš prisimenu blogiausia, ką esu pergyvenęs. 
Tai buvo taip senai, jog vos beprisimenu. Bet aš noriu 
dabar papasakoti apie didiji badą, kuri pats esu 
pergyvenęs.

Taip, tai buvo labai seniai, ir yra priskiriama 
aniems laikams, kada jūsų baltieji žmonės dar mūsų 
žemėje nebuvo apsigyvenę. Aplinkui klaidžiodavo daug 
banginių medžiotojų, su kuriais mes vesdavome pre
kybą. Bet savo medžioklę baigę, jie kiekvieną kartą 
vėl greitai išnykdavo.

Tas, ką aš noriu papasakoti, atsitiko aną didžiąją 
žiema, kuri truko du metu. Ledas netirpo per visą va
sarą, ir visa žemė liko sniegu nuklota. Panašūs dalykai 
per mno ilgą gyvenimą atsitiko tiktai du kartu, o dabar 
aš jau esu labai senas žmogus. Visą vasarą mes ba
davome ir gyvenom skurde, o dabar atėjo tamsusis 
mėnuo, kurs mums, čia gyvenantiems, yra blogiausias. 
Mes gyvenome anuomet Menvilio pusiasalio vakarinia
me krante, ties Usugai-suku, ir kai kurie vyrai norėjo 
pasitraukti arčiau i šiaurę, kad pamėgintų laimės. Bet 
mano tėvas su savo medžioklės draugais pasiliko čia, 
kad prie neužšalusio vandens ir ekečių pamedžiotų dar 

-I jūros liūtų. Mano motina mirė, ir mano tėvas vėl vedė 
• vieno vyro žmonos seseri. Kiekviena iš tų moteių tu

rėjo po vaiką, o jų motina gyveno j>rie jų, persikelda- 
ma tai i vienos, tai i kitos dukters namus. Aš anuomet 
jau buvau tikras medžiotojas ir turėjau šautuvą, kuris 
buvo užtaisomas per vamzdį. Dabar jau tokie šautuvai

ir priete- nebevartojami, bet anuomet ruonių medžioklei mes dar 
Keleivi.’ vartodavome net strėles ir lankus.jiems irgi reikalinga tis gyvenimu

daugumas ių buvo Palarna? ’r argi mes is savo draugų gimtadienius švęs
tuos valydama ir vaiko vyrą taip vadinamom ‘'Lenino uždai’oių negalime kas sa-dama, Anelė niekad nepa- 
iš kampo i kampą. unifomom". Po

Poilsis šeštadieni ir sek- pasklido kalbos, kad 
madieni nereiškia kad tas sarus viskas labai 
dienas reikia gulėti ir nieko tik tegalėję atskirti

-avo ar
ius

savo Kaina
Čia mirė antrojo namo vyras, ir 

kėlė pas mus, o taip pat ir abiejų 
Mano tėvas ir aš buvome susirūpinę, 
pinti. Be to, mūsų namuose dar buvo mano netikra 
sesuo Manika, mano Manika, kurią motina kadaise 
nupirko, kad išaugintų man per žmoną. .Ji buvo šiek 
tiek už mane jaunesnė, tačiau stipri ir beveik mokėjo 
siūti. i

Mūsų šunes buvo labai blogi, nes jie visai negau
davo ėsti. Vieną dieną tėvas pareiškė, jog, pasiėmęs 
visus šunis, jis noris vykti i ledų sritis, kad paieškotų 
lokių ir užtruksiąs tenai keletą dienų. Vieną porą šu
nų jis paliko mums namie. Nes jeigu naktį kartais 

i pasirodytų lokys, šunes mus pažadintų, ir tuomet aš 
galėčiau jj nudėti.

Tačiau mano tėvas ilgai negrįžo. Mes baisiai ba
davome. Abu mažieji vaikai mirė, ir aš dažnai ma
tydavau, kaip abi motinos su savo lenktais peiliais 
išslinkdavo lauk, kur radosi abu lavonai. Ką jos ten 

{darydavo, aš nenoriu pasakoti. Mes mitome kailiais 
ir diržais. Nieko daugiau nebuvo užsilikę.

Bet vieną naktį—aš gulėjau ir nudaviau lyg bū
čiau užmigęs—išgirdau, kaip trys moterys tarp savęs 
šnibšdėjosi. Jos rodė į mano netikrąją seserį, ir viena 
iš jų pasakė, jog mano netikroji sesuo esanti dabar 
dikta ir riebi. Aš supratau, jog jos sekančią naktį 
nori kirviu ją nužudyti ir suvalgyti. Aš net nepakru
tėjau. Visos trys moterys pamanė, kad aš miegu, o 

I aš tuo tarpu mąsčiau, ką mes turime daryti. Nutariau 
ją išgelbėti ir kartu su ja pabėgti. Aš maniau, kad 

i jei mes turime mirti, mes mieliau galime mirti vieni 
lauke, negu būti šių moterų nužudyti ir suplėšyti.

(Bus daugiau)

jo žmona persi- 
motei-ų motina, 
kaip visus aprū-paskirti po dešimtu- miršta “Keleivio” ir visuo

met prisiunčia jam aukų ar- 
Anądien man suėjo 79 ba naujų skatytojų. Linki

me?- metai ir aš ta proga skiriu me mūsų ilgametei bičiulei 
“Keleiviui” $8.00 (po de-ir rėmėjai ilgiausių metų 
šimtuką už kiekvienus me- ir niekad nejausti jų naš- 
įtus). Išrašykit dvi prenu-tos.
irneratas f Vokietiją, tegu Už „deSimtukusr kurių 
žmones skaito n- tepasidaro ..Kelevio- ,.fmėja ,aikraš_ 
mūsų draugai ir gal kovoto-čjui prisiuntJusi daug 
jai uz geresni gyvenimą ki ’ ir už skatinimą kitus

Gal kam atrodys juokiu- ,kaitvtojus sekti jos avvz. 
ga tokia mano auka, net u džiu ’ ta,.iame aį,ingiausią 

į bus naudinga. Jeigu kiek
vienas skaitytojas užrašytų

i laikrašti naujam skaityto- __________
jui, skaitytojų skaičius pa- UŽSAKĖ ŠVENTĖMS 

