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Vengrijos Darbininkai Tęsia 
Kovą už Šalies Laisvę

Kasyklos Tik Trečdalį Anglių Teiškasa; Angliakasiai
Reikalauja, Kad Vyriausybė Pasikeistų; Kalbama 

Apie Sudarymą Koalicinės Vyriausybės, Bet 
Socialistams Veikimo Laisvės Nėra.

Vengrijos darbininkai pe- Anglija GoiUlū 
neitą savaitę baigė streikus Pa&ktJ/i
] ries rusų pastatytą Kadaro r uolumų
vyriausvbę, bet gamyba vis . .. 7 , .
dar neišsijudina dėl anglių Ammkos vynausybe su- 
trūkumo. Vengrijos angla- !ko d“° 1 Anglijai o00 nu
kasai nestieikuoja, bet jie doIen>» Paskol« P81' 
vos tik trečią dali anglių te- ^P01t° . ’^P0140 ,bank«- 
kasa, o dėl to visa krašto Uz. tu°? Plnl^s An« .'Ja .'f 
pramonė negali normaliai f?? >2 menesių gali pirk-1 
dirbti. Angliakasiai reika- “ Ąmenkoje jai reikalingas; 
iauja, kad rusu pastatyta ir Prekes- Pa»kolos atmokeji-! 
rusu tankais palaikoma vai-mas P','?slde8 1><> ketunų, 
džia pasitrauktų ir susida- metP' Pikolą bus skai-| 
i-ytų nauja vyriausybė nesu- *°“a 4 su P“* nuošimčiai 
sitepusi savo tautiečių krau- Pa*ukanų.
ju. Pranešimai iš Budapeš- ^eseniai 
to sako, kad pati Kad ar vy
riausybė, su rosų pritarimu, 
bando sudaryti kokią nors 
koalicinę vyriausybę, kuri 
turėtu šiokio tokio oasitikė- 
jimo krašte, nes kitaip at
statymas ūkio gyvenimo yra 
neįmanomas.

Sakoma, kad Kadai* dėvi
si su dviem valstiečių par
tijomis, kad jos įeitų į vy

Inteniacionali- ! 
nis valiutų stabilizavimo 
fondas sutiko duoti Angli
jai paskolos $1,300,000,000. 
Dabar Amerikos pasiūlytoji 
paskola žymiai sustiprina 
Anglijos valiutą ir padės 
anglams nuveikti ekonomi
nius sunkumus, kilusius są
ryšyje su Sueco kanalo už- 
blokavimu.

Sausio mėnesį Amerikos

JAPONIJA PRIIMTA f JUNGTINES TAUTAS

tarv ha vienu balsu nutarė Japoniją priimti įViršuje Jungtinių tautų saugumo 
Jungtinių tautų organizaciją.
Apačioje kairėj Amerikos atstovas Cab jt Locge ir dešinėj Anglijos atstovas 
Sir Pierson Divon balsuoja kartu su ki (ų 53 tautu atstovais pasmerkdami So
vietų sąjungos elgesį Vengrijoje ir rei kalaudami atšaukti is ten savo Kariuo
menę.  

riausybę. Bet apie davimą kongresas svarstys atleisti 
laisvės veikti socialdemo- Angliją nuo mokėjimo šiais 
kratų partijai nėra nė kai- metais nuošimčių už tuoj

Dr. Otto John indi jos Vadas Nękru Viszprez. ii. Nixon
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51-IEJI METAI

Anglai ir Prancūzai Visai 
Pasitrankė iš Egipto

Šeštadienį Paskutinieji Anglų ir Prancūzų Kariai Aplei
do Sueco Kanalą; Jų Vietą Užėmė JT Kariai, e 

Juos Pakeis Egiptiečiai; Kanalo Valymas Užsi
tęs Ilgoką Laiką; Bus Nesusipratimų.