! si darytų dvigubai didės- “KELEIVĮ” DOVANŲ
r.is. Argi negalime to pa- ----------
daryti šiemet, kai "Relei- Artėjančių švenčių pro- 
viui” suėjo 50 metų? ga P. Yuškevičius iš Am-

Mes per pažangius laik- steram, N. Y., užsakė “Ke- 
raščius daug ko atsiekėm leivi” metams savo giminai- 
ir daug ko iš jų išmokom, čiui K. Ančiukaičiui, taip 
“Keleivis” ne vienam yra pat Amstardame. 
pravėręs akis ir išmokęs ne Kalįd NeHje
t,k skaityt, ,r rašyt, bet ir Wa| • ■ N „
galvoti be baimes ir be pne- . .. ’ i,

P t. . . . 1 .. atnaujino prenumeratą irtarų. Taigi, padekim savis-, - , < , 1 . Aktorius ,‘ G, .. .. užsakė kaiendonų savo ma-kiams. kaip išgalime. Ma- j Mjx; • WaJent pas.kab.nęs 
žos, bet nuoširdžios aukos, ____ x ,40 pėdu aukštumoje

priėmimo
ru- *

patikę.

neveikti. Poilsi? tuomet trai- gaičiii nv.o berniukų.

Ltmdone zoologijos sodo šimpanzė, kuri vadinama be
veik lietuviškai — Alena ir jos sūnelis IJen

aciu.

metams 34.

PAMĖGINKITE 
r/

irs

I anca.ster 
trapecijos 

bu
čiuoja aktorę Giną Lollo-
brigidą. Tą sceną pamaty
sime kada nors muvyje.

sudėtos krūvon, 
dideliu daiktu.

Anelė Liutkuvienė

pavirstagyvenančiai ten pat
Mrs. Abie Mizen iš Ra- 

leigb, N. C., užsakė “Ke-
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E. ST. LOUIS, 1LL. ros klubas yra rienas (iš ne
Bendruomenės

LDD 7 kp. susirinkimas
Lietuvių Darbininku Dr- 

7-sios kuopos susirinki

AMI Rlhos LIETI V »V TARYBOS SI V AŽIAVIMAS NEW YORKE. 1955 METŲ LAPKRIČIO 1S-19

___‘daugelio) lietuviškas žibu-> 7-sios ku0P°? s^iri"ki.;'
wxur.nk.ma. mas bus gruodžio 11 (13

• i . .. J v. ArL-.fi, Vlnkrv eolo.šiai žiba, ne tik savųjų, bet e(1.^ U^° T
ir svetimųjų tarpe. (13o- Halsey gat\e,

iš klubo veikėjų galėtų ir Biookl>ne).
kiti pasimokyti. Tada tikrai Į mūsų kuopų yra persi- 
daugiau būtų darbo ir ma- kėlęs iš Bostono buvęs Cen- 
žiau triukšmo. tro Valdybos pirmininkas,

Pamenu, kad ir tame mū- J. V. Stilsonas, jis mums 
sų žaliame kaime būdavo papasakos daug Įdomių da- 
(žinoma, kad ir dabar taip lykų. Rinksime valdybų ki- 
.ebėra), kad visokie paša- tiems metams, yra ir kito- 
koriai ir štukoriai būdavo kių svarbių reikalų aptarti, 

siunas, kasin. J. Baltakis.! garsesni už plačiųjų pradai- To dėl visi nariai dalyvau- 
I revizijos komisijų: V. Ma-1 gių vyrus. Bet pats gaspa- kitę ir atsiveskite naujų, 

dorius ne ta bernų geresniu norinčių Įstoti.

Lapkričio 6 d. Įvyko Ben
druomenės apylinkės narių 
susirinkimas. Apie apylin
kės veiklų pranešė sekr. R. 
Gintautas, o piniginę būklę 
kasin. B. Tiškus. Apylinkė 
turi per 60 narių, bet susi
rinkime tebuvo 24.

Į valdybų išrinkti: pirm. 
Z. Grybinas, vicepirm. Mi
lerienė, sekr. kun. J. Ga-

laikė (žinoma ir tebelaiko), 
.\uris Įsivėpęs plūgą laikė 
ir tą plūgą laikydamas gar
siai koliojosi, kad ir kaimy
nai girdėjo ir iš jo to gar
so visi kaimynai ji pažino
jo, bet tą. kurio dailesnė 
vaga buvo, nors jo ir niekas 
nepažinojo.

Kadangi esu eilinis 
parodos lankytojas,
smulkiau apie tą “lietuvi 
ką pastogę” ir 
nes ta atliks žinovai.

Prašoma nesivėlinti.
Sekr. P. Kriaučiukas

M1AMI, FLA.

“Lietuvos Aidų” 
meno vakaras

vai.

Iš kairės i dešinę, sėdi pirmoje eilėje: P. Pivaronas. M. Ru J. Grigalius, A. S. Trečiokas. Stovi; Jonas Kruze, Dr. A. Tri
dienė. A. Devenienė, Dr. P. Karvelis. Dr. P. Grigaitis. 1.. Šimu- makas. Y. Barčiauskas. S. Narkeliųnaitė. M. Brakas, Dr. K. 
tis. generalinis konsulas J. Budrys, M. Yaidyla. V. Sidzikaus- Jurgėla. J. J. Račiūnas, P. Dargis, J. Arlauskas, Y. Michelsonas, 
kas, prel. J. Laikinas, Dr. E. Turauskas, M. Kižytė; antroje S. Gegužis, V. Rastenis, K. Jurgeliūnas. A. Repšys, Dr. B. Ne- 
eilėje: Dr. Y. Viliamas, A. Žilinskas, K. Bielinis. J. Ginkus, Dr. mirkąs. M. Andrikiūtė. A. Altksis, Y. Bukšcaitis. J. Valaitis. 
J. Pajaujis. P. Vainauskas, Vincas Kvetkas, Dr. M. L. \ inikas.