Autobusų Boikotas Anglijos ir Prancūzijos
> kariuomenė pereitą šeštajai! Pasibaigė dieni visai pasitraukė &

Montgomery, Ala., mies
te negrai nutraukė miesto 
autobusų boikotą, kuris tę
sėsi virš metų laiko. Boi-

dienį visai 
Egipte teritorijos ir laik i 
nai Jungtinių Tautų organi
zacijos kariški daliniai pa
siėmė palaikyti tvarką Port 
Said mieste ir uoste. Betkotas buvo nutrauktas po JT kal.o . ncbus

to, kai auksciausias teis- tamc mjeste b. leis 
mas tsnese sprendimą, kad E(rf diktatol.iaus kaliu„; 
segregacija viešose susisie- menej JT kariškj da|jnj..i 
kimo priemonėse yra prie- fl į ,aika |jks ,z|aeIjo 
singa konstitucija, ir ilon- £gj ,o j kaj žvd;li 
tgomeiy miestas sutiko pa- ka,.o j.
naikinti .asinę segregaciją Sinojaus dvkumos į,. gal bat 
autobusuose. Pereitos savai- Gaza nofs ,zlaeijs
tęs gale negrai u raitieji negjrengja trauktis iš
žmonės pradėjo naudotis to Gaza teritorijos ko, necaus 
miesto autobusais lygiomis kad Egipto al,,_
teisėmis. ~ bai nebepuldinės žvdu tei i-

Pirmieji pranešimai sako, to,.j>os '
kad integracija autobusui- J . T_,
se visiškai pasisekė ir jokių pi ic^ O X nmani- UBŪCllIls-'l -

didesnių nesusipratimų tarp ciją kyla skubus reikalas iš-

Gavo t Metus Baigė Pasitarimus Lankė Vengrus koto miesto autobusų.

VllvIVK’ili VB lIV«JV4vil7 UV1IB1U VCAI 17 « . • /->, « « « «
keleivių neįvyko. Nėgių va- Y8’*1' ?.u,e<:o . kįna.ą', ,kad 
dai ragino saviškius laikytis14UO P»»uk,ot,vla]‘va’-
ramiai ir parodyti toki pat » PĄ'Ą“1 P".? \aka ,-! 
santu,-urna ir savigarbą ko- valst-YbYs ,Ve‘ į?'s klaVs" 
kius jie pi. odė ir laikė ilgo ka>l> tvarkyt. Sueco ka-
autobusu boikoto. "?'«• kad Egiptas, negalėtu

vienas spręsti, kokiu valstv- Kai kurie baltieji kalba , . , . 1 * , . . : . . \• -   bių laivus praleisti ir koktuapie organizavimą savo boi- * , A ,,nepraleitsi. Dėl to klausinio 
bus ilgos derybos ir vakarų 
Europos valstybės laukia, 
kad Amerika parodys ini-

kurios turėjo darbininkų bus atleista nuo mokėjimo 
pasitikėjimą, yra paleistos, miliono dolerių nuošim- 
jų vadai suimti ir tik atski- tą paskolą,
rose dirbtuvėse darbininkų
taiybos dar nėra išvaikytos. Maskva ir VarŠUVŪ

Jau suėjo du mėnesiai, Sutarė Dėl Įgulų 
kai vengrų tauta bandė pa- ______
siliuosuoti nuo rusų oku- sovįetų Rusija ir Lenkija tinę Vokietiją 
j?antų ir jų pakalikų seimi- pe,.ejtą savaitę pasirašė su- pabėgo nuo *
pinkavimo. Du mėnesiai Ulti Varšuvoje apie nišų karinę Vokietija
didvyriškos kovos parode ir karjuomenės buvimą Len- metus už išdavikišką veiklą, ninku. Trumpas praneši- skaičius vis dar didėja. Vi-, menės vadų atstovas pulki
rusams ir visam pasauliui, j.j -og teritorijoj. Iš Sovietų Teismas nepatikėio/kad iis mas sako, kad prezidentas ceprezidento kelionė turėjo' įlinkas Simbolon skelbia,
kad vengrų tauta yra pas,- ės sutartj iražs šepi. bolšcviku !,uvo Jpagrobt'as • - ' " ’ ~
lyzus, nusikratyt, nekenčia- ,ov h. malį. žukov. , j,. pQ ve.
mtt, botsevikų diktatūros. Pagal sutartj rusų karino-dą bolševikišką propagandą 