Skaitytojų balsai

Noriu pasidaliti įspūdžiais.Gruodžio 11 d. 6
tos vak. Lietuvių Piliečių Klu- liūtais čiurlioniečiu
ta* bo salėj bus “Lietuvos Ai-lap^riįio 

clų” radijo pirmasis meno Iš Gardner
nerašysiu, vakaras. Jame bus prisimin-, .... . o • • Kelio y

gauna- lsduomenimis. Knyga 
ma pas spaudos platintoju

tas Vilniaus Seimas, suvai-

kviesdami čiurlioniečius. Jie 
verti už tai didelio lietuviško 
ačiū. Tai buvo didelė šventė 
visiems.

koncerte
Bostone. Baigdamas sveikinu

vyko savo maši- niečius jųjų 15 metų 
pora dešimčių asmenų, sukakties proga. Lai skamba 
ra 65 mylios. Išvažiavo-jų dainos ilgai ko plačiausia!

me ankstokai, nes

Satariškio palivarko, Ukmergės 
, apskr.; Biretto (vardas pamirštas) 

. . • , i . n*-0 Ukmergė“, Klimavičiaus nuoii Liet. Dienų leidykloje, Ukmergės, Baranausko nuo Uk
mergės, Navicko nuo Ukmergės, 
Snieškailts. Julijonos ir jos brolių 
bei seserų, Adomavičiaus, iš Alio- 
nių kaimo, Ukmergės apskr., Ka
činsko iš Deltuvčlės dv„ Ukmergės 
apskr. Visi išvyko įAmerikų prieš 
I-ųjį karų. Jie patys ar juos ži
nantieji rašykit adresu:

V. Briliing

9204 S. Broadtvay, Los An 
čiurlio- gėlės 3, Calif. 
veiklos

Vincas Yišniauskas 
>•*

kitą pavardę, ypač iŠ seno- mo komedija “Meška ’ (pa-nas didelis miestas, jame neten- Gerbiamoji redakcija, nelauk- 
sios kartos ateivių, bet jų ,ašė Čechovas, vertė Zig-ka dažnai būti. taigi, galvojo- damas prenumeratos pasibaigi-

Reikėtų paminėti vieną dinta linksma vieno veiks- ar greitai surasime
nežinojome, 
sale. Bosto-

28 mūsų valstijos draudžia 
baltiesiems tuoktis su negrais.

tulevičius, C. Vilčinskas ir 
Juodakienė. Korespondentu 
išrinktas R. Gintautas.

Reik pastebėti, kad su
sirinkimas buvo netvarkin
gai vedamas. Tiek gin 
tąsi ir laiko sugaišta dėl 
tariamo 20 centų skirtumo 
knygose! Ypač senieji atei
viai tuo piktinosi ir kai ku 
rie apleido susirinkimą. Vi
sai nereikėjo kalbant apie 
apylinkės darbus pasakoti, 
kaip pranešėjui Vokietijoje 
ausis skaudėjo ir kaip jis 
ją išgydė.
Nauja šeima

Lapkričio 12 d. Anelė
Sakalauskaitė Chicagoj su
situokė su Leonu Rutkaus
ku.

Prieš metus Anelė su sa
vo sesute išvyko iš E. St. 
Louis Į Chicagų, čia susi
rado darbų, o netrukus ir 
“širdies draugą,” už kurio 
ir ištekėjo. Linkiu laimingo 
gyvenimo.

Dievo Paukštelis

DETROIT, M1CH. 
“Lietuvių pastogė”

Rašau apie Detroito Lie
tuvių Kultūros klubą ir mi
nimo klubo suruoštą “lietu
višką pastogę” Įvairių tautų 
liaudies meno parodoje 
V Tai plautiniame Institute), 
kuri Įvyko 1955 m. lapkri
čio mėn. 17-20 dienomis.

Rašyti apie Detroito Lie
tuvių Kultūros klubą darbas 
nelengvas, nes jis nemėgsta 
pigios reklamos. Bet aš ii

neatsiklausęs, susilaikau. mas Kaulakis jun.), dai-me, kad gausime klaidžioti. 
Noriu pastebėti, kad paro- nuos Anyta Karas, bus juo- Bet pavyko greitai surasti ir. 
doje iš naujuju ateiviu be- kų, feljetonas “Mūsų raš- pastatę mašiną garaže, nuvy- 
veik visai nebuvo. Nebuvo tas nuo pradžių iki galo,”kome i
senių ir dar tų, kurie veikė- geras orkestras, gausus bu- Man pasirodė, kad jo.ie gali 

laiko. Nebuvo ir fetas. Visiems bus Įdomu sutilpti keli tūk.-tančiai. o iš 
Šiandieninis jau jauku. tikrųjų ten tik tūkstantis vie-

jais save 
jaunimo

mo dienos siunčiu $5. iš kurių from 
$4 prenumeratos. 50 centų kitų nas 
metų kalendoriui ir "pusrublis”,one 
Maikio su Tėvu kraičiui. Atsi- the 
prašau, kad tiek mažai, kitą 
kartą gal daugiau sukrapš- 
tysiu.

TEl.L AMER1CANS cBOUT 
lithuania:

Give vour English - speaking 
friends a book about Lithuania 

■'dailininkai” of 1863 toKau- 
opera and
third of Lithuanian 
U. S. A.

Unterbrunner St.. 85
Gautinu, Muenchen, Germany

iš Jec-
Pane-

1329-31 m. jis lankėsi 
vedė Stefaniją Birbi-

Paieškau Antano laibakojo 
Palanga, also about kagalio km., Raguvos vaisė 

nation in vėžio apskr.
Lietuvoje ir

AN IMMIGRANT’S STORY laite- Palikęs žmoną, grižo į JAV 
By Arėjas Vitkauskas -ir gyveno Madison St.. Gary,

Price $3.75. Send check or money Ind. Jis pats ar jį žinantieji pra- 
order to: Philosophical Library. neškit man. nes turiu svarbų reika-

4*
f »
V
i

-r
i
* r-
• » t's :

• M

O. Box 1317,Ine., Publishers P 
New York 8. N. Y. 
Tll.’S IS THE FIRST 
B(M)K W1TH 

KUTĄ 
ONE

drau-
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U-rė.
Paieško jo buvusi žmonos

Bronė Yuškienė 
65 Peabosly St.,
Gardner, Mass.

negavo, 
esančios 

to 
tik

tų. Daug kas biletų
sako,

nebe tas jaunimas, kuris ei- Visus maloniai prašo
(lavo pėsčias 5-6 kilm. ir vykti radijo vedėja ... metus # uisakytos
daugiau i lietuviškus paren- Skudzinskienė ir Radijo dėl ir k0nceįo komitetas

salę tegalėjo gauti.gimus, nors nuo šalčio tvo- Rėmėjų Būrelis, 
ros braškėjo ir po kojomi 
sniegas čirškėjo. P. P.