Vengrijos angliakasiai da-menė negaij kištis į Lenki-1 utinėj Vokietijoj. Teismas kino savo pažiūras į įvairių pakeisti Amerikos imigra- perduota centralmei vv-
bar ant savo pečių pasiėmė Jog vWaus reikalus, ji nega- sako, kad O. John nuo bol- klausimu sprendimą. ei jos įstatymas, kad dau-i riausybei tki tada, kada
nast? ,°,V?U_UZ._,UUd>Sy_!?l‘ b keltis vietos 1 viet3 be ševiku pabėgo atgal į Vaka- Trumpas pranešimas ne- ?iau pabėgėlių galėtų at- Sumatros gyventojų ^ekono- Vengrų Skerdikas

kad bolševikai sako, kokie klausimai buvo vykri į si kraštą.
“neužtenkamai įvertino” jo aptariami, bet spėjama. Viceprezidentas

Viceprezidentas R.Vakarinės Vokietijos tei- Indijos ministerių pirmi- 
smas giuodžio 22 d. nutei- nir.kas J. Nehru pereitą sa
gė dr. Otto -John, buvusi vaitę keturias dienas tarė- kėši Austrijoj ir V 
Vokietijos politinės polici- si sostinėje su prezidentu je apžiūrinėdamas vengrų 
jos viršininką, kuris buvo D. D. Eisenhovveriu. Svečias pabėgėlių stovyklas ir susi- 
pabėgęs pas

Nixon pereita
A I

un Sumatroje Kariai
okietijo" Padarė Perversmą™*'™ ‘° ° S1>,cn

klausimas
dime. 

Sueco dabar

ir Europa jaučia didelį ba-

svę ir jokie rusiškų kvislin- ienku sutikimo, rusu karei-: j«us todėl 
gų gąsdinimai negali jų pri- viai už kriminalinitė prasi 
veisti nusilenkti okupan- žengimus prieš Lenkijos gy- 
tams. kailiamainystę.

Ii. Nix-
uiZa1 mai bUS "* Zukov Kyla Aukštyn

Indonezijos respublikoje

Vilniuje ir Taline

. . w jog Indijos vadas plačiai 011 aplankė eilę stovyklų
ventojus teisiami lenkų tei-i Prokuroras reikalavo nu- painformavo mūsų vyriau- Austrijoj, jis tarėsi su Au- kariuomenė jau seniai ne 
smuose ii t. t. Sąlygos ru« teisti John tik dviem metam svbe anie komunistinės Ki- Arijos vyriausybės nariais,1 --------------vb? ai),e —
sų buvimo Lenkijoje nusta-1 kalėjimo, bet teismas jam nijos politiką
tomos P°piel'yje maždaug davė didesnę bausmę UemonstrCClJOS. tokios, kokiomis Amerikosj________________
kariuomenė stovi

ir jos sieki- grįžęs supažindina prezi
dentą ir vyriausybę su pa«

musų są- 
Berlyno laik- jungininkų kraštuose.

Tag’ praneša, šiolei rusai Lenkijoje j 
ir Estijoje 5Uvo kaip okupuotame kraš-

Vakarinio 
rastis “Der 
kad Lietuvoje
Įvyko prieš rusų okupantus te ir (ja,į ten, ‘ką norėjo, 
nukreiptos studentų ir da*1- _________________
bininkų demonstracija De- Tįt pakKietinUtt 
monstrantai \ įlmuje ir Ta- v >. n *
line reikalavę, kad rusų ka- Kelia UūUg bllWU
riuomenė būtų ištraukta iš ---------
Lietuvos ir Estijos ir kad Amerikos vyriausybė ke- 
visi politiniai kaliniai būtų ta pakviesti Jugoslavijos 
imleisti iš kalėjimų ir kon- diktatorių Tito-Broz apsi- 
centracijos stovyklų. lankyti mūsų krašte. Dėl to

Laikraštis nepraneša, ka- visuomenėje girdisi nema
ria demonstracijos Vilniuje žai protestu. Kongresmonas 
ir Taline j vyko-ir sakosi ži-O’Konski grasina net iš! 
nias apie demonstracijas kongreso atsistatydinti, jei- 
gavęs iš svetimtaučiu stu- Tito čia atsilankytų, o se- 
rientu, kurie niokosi Sovietų natorius Jenner griežtai 
Rusijos univertiiKuose protestuoja dėl jo kvietimo.*

Irako Valstiečiai Bruzda

Irake kilo valstiečių mai- 
Įštas prieš vyriausybę. Sesi ir Angliją. Londone jis dai 
policininkai buvo valstiečių turės pasimatymą su Ang 
užmušti. 1000 policininkų lijos premjeru A. Erien’u.

mus.
Po pasitarimų VVashing- bėgčiui reikalu, 

tone svečias iš Indijos lan
kėsi porą dienų Nevy Yorke Rusą Dezertyrai Vengrijoj 
ir išvyko namo per Kanadą --------

Sovietų Rusijoj į pirmą 
rimsta ir eina kalbos apie vis labiau išsimuša
karišką perverama. Peraer- vengrų skerdikas maršalas 
smas Sumatroje, 'matomai,: Žukovas. Sovietų spauda ji 
yra kariuomenės bandymas aukština u' J° vardą mint 
gauti daugiau įtakos krašto vis dažniau ir vis ižymes- 
reikalu tvarkyme. moję vietoje. Sėkmingas

vengrų skerdimas maršalui

įvairūs šaltiniai praneša, 
kad nemažai rusų kareivių 
Vengrijoj pabėgo pas veng-

Žukovui, rodos, atidaro ke
ri »>•» ar 11 ir i komunistų partijosPublika NeklaUSO centro komiteto • prczidhi- 

--------- mą”, kuris dabar atstoja
Kardinolas Spellman pa- Stalino laikų politbiurą. Iki

1-

Kardinolas Smerkia

maištaujančius valstiečius Žinovai sako, kad pasita- rv suknėbus ir kartu su jais 
nuramino ir nemažai jų su- mai su Indijos vadu gali tu- kovojo p>: s rusų kalinome- skelbė, kad visi tikintieji, šiol marš. Žukov buvo ti
ėmė ir sužeidė. rėti didelės reikšmės. ne ,r ven 1 u policiją.

Visiems ^Keleivio99 Skaitytojams, Platintojams, Rėmė 
joms ir Bendradarbiams Linkime

Laimingų Naujų Metui 
MKeleivio99 redakcija ir administracija

kurie eis žiūrėti New Yorke narys kandidatas tame pre- 
rodomą filmą “Baby Doli”, zidiume. 
papildys nuodėmę, nes fil-j Sovietų Rusijos diktatūra 
mas esąs nemorališkas. dabar pergyvena vidaus

Nežinia ar žmonės nuo- krizę. Spėjama, kad dikta- 
dėmių nebebijo, ar dėl kitos, toriai nori turėti savo pu- 
kokios priežasties, bet kar- sėj armiją ir cerinasi p<»- 
dinolo isjiėjimas nieko ne- puliariam maršalui, kuris 
pavetKė ir filmo žiūrėti taip ištikimai tarnauja dik- 
renkasi minios žmonių. tatūrai ir atlieka jai mažai

“Padorumo legiono” cen- garbinga skerdiko rolę oku- 
zūra prarieda nebeveikti. puotoj Vengrijoj.
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Nauju metu angoje
Nauji Metai beldžiasi i duris. Jie perima senųjų 

Metų palikimą ir savo ruožtu nepašykštės žmonėms nau
ją vargų, naujų rūpesnių ir naujų galvosūkių valstybių 
vadams.

Bene svai blausias senųjų metų palikimas Vakarams 
d Rytams bus likvidavimas trumpo, kelių dienų karo 
Egipte ir didvyriško vengrų sukilimo prieš rusų okupa
ciją. Vengrų tauta tik tęsė lenkų pradėtą kovą prieš >u- 
siską priespaudą ir toje kovoje pakėlė daugvbę aukų. 
i .enkija šiuo tarpu atsipirko be kraujo praliejimo ir ga
li pasidžiaugti šiokia tokia atgauta laisve.