GARDNER, MASS.

at- Didžiosios salės.

IŠ KANADOS.
HAMILTON, ONT.

užsakyti salę 
čiurlioniečius

Mirė P. Bukis
Lapkričio 20 d. mirė Pet- 

ras Bukis, gyvenęs 255 t ,rP° choio 
Main gt. Į Ameriką jis at

šitą
Reikėtų dabar 

ir po metų vėl 
pasikviesti.

Vykdamas i koncertą galvo
jau, kad jis nebus paprastas. 

Po koncerto raudonavome Aš, gyvendamas n ažame mies
te. kurio lietuvių kolonija tėračia buvomaža ir todėl retai tegauname 

koncertas, pasigėrėti lietuvišku vaidinimu 
kuri ruošė bažnyčios sta- ar koncertu, ypač laukiau šito 

vyko dar prieš pirmųji pa- Dmo komitetas. Į ji atsilan-koncerto.
saulini karų ir visa " laika kė net miesto šalva su zm°- Kai Pačioje Pradž*>Je Su
gyveno Gardner mieste. Ve- na ir didelė lietuvi^ bičių-dau Čiurlionio sukurtą giesmę
?•’... - • • - lė n Hvder Sanctus, tuoj pajutau, kadhoms staiga susirgo ir mirė P- Mynei. daugiau
vežamas į ligoninę. Jis buvo “Varpo” choras savo pro- ne pusę šimto myliu. Ko toliau, 
viengungis, giminių čia ne- gramų atliko puikiausiai. tuo labiau sielą kuteno dainų
turėjo, laidotuvėmis rūpino- Koncertui pasibaigus, i sce- garsai, o solistės Stempužienė ir

lasau ne tam, kad ji pagir- sj j0 sugers sūnus Kazimie- ną išėjo didelius akinius už- Kristolaitytė tikrai žavėjo,
ti, ai ką nois papeikti, bet iag Jakimaitis, gyvenantis sidėjęs komiteto pirai. Mar- Gražu buvo žiūrėti iš tolo j
tam, kad ten patiltų — - .
džiaugsmą ir liūdėsi, pasi
dalinti, nes tas patiltas 
džiaugsmas ir liūdesys ne 
man vienam priklauso neš
ti tremties kelyje.

Čia mūsų liaudies pasto
gė. Čia Įdėta daug darbo.

Esu senas, gal senesnis ir 
už Maikio tėvą. bet su "Kelei
viu” skirtis negaliu. Jis mane 
lanko jau 48 metus. Jame yra niaN 

daug Įdomių pasiskaitymų, ži- KEEP 
nių žinelių iš viso pasaulio. O TABi.K. 

jau neradęs Moterų skyriaus ir
Maikio su Tėvu pasikalbėjimo _______
tikrai nenurimčiau. Aš mielai Moteris (tremtinėj apie 
sutikčiau daugiau mokėti bile amžiaus, ieško mažoje 
tik “Keieivis” galėtų dažniau b< 
lankyti.

P. Adomaitis 
BARRE, MASS.

Nau ii raštai

Dr. A. Šapokos LITHU- 
ANIAN THROUGH THE 
AGES, Lietuvos istorijos 
santrauka, išleido Liet. Die
nų leidykla. Knyga puikiai 
Įrišta kietais viršeliais su

Worcestery, todėl ir velio- tinkus, padėkojo chorui, at- visą chorą, puošniais tautiniais daug paveikslų, kaina 3.50
nis ten palaidotas. \ elionis silankiusiems, o ypač i pa- drabužiais pasipuošusi
buvo ilgametis “Keleivio” dangės iškėlė parapijos kle- . L>etuv’škos kankles
skaitytojas. bona kun. daktarų Tada-ltin suzaveJ°’ .

: ' gyvenime jų nebuvau girdėjęs.
Gerai, kad rašo ’. auska. , Gailėjausi, kad choras neatsi-

Koresnondentas Vytis ga- , JlS ,kalbejo zenJaitlska vežė rageiįŲ ir klegučiu. Gaila. 
Koiesponden.a v ytu ga kretingiške taraie, to dėl, kad ir tautiniu šokių vos tris 

. . . . . .. .Pa dažna! duoda žinių iš reiR manyti? kad beveik vi-tepašoko. Aš tikiu, jei koncerte
o gal dar daug daugiau sir-Į Gardneno gyvenimo. \ erta ?i ]ietuviai jį gUprato. Blo-būtų buvę amerikiečių kritikų, 
dies. Čia viskas rimta ir pažymėti, kad jis yra čia gįau buvo, kai jis atskleidė jie būtų šiltai atsiliepę, 
kiekvienas daiktelis stipri- gimęs, lietuviškai išmokęs paukoje laikytų popierių Bostono lietuviai veikėjai at- 
na lietuviškų dvasią ir bu- rašyti savo pastangomis. JĮ gnjūžtę ir pradėjo skaityti Oko didelį kultūrini darbą atsi- tracijomis
dina jaunatvišką jėga. reik už tai pagirti. Gerai angijškai sveikinimų aukš- ----

tiesiems miesto svečiams

kadangi savo

dol. Tai gera Kalėdų dova- 
rT>ane na Amerikoj gimusiam jau

nimui ir tiems amerikie
čiams, kurie norėtų 
žinti su Lietuvos praeitimi ir 
ir nepriklausomo jos gyve
nimo padaryta
kultūrinėje ir ekonominėje 
srityje. Ta pažanga yra pa
vaizduota

Aš manau, kad daug daro jis, kad rašo. tik kar- 
nesuklysiu tvirtindamas, tais -kai kų perdeda, 
kad įietroito ribose Kultu- Gardnerio žvalgas

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

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

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

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

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

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

DR. M. J. V1NIKAS
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

Į Miesto galva (taip čia 
dabar kalbama) klausęsis 
ir, išgirdęs savo pavardę, 
kreipęsis i greta sėdinti 
mūsų bendruomenės aukš
ta pareigūnų:

“Kokia kalba tas džentel- 
monas skaito.”