Karas su Egiptu parodė anglams ir prancūzams, 
kad jie be Amerikos nebegali susitvarkyti su arabų pa-Į 
šauliu ir turi bendrai su savo galinguoju sąjungininku į 

Ieškoti sprendimo Įvairiems Viduriniųjų Rytų ir kitų 
s: iėiu klausimams ir ginčams. Koki sprendimą Amerika 
siūlys ir su kokiu įyžtumu ji bandys Sueco kanalo gin
čą išspręsti? Tą parodvs naujieji metai. Nuo Amerikos 
politikos aiškumo ir nuo jos ryžtumo vykdant tą politiką 
pi-Įklausys Vakara pasaulio vieningumas ir išvengimas 
tokių Įvykių, kaip karas Egipte.

Karas prie Sueco kanalo parodė Amerikai, kad ne
galima žaisti su savo sąjungininkų interesais ir jų kan

jy PAGALBA VYKDOMAS “SOCIALIZMAS* VENGRIJOJE

Bolševikiškas "socializmas* visur tesilaiko šautuvais 
baisu pagalba rusai nori savo socializ na" įvesti ir

šitokių pa*

Duosnus Dėdė Šamas i Texas valstybės guberna
torių Shivers yra daromas

Nuo antį ojo pasaulinio Spaufjjmas baltųjų Rū
kai o pabaigos iki šių metų mų), kad vjetoj demokrato 
tralo .lnntninės Vaistvhessa- __ . •__ , ......galo Jungtinės Vaistybėssa 
vo talkininkams yra -davu

senatoriaus Daniels jisai 
... (Shivers) paskirtu republi- 

sigs 60 bilijonų dolerių j.ona> kuris turėtų baigti 
virš 20 bilijonų militare ir naniftlsn tP1.minfl. - 
apie 40 bilijonų ekonomine
pagalba.

Ekonominės pagalbos yra 
gavusios — Anglija 6.9 bi
lijonų, Prancūzija 5.6. Yo-

Danielso terminą.
Mat, Daniels yra išrink

tas Tesąs gubernatorium ir 
IX) naujų metų turės užimti 
savo vietą.

West Virginijos demo-
kietija 3.9, Italija 2.8 ir kratas senatorius Neely ser-

ir durtuvais. 
Vengrijoje.

Apie tai kalba ir rašo viso 
laisvojo pasaulio spauda, 
prieš tai kelia balsą tarp- 

j tautinės darbininkų oiga-
Socialistai gina Vengriją

Japoinja 2,6 bilijonus. Li
kusi suma buvo išdalinta 
Įvairioms kitoms valsty
bėms.

Mažiausios sumos buvo 
išleistos 1956 metais. Ma
nyta, kad 1957

ga ir turės trauktis iš savo 
vietos. Tos valstybės gu
bernatorius Marland ragino 
Neely tuojau rezignuoti, 
kad iki sausio 14 d. jis ga
lėtų paskirti kitą demokra- 

metase tos ta po ga^įo ją (į j0 yie-

trvbe. Skaudžia oamoka gavo ir “Rvtai”. Sovietu Rusijai 
Vengrijoj susilaukė gėdingo antausio. Nors vengrų tau-į Nemalonu 
ta šiuo tarpu nugalėta ir žiauriame kalėjime uždaryta, tas klausyti 
• et tikrasis vengiu rasų karo pergalėtojas nėra Maskva, stengiasi dėmėsi 
Vengrų sukilimas parodė visam pasauliui sovietiško ko- kreipti, 
k nializmo biutališkumą ii- neprotingumą. Jei tik tokio
mis priemonėmis rusai bepajėgia vengras laikyti savo 
■globoje”, koki jiems nauda iš jų vengriškų sąjunginin

kų? Jei Maskvos diktatorių tarpe yra protaujančių žmo
nių. jie turi prieiti išvados, kad vengrus jie nugalėjo, bet 
vieno satelite neteko ir juo jie greičiau iš Vengrijos išsi
kraustys. juo jiems patiems bus geriau.

komunistams 
ir to dėl jie 

kitur nu-

štai kaip mūsų A. Bimba 
“Laisvės” Nr 241 stengiasi 
suniekinti visas kalbas apie sukilimą

rūsies pagalba bus dar ma- ta užima naujas guberaato- 
žesnė, bet — rlus, republikonas Under-

Gruodžio 1-2 dienomis inių socialistų iš viso pa- Atėjo Vidurinių Rytų kri- wood. Bet Neely delsia. 
Danijos sostinėj Kopenha- šaulio atstovai, galėtų pasi- žė — Jungtinių Valstybių Ohio gubernatorius Lau- 
goje vyko Socialistų- inter- kalbėti su Vengrijos darbi- atstovas Jungtinėse "tauto- che yra iširaktas senato- 
nacionalo tarybos konfe- ninkais.” se, kartu su Rusijos atsto- rium kaip demokratas, bet
rencija, kurios didžiausias Socialistų internacionalo vu, balsavo už anglų-pran- jis yra sakęs, kad greičiau 
dėmesis buvo nukreiptas j tarybos konferencijai pasi- cūzų kraustymą iš Sueco ka- dėsis su republikonais, o ne 
tarptautinę padėti ir veng- baigus, ten pat posėdžiavo nalo srities, o Egipto dikta- demokratais.

Konferencija priėmė to- jų tautų 
kią rezoliuciją: . rencija,

Socialistų internaciona- Lietuvos,

dešimties Sovietų pavergtų- tarius Nasser užblokavo tą Jei taip, demokratams
socialistų konfe- kanalą. Pasėkoj to Europa praradus tris vietas, didžiu- 
kurioj dalyvavo negauna Viduriniųjų Rytų mą turėtų republikonai. 
Latvijos, Esti- aliejaus. Europai, visų pir-

sunkius darbus Sibū'o miš
kuose :

•'Balfo centras gavęs vieną
laišką iš tolimo Sibiro iš ten las seka pastarųjų dienų jos, Ukrainos, Lenkijos, ma Anglijai ir Prancūzijai,, ‘ Amerikiečiam
išrašęs lietuvis, kuris sakosi Įvykius Vengrijoje, giliai Čekoslovakijos, Vengrijos, vėl reikalinga ekonominė nepatarnaujama

Maskvos susitarimas su Lenkija, pasirašytas perei-Į Kertąs medžius. užjausdamas vengrų tautą, Rumunijos, Bulgarijos ir pagalba — Amerikos dole-
tą savaitę, dėl “laikino” laikymo rasų kariuomenės Len-! Kunigas Končius muša tre- ir, rusų karo pajėgoms už- Jugoslavijos socialistų par- riai. Po naujų metų prez. Ne tik anglų diplomatai,
kijoje rodo. kad Maskva gal šio to ir pasimokė iš Yen-jv°i?ą ir savo raketui prašo dau- gniaužiant išsilaisvinimo są- tijų atstovai. Eisenhovveris prašysiąs kon- ne tik jų politikai buvo pik-

bėtis be i gUiU_.aukų . Reikia medžiu reiškia pagarbą Ven- Vengiu socialistų parti- greso skirti daugiau pinigų, tai nusiteikę prieš Ameri-grijos Įvykių ir su savo kaimynais pradeda kalbėti; 
bizūno mosikavimo ir be maskoliško čekisto siutimo.