Kaimynas greitai susivo
gęs ir atsakęs:

“Žemaitiškai. Lietuvoje 
vra tokia provincija, nely
ginant Kanados Quebeck.”

“Man atrodo, kad jūsų 
žemaičių kalba kiek panaši 
Į anglų, nes pora žodžių 
supratau,” taręs linksmai 
nusiteikęs svečias.

Visi žino, kad ir auksi- 
; n^ai akiniai nepadės angliš- 
! ko rašto perskaityti, jei tos 

kalbos nemoki. Tų turėjo 
žinoti ir komiteto pirminin
kas.

Pamūšis

SVIESKI M ES

AMERICAN 
GREEN L1THLA- 
ON ITS COYER. 

BOOK ON YOUR

IEŠKO P.vRBO

50 m. 
šeimoje dar- 

važiaoti Chicagun ar- 
Rašvti:

Norėčiau

P. O. Box 5815 
Clevelar.d 1. Ohio

Paieškojimai

Paieškomas Antanas Norvaiša, sū- 
r.usAntano, turinti-; brolį Lietuvoje. 
Paieško Antanas Vosylių.-. C. B- P- 
Guif. Avė. 9 de Julho 10-8. Sao 
Paulo, Brasil.

PAMĖGINKITE FLORA L 
INDIJONU ARBATŽOLĖS
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Paieškau 'avo giminių:
Kosinski, Albin ir Kosinski, Vitold

«
u<. r •

t
>,, ti

•V

RAMCNĖS
švieži Ramūnės
žiedai pusė svaro FLORAI. INDIJONŲ ARBATŽOLĖS
$1.25. Ramunių ar- nuo. Prast? virškinimo, užkie-

• . tejimo, vidurių kataro, kepenų s»-
biita visada gerai stingimo, valo kraują, gydo odos,

Liepos žiedai inkst” ir moter^ liKas- 
SV. $1.25. Lie- NURODYMAS:- {dėkite du Šaukštu- 

ku šios Arbatžolės į puoduką ver- 
ziedai yra var- r’ančio vandens, leiskite pastovėti 

dėl iššauki- apie 5 minutes, nukoškite ir srerkite 
, . ,- >• .... apie pusę puoduko : tmečiais ar ei-

SUSipa- mo prakaito, pūsles ligų. šalčio nant ^uJti. Galima pasaldinti me- 
inkstų ligų. duiT1 ar etArura.

Puplaiškių Lapai pusė SV. PASARGA:—Nevartokite kada yitlą- 
t- 1 i --i.: _ riu skausmas (pilvo skaudėjimas,

paŽangJl Kartusis puplaiški' gC- sutrauĮ,įrnas, eolie). Vėmimas ar kiti
rai nuo kepenų ligų, škorluto, ženklai apendicito randasi. Tankus

.... - - ar nenustojantis vartojimas šių laxa-gelthges, reumatizmo ir kirmi- tyviBių a/hatiOHų gali sudaryt i»- 
Tre- protį.ilius- nu.puikiomis janka nuo

ir statistiniais tybių.
—Pri s i u sk

ir kirmi-
Trejanka 75 centai.

visokių vidurių pik-

KNYGŲ 
kaina ir

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO 
ypač tų. kurios parduodamos už visai žmonišką 
kurias pradėję^ skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol 
pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už 
$5.00! Tuoj kišk penkinukę į voką ir siusk, nes tokia 

atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.proga
SAUIĖS RŪSTYBĖ (romanas) 
myli, o nemylėt negali, kada 
Kaina $3.00

sako: skaitai mane.
mane skaitai. 311

sako: skaitai mane.

nes
psl.,

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, nes 
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas 
parodytų. 316 psl.. kaina $3.00. Iliustruota.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi.. 449 psl.. kaina $1.00. Iliustruota.
ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautinį išlikimą. 652 psl.. kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo 
kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris. 3325 S. 

Halsted St., (’hieago 8, III.
P. S. Puikiausia Kalėdų dovana—šitos knygos.

$4.00 tai gausi vis- 
ka kas čia yra pasakyta.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway
So. Boston 27. Mass.

Svoris: 5 uccijcs Kaina: $2.00
Perkant žolių mišinį, visados pra

šykit Flora! Herbs. g-ausit geriausių.
Su užsakymais malonėkite ir pi- 

nijrus prisiųsti, nes kitaip užsakymas 
nebus išpildomas. Kreipkitės prie—

FLORAI. I1ERB CO, Dept. 5 
Box 305, Clinton, Ind.
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MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBŪS

Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ 

SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
■o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

KELEIVIS”
635 East Broadway, South Boston 27, Mass.



KELEIVIS. SO. BOSTON No. 19, Gruodžio 7, 1955Puslapis Aštuntas
DR.

radiją. Dėkingumo

D. PILKA 
ČIKAGĄ

APIE I GERSIME ŠAMPANĄ

Sutiksime Naujus Metns 
Daktaras D. Pilka lankėsi “Strand Cafe” Salėje 376 

l Čikagoje. Ką ten matė, jis Broadvvay, So.

MINĖJO VILNIAUS 
SEIMĄ

MOTERŲ KORTŲ 
VAKARAS

DĖKOJA VISIEMS
-------- įtariame

BALF’o 17 Skyriaus Vai-'kviestoms
dvba ir Komitetas Čiurlio-' vėms,

* 1

žodžius 
p. I. Galinienės 

Bostono lietu- 
kurios paruošė ėiur

mo Ansamblio Koncertui'lioniečiams puikų vaisių 
Rengti vieni patys nebūtų'skobnį. Dėkojame mieliems

tautiečiams, kurie davė 
čiurlioniečiams nakvynę, 
pasitiko mūsų brangius sve
čius ir juos vežiojo savo 
automobiliais.

pajėgę pakelti tokios naš
tos, kaip šio koncerto su
rengimas, jo finansavimas, 
čiurlioniečių priėmimas.