Santykiai tarp dviejų pasaulio milžinų—Amerikos 
ir Sovietų Rusijos—naujų metų angoje vra keistoje pa
dėtyje. Maskva grasina atnaujinti šaltaii kara su vi-

I kirtėją tuojau sušelpti, 

i “Nežinau, kodėl miško 

bas

prieš
.. . • • a • ką. Tokiomis nuotaikomis

dar‘ siryžimą tęsti kovą. Tokiais per revoliuciją Vengrijoje kos n^utvmas JRnk Eirip- ^’Ven° ,ir Anglijos liaudis, 
jausmais gyvena visu kraš- Jmre Nacy sudarytos vy-- 1*° kada anglų -
tu darbininkai ir viso lais- riausybės narys. Lietuvos

arijos darbininkams už pa- jai atstovavo Anna Kethly,
pasidarė tokiu jau baisia 

Juk ir Amerikoje va

karuose tūkstančiai darbininkų

, . . , . ,. darbuojasi miškuose. Visuose

sais io propagandos ir prasimanvmu malonumais , o-, ,• 1 - 1 • - ’ j kraštuose vra tokiu darbininku.
Amerika įimtai svamo tartis su ta pačia Maskva nusi-; -Ypač lietuvis myli giria ir 

ginklavimo ir ilgesnio sugyvenimo klausimais. Amerika į medžius. Atsimenu, kaip ma

tikiai. kad dery» cs dėl padoresnio sugyvenimo, dėl nu- j lonu būdavo nuvažiuoti i miš- 

siginkiavimo ar bent ginklavimosi aprėžimo. ir vėliau) ir dgą eglę paguldyti.
.j-i j • i •», •- •• i i , "Gimiau ir nuirau prie didelio tauta, iais veiKsmais i?o- HtlL-o-dėl ištraukimo karišku naiegu iš kitu kraštu, butu gali v,1I‘uau augau pi«. . ................. ntika,

k.-, i •• V i - •? ♦ •• T i miško, vadinamo Saiagiriu. Ku- vietų vyriausybe žiaunai! <Menas būdas išprašyti rasus lauk iš satelitinių kraštui
ir grąžinti tiems kraštams laisvę. Beje. kalbant apie sa-!r
telitus klausimas vis lieka nedasakytas. ar ir Baltijos ša-!būdą apgaudinėjimui ir gąsdi- 

lis būtų stengiamasi paliuosuoti nuo rasų kariuomenės.!nimui Amerikos lietuvių Miš

ai' jos būtu užmirštos ... * ko darbu lietuvio neišgasdin-' ! ...
Ko sulauksime—naujo šalto karo ar deiybų ir nau-lsl

J- 1--1_uaiyKU. to outų ouvęs KieK griezies-
pran-

nis. O dabar Dėdė Šamas 
viena ranka savo talkinin- 

mylinčio sočia- ^7 SS J' “‘"“a kus ‘ * an‘‘
lizino vardu mes griežtai Konferencijos darbotvai-t™1*1® lauka" *r 
protestuojame prieš itisų buvo 5 kla„simai: So. »»£ doto
\ ėdamą kaią pnes \ engiu sąjungos šių dienų po- , - , -i »»

Tais veiksmais So- įpn-o. ™usų laikams .

vojo pasaulio tautos.

“Laisve

sociaklemokratų partijai už- 
atstovavo J. Glemža

tarptautinė padėtis 
ir Rytų Europa; socialistų Nwi pamityti Tito?

cūzų kariuomenė buvo pri
veista trauktis iš Sueco ka
nalo srities ir anglam pra
dėjo trakti aliejaus, prie 
aliejaus stočių buvo iškelti 
tokie užrašai: ‘‘Čia nepar
duodamas aliejus amerikie
čiams”. Krautuvėse ir val
gyklose taip pat — “čia 
nepataraaujama amerikie- 

kad čiams”. O vienas mūsų ar-

jų Ženevos šypsenų? Atsakymo, deja. mes neturime ir 
gal jo neturi nė mūsų vadai, kurie vieną dieną skelbia. ja,^s žmogus gali patikėti, taj 
iš anksto, kokias nuolaidas jie rasams darys nusiginkla- L *,al ’)1.as‘,x f a~
vimo deivbose. o po poros dienu viską atšaukia, arba
vieną diena žada didinga programa Europai ir kitiems 'Y ' ’;_____  ___ ... * ,, , . . . .. .'dh'J,

no

nigas Končius su savo baltiniu paneigė socializmo žmoniš- pFOgrama minimum; pasta-
aketu turėtų susirasti kitoKi kūmo ii demokiatijos prin- j-ųjų laikų Jugoslavijos po- Spauda praneša,