Kaip daugeli sykių, taip 
ir ši kartą Bostono lietuviai 
kultūriniam darbui parodė 
dideli ir nuoširdų prielan ( 
kurną. Čiurlionio Ansamb- vienokiu ar kitokiu 
lio kvietimas i Bostoną pa- mūsų pastangas ir

Nuoširdžią padėką reiškiu 
visoms ir visiems koncerte 

1 atsilankiusiems ir visiems 
būdu 

darbą
triotinės lietuvių visuome- rėmusiems. 
nės buvo sutiktas su pasi- ugtambiai 
tenkinimu, .engėjų darbo ai buvtt klebonas kun. Vir 
remtmas buvo beveik visuo-mauskt h. ,ataa p,.an 
tims. Tą mielą prielanku- ciškuj Juras GiHai j 
mą atžymėdami, mes jau- leg ■ kad dfl vietQS stQ 
maine ne uk pareigą, bet ir ko. nega)iu išva,.dinti visų

ues3 rėmėjų, dirbusių ir komite- 
pavardėmis, bent

garbės reme-

šia

Tai įvyko gruodžio 4 d. Sandaros Moterų Klubas 
Boston, Minėjimą pradėjo V. Kul-rengia kortų vakarą (vvhist 

čia papasakoja ir dar dau-gruodžio 31 d., 8 vai., minė- bonienė. Ji pakvietė į gar- palty) gruodžio (Dec.) 10 
giau papasakos. Red. aami mūsų gerai žinomo vi-bės prezidiumą: prof. A. d. 8 vai. vakaro Sandaros 

Anądien, papusryčiavęs, suomenininko p. p. Juozo Kučą, prel. P. Jurą, prof. salėje (124 F gatvė, South 
tik pūkšt iš Air Port ir ir Leonijos Gedmintų 20 Biržišką, prof. I. Končių, Bostone). Laimėjimams bus 
pietų jau buvau Chicagoje. metų vedybinio gyvenimo A. Juknevičių, I. VilėniškĮ, įteiktos gražios dovanos, 

Chicago — tai didelis ir sukaktį. Gros linksma mu- V. Izbicką, kun. P. Vir- dalyviai bus pavaisinti už- 
gražus miestas. Gatvės ii-zika, skambės dainos, ku-mauską, inž. V. Sirtitavičių kandžiais. Visi kviečiami 
gos, plačios, tiesios ir gerai rios gražins mus į brangios ir kons. A. Šalną (paskuti-dalyvauti.
apšviestos. Daugel gatvių tėviškės laukus, gimtąjį nieji 3 neatvyko) ir pavedė Komitetas
matyt yra tobulinama. kaimą... Nubrauksime aša- tolimesni vadovavimą A. -----------------------------

Ne pirmą syk teko būti rą, savo jaunystę prisiminę, Juknevičiui.
Chicagoje, bet šį kartą ge- paliktus artimuosius, ne- prof \
iriausiai šis vėjų miestas baigtą arti vagą. paskaitą, prof.
man patiko. Skandiname taurelėje idalin0 Seim0 įgūdžiais,

Lankiausi “Naujienų ir vargą savu. kaip lietuviai
“Draugo” spaustuvėse. Tai senovėje dalydavo; šoksi- 
yra du dideli lituanistikos me ir dainuosime iki už- 
stulpai, kurie remia mūsų puls mus Naujieji metai’, 
lietuviškos gyvybės sielą. Tad visi į Gedmintų su- 
Tie mūsų dienraščiai diena kaktį.

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plaučių ir Šir
dies ligos. Priima bet kurią d.e- 
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Islaai 

Adresas: State Sanatoriua, 
Wallum Lake, Rhode laland.

Aštuntas: n.uo Providenco-—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nu« 
Boston ar Brockton—60 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

Naujas “Darbas”

akt.

Kučas skaitė 
V. Biržiška Išėjo

žurnalo
naujas

numeris
“Darbo” 

(Nr. 3).

garbę pareikšti 
padėką. to

Visų pirma nuoširdžiai sjte nurfW d(?kul
dėkojame Garbes Komiteto ..............*
pirmininkui J. E. arkiv. R. Nors isiaidos ir buvo di- 
J. Cushing, gub. C. A. Her- delės, bet dar gražaus pel- 
ter, Kongreso vadui John no $1400 liko vargstan- 
W. McCormack, Bostono tiems broliams tremtyje su- 
majorui John B. Hynes, šelpti.
Liet. garb. konsului adv.i Čiurlionio koncerto su-Į 
A. Shalnai, prelatams: rengimas įrodė, kad dideli

iš dienos pila ir pila lietu
vybės syvus į mūsų aruodą, 
kad mūsų tauta, mūsų kal
ba, mūsų kultūra nežūtų. 
Buvome didvyriais pirmiau, 
palikime jais ir toliau. Gal 
pamenat Kudirkos Laborą.

piim-JJis sako: “Kada namo stul
pas griūva vienas, jo vieton didelis 
kitą statykim — namas ne-

Rengimo Komisija

GRAŽUS POBŪVIS

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniai* 

iki S vai. vakaro
Henrikas Kačinskas 

padeklamavo V. Kudirkos 
Tilto atsiminimus, solistas 
Stasvs Liepas padainavo. Dorchestery geroj vietoj 

Buvo žadėjęs savo atsi- skubiai parduodami 18 mo- 
minimus papasakoti ir veik- derniškai įrengtų kambarių 
lūs Seimo narys inž. V. Si-namai. Kaina $16,500, 
rutavičius. bet gaila nega- morgyčių Savings banke 
Įėjo atvykti. . $11,000 iš 4ri. Vienas bū

da- tas tuščias. Kreiptis: B.
598 E. Broadd-

Simoliūnas. Mi- way,
nėjimą rengė Vilniečių S-ga Tel. AN 8-1716 ir AN 8-

Telegrama minėjimo 
us pasi 

vas prof. J

PARDUODAMI NAMAI

DR. D. PILKA
Ofiso1 Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

L. Darbininkų Dr-jos 21-
ji kuopa

gražu. metini pobūvį J vilniečių s_;TeL AN
L.P. Ui-jos salę prisirinko k į * u ARu irBen.2483.

. nla‘onl«. bl“ dniomene. Inž. P
buvo ir iš tolimesniu ,,

nugnus. . miestelių atvykę pasimatyti naUs? ‘ ’
Tuibut g>'iausis Chica-su ^naįg j^įg^amais. Sve-

goje klausimas dabartiniu čių tarpe matėme ir dr. D. - tės
I Atm.Pilką, ir dr. J. Repšį su Pasiųsti sveikinimai Sei-

su-ime J .7 . ?^rsinin^us.* žmona, ir A. Namaksy, ir mo prezidiumo nariui prof. 
cagieciai sleito neturi. Jie Namaksienę, ir B. Kon- J- Kaminskui ir inž. V. Si-
ako, kad sleitas biangiai j,, j Arlauską ir inž rutavičiui. -------- LviviT

R Ei K i A

... , lyvius pasveikino jo atsto- Kontrim,
ruodzio 4 d. tu-__ ___ į T o.-—i.--.—„ m: wav. So. Boston 27, Mass.

atstovas,
davo.

Laba- 
“ Amerikos Balso” 
minėjimą užrekor-

Pi ančiukui Junti ir Konst. darbai bendromis jegomi 
Vasiui, šv. Petro bažn. kle- vykdant yra galimi Bosto 
bonui kun. Pranciškui Vir-no lietuviams. . Te gj’yuojaiy"^ "įv

lietuviu vieningu-i, .*. *

atsieina. Jie rengiasi nomi- 
į nuori šiuos asmenis i SLA

ir dr. J. Kepsi su 
A.

K. Namaksienę, 
irimą, ir -J. Arlauską, ir inž. 
A. Čapliką, ir Steponą ir 
Valentiną Minkus, ir prof.

PATYRĖ STlčERIAI

Pastovus darbas. Geras at
lyginimas. 6 apmokamos šven- 

Apmokamos atostogos. Ma
žiausias mokesnis $1 valandai. 

DUE CLOTHING CORP.
330 Binney St.. Cambridge

KEDĖJO

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Lphs^n’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

komiteto. Bostono 
nariams, kurie savo autori 
tetų ir materialiai parėmė 
Čiurlionio Ansamblio kon
certo rengimą Bostone.

Giii padėka priklauso 
koncerto garoės rėmėjams 
ir rėmėjoms, So. Bostono 
Liet. Piliečių Klubui, mūsų 
Susivienijimui. Tautinės S- 
gos Bostono Skyriui ir ki
toms organizacijoms, o 
taip pat visiems Bostono 
prekybininkams — biznie- 
niams, kurie savo

mauskui ir visiems komiteto. t’oStor‘° lietuvių vieningu-| \villiam 
kurie savo autori- ma« ir duosnumas! į

u;.,: Antanas Matjoška
Čiurl. Ansamblio Kone.
Rengti ir BALF’o SkyrJ 
Pirmininkas

J7 ūsų Kaiend orius

Biržišką. Pr. Čepėną ir
.. tv P1 e* daug kitu žvmiu vietoszidentas. Povilas Dargis— 

i viceprezidentas.
i Chicagiečiai sakosi, kad

Laukaitis —

jie tun net 
i kandidatus į 
i vietą, bet dar

kelis tinkamus
sekretoriaus 
tariasi, kuri

Į IIVIIIIIIUVV1.
r o •• Iždininko vietai,

Jau 8pausainamas\xoia Gugis.
-------- ! Iždo globėjais — advo

Gauname užklausimų dėl Ratas Briedis’ iš New Yor 
Keleivio” kalendoriaus bū- ko ir panelė Zorskiūtė 
imiems 1956 metams. Pra-!Wilkes-Barry.

garsini- nešame, kad kalendorius1 Dr. D. Pilka _  daktaras Atsiliepkite

gal bus

iš

Nauja vadovybė

Brightono Lietuvių
žmonių.

Šeimininkės gardžiai 
vaišino. St. Michelsonas pa- cepū-m. E. 
pasakojo savo įspūdžių iš prot raėt.Ch. Kazules 
kelionės po Ameriką žiups- rašt p Lukošis, marš. 
nelį, vėliau svečiai šoko, pakstis, kas. L. Barkus, 
šnekučiavosi iki vidunakčio, rektoriais: F. Gricius,

Susirinkusius telegrama Rimkus, K. Jalauskas, 
pasveikino L.D.D. Broklyno Barkus, J. Beleke\vicz

Reikalingas patyręs kepėjas, mo-i 
kas kepti lietuvišką duoną ir taip 
pat patyręs pyragaičių bei pyragų 

pįlje Turi būti eero charakte-

čių Klubo vadovybėn iš- 
Pa" rinkti: pirm. D. Kiarsis, vi- 

Meškouskas, 
fin.

kuopos vardu jos pirm. B. p 
Spudienė. Pobūviui vado
vavo J. Andriukaitis.

Senauskv.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas J. Alekna

Ch.
di-

rio. Kreiptis:
P & B Bakery 
815 Cambridjre St., 
Cambridjre. Mass.

I.šNl O.M IOJ IM AS Bl TAS

Roslindale, 260 Cummins Hy., iš- 
nuomuojamas trečiame aukšte 4-ių 

p_ kan.i-ur'ą i u:a . e-a- caru. su
visais patogumais, gražiai įrengtas., 
Nuoma $15.00. Kreiptis į J. Gu

lt delį telefonu FA :i-O883 arba 
264) Cummins Highway 
Roslindale. Mass.

* S <51>

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

K.

Apygardos suvažiavimas K AMBARYS M t»1\I

mais parėmė Čiurlionio An-jau baigiamas spausdintijkvotėjas. 
samido koncertą. Labai ir dar šią savaitę bus išvež-; 
dėkingi
lininkui

LDD pobūvy M. Agurkie- Gruodžio 4 d. įvyko T- L- baldais 
nės padov anota saldainių Benduomenės Bostono apy- Kreiptis 
vainiką laimėjo Nr. 294, belguos atstovų suvažiavi-^tone,
jo savininkas neatsiliepė. ma5- Dalyyav<> 17 atstovų iš ____

. — --------- — .. D-jos Laimėjusis prašomas kreip- apylinkių. Išrinkta apy-
clai!antroji šachmatų komanda, tis Į N. -Jonušką, 15 Cotton gardos valdyba: inž. V Iz- 

Įkuri penktadieni rungėsi su St. Roslindale Mass. viekas, A. Vasaitis ir S. 
ccrto rengimo vykdomajam Primename, kad dabar;Air Force pirmąja. Bedfor- ________ -_____
komitetui, ir jo nariams už pats laikas kalendorių užsi- de, pai-vežė gražų laimėji- NEBUVO VIETOS bą įeina kiekvienos
atliktas pareigas. sakyti, jei kas nori ji gautijmą, sukorusi 4:1? -------- kės pimiininkas ar

Dėkojame lietuvių perio- dar prieš Naujus Metus. i Taškus la’mėjo Gedimi- Šiame numeryje nebega-atstovas. 1 .z,
dinei spaudai, ypač “Kelei- Kaip kasmet, taip ir 1956 nas ir Leopoldas Šveikaus- Įėjome Įdėti A. Andruilio- Rev. komisija: K. Kris-°.s

esam jaunam vers- tas į rišyklą. Kaip tik iš ten' 
Stasiui Grabliaus- gausime, tuoj pasiųsime jį; 

kui, kuris lietuvišku gintaru visiems užsisakiusiems. Vi-; 
apdovanojo čiuriionietes. siems jis bus pasiųstas 
Gilią padėką reiškiu kon- prieš Naujus Metus.

Dr. D. Pilka

Jauniai laimėjo

So. Bostono L.

apšildomas kambarys su 
išsinuomuoja tuoj pat.

912 E. Fourth St.. South 
pirmas aukštas, po 4 vai.

(50)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. A N 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rnxbury. Mass.
Te!. FA 3-5515

P. RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa

Vaitkevičius. Be to į valdy- į® stoties WBMS, 1090 ki- 
_ įociklų, veikia sekmadie-apylin-

kitas

Tel. SO 8-2712 arba Bl 4-9018

Dr. J. C. Seymour

viui , kuris taip gražiai ir metų kalendorius yra 
dažnai garsino Čiurlionio mus ir verta jį įsigyti. 
Ansamblio koncertą Bosto-r,a 50 centu, 
ne. Dėkui “Laisvės Varpo”! Užsakymus 
vedėjui P. Viščiniui. V. ir šome siųsti:
S. Minkams ir A. Kneižiui,
g. vu žodžiu ir čiurlioniečių 
dainomis garsinusiems mū
są rengiamą koncertą pei 

41. z. 4. .t * x i j.+z.

ir pinigus

“KELEIVIS”

636 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass

įdo-;kai, Stasys Kazlauskas ir nio padėkos.
Kai-, Albertas Gedraitis. Šį penk- ,----------------

itadienį lietuvių antroji susi-
pra-jtiks su Harvardo klubu. So. 

į Bostono L. P. klube, o šeš- 
• tadienį, gruodžio 10 d. lie- 
| tuviu pirmoj’i rungsis su 
[Boylston klubu taip pat 
South Bostone.

čiukaitis, Dilba ir Pipiras.

NAUJAS ATIDARYMAS

NEPRAL.EISKIME linksmos valandėles!

Bostone Lietuvių Dramos Sambūris 1955m. GRUODŽIO 11 D. 3 vai. Po Pietų 

South Boston High School Salėje (Thomas Park)

VEIKSMŲ KOMEDIJĄVAIDINA VALDEMARS KARKLINs

I
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I
t
I
I

I

♦
t

•
I
I
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Raynham Country Club
Ant Rožėno Kalnelio 

ĮVAIRŪS GĖRIMAI IR VALGIAI
šokiai kiekvieną penktadieni ir šeštadienį vakarais

104 kelias Bridgevtater-Raynham Line

Kviečia visus pasilinksminti savininkai

Krank Rožėnas ir Povilas Lapenas

niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
U°ną. Perduodamos lietu- 

dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanu krautuvę, 502 East 

So.
I t
J P.roadvvav,<1 »1 t
♦*I <»♦
i 1 t t «

«♦į*j
-4

Tek SO 8-0489. 
namas

Bostone. 
Ten gau-

ir “Keleivis.
Steponas Minku«.

(LANDŽIUS)

Vert

c?

NAMŲ SAVININKAMS

Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pfjazus ir 
dengiant bei taisom stogus.

Lietuvis
Vartoja

Gydytojas
vėliausios

ir Chirurgam 
konstrakcijoa

X-RAY A para ta 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MAS9.

Raudonasis Vynas
HENRIKAS KAČINSKAS

dr. BR. Mickevičius

Vaidinime dalyvauja:

Įžymusis Lietuvos Dramos Teatro AKTORIUS 
Ir Bostono Lietuvių Drr.mos Sambūrio Nariai:

ftEGINA NORVAIŠAITĖ. ZITA ZARANKAITĖ. KAZYS BARCNAS ir ANT. VILĖNIšKlS
Režisorius ALEKSANDRA GUSTA1TIENĖ: Dailininkas VIKTORAS VIZGIRDA 
Vaidinimą organizuoja: BOSTONO L DRAMOS SAMBŪRIO Valdyba ir BALKo Skyrias 
Bilietai iš anksto gaunami: p. p. Ivaškų baldų parduotuvėj ; p. p. Minkų gėlių parduotuvėj; 
Keleivio redakcijoje ir vaidinimo dieną — prie Įėjimo.

VISI LANKOME SAVO TE ATRĄ — REMIAME BALKą
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LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.
ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA

šokiai kas trečiadienį. i»enktadienį ir šeštadienį.

Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą. 
Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex,

tlie ‘‘Singing S\veethearts.”
i Cas.. Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl 

informacijų kreipkitės telefonu: Bridgetvater 855.

Prašome kreiptis laišku
John Petrus 

206 Goki Street 
Randolph. Mass.

Arba po pietų užeikite: 
W. Broadway, Room

So. Boston, Mass.

1

409
4.

&APSIDRAUSK NUO 
įj LIGŲ IR NELAIMIŲ

SDraudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadway

So. Boston 27. Mass.

[Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483]

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZ1VA”
1— Vaistas nuo nudegimo tr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėma ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 

■kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

Sontb Bostoa 27, M