'......  J cipus. litika ir pranešimas apie Jugoslavijos diktatorius Ti- nujos majoras, gyvenęs
Demokratinio socializmo Vidurinės ir rytų Europos to gaus pakvietimą vykti i Londone, nuo savo buto už-

• ardu Socialistų internalio- sccialistų unijos veiklą. Ameriką. Ryšium su tuo žur- veizdos gavo tokį laišką:
- nalas “Nevvsvveek” dar sa- “Atsižvelgiant į Jungtnalas reikalauja apsispren-

ritą pei skaitęs negaho- dimo teisės kiekvienai tau- parašysiu vėliau, o tuo ko, kad Tito esąs pasii'uo- Valstybių nelemtą elgesį, 
ga.i pa 1 e.., įaj teisės, kurią kitados talpU tenka pasakyti, kad šęs duoti “naują ir pilną kuris iššaukė didžiulį pasi- 

, . .. pati Sovietų Sąjun- ta Unijos konferencija pa- marksizmo teorijos aiškini- piktinimą mūsų šalyje, aš

ięms, varo.

Smulkiau apie konferen-

Reikalauja teisės steig- vergtųjų
kaip Bimba ti iaisvas ir demokratines veikloje buvo ‘viena reikš- Kas, ar Washingtonui rū< amerikietis gyventų tame

Kraštam., remti, o p,, poros dienu, kitu administracijos j?'t J-?!, d' l‘arti’as ?'isK«ee RM EV°- mingiausių. pėtų tas “aiškinimas”? Ten M •* kontroliuo-
pareigūnu lūpomis, viską atšaukia. Jei vadai nesusiaie-;aivo,; ta. <ul„a< ka(i ’i?’ kla?tu0'e; kūne sian- jokiai Lenkijoje ir ypa- pat juk yra leidžiamas žur-JU - .
da. būtų orkestras be vadovo, tai ko vertas gali būti! "ia Bimbl daro io w,«i- T’-' "a-7^ labai Pa‘ na,as T-S- Ne?'s & W?rĮd , T“1*

-j- i* i • i i JI kc-onižtl inoje cvvino nav^rctuiu tautu is* Rouort * Pereitos savaites i«is tuicjo issiki austyti*eilinio žmogaus spėliojimas. Galima tik palinkėti, kad. mu gudru, o iš tikrųjų men- J 1 ‘ gyvino pa\ ei gtųjų tautų is- nepon . rei eitos savaite. j .
;;, .,.1 , • i i ♦ i ni .V. ‘ T. laisvinimo klausima \aka- laidoj buvo įdėtas Milovano bluo vaipu angiųadnnn stracta eudenntų sty.eas „ pabandytų kalbėt, k, tnksa . J.s gretma du Socta socialistinėse partijose Džiios st.aipsnks (paimtasis nuotaikos yra kiek pakitę-

Menu balsu, o ne ka« sau tr kiekvienas savaip. , nestųtretmamus < aiyKUs.no- , e kalaup t tsųpumrnų-s * ' konfe- “Xew Leaderj, už kuij ji-jusios, - ’ ”
Rusų propaganda gaišiai šaukia, kad Amerika pa-p ėdamas 8ibiro katorginius šia: tuoj pat įgyvendinti 1 —

laidojo Ženevos dvasią ir stumia dviejų galybių pasauli darbus sulyginti su jo ka- Jungtinių tautų priimtą, re- 
Į naujas “šaltas” imtynes. Tuo tarpu visas pasaulis jauj^a^e miško da
senai Įsitikino, kad vadinamoji Ženevos dvasia buvo tikį
alkoholio garuose paperėtas nesusipratimas, o Ženevos j 
šypsenos buvo tik sukčių grimasos, nes dar Ženevos kon-

tautu socialistu ma”. negaliu sau leisti, kad

ferencijai neišsiskirsčius Maskva jau pradėjo gabenti 
ginklus arabams ir tų ginklų pagalba sukūrė naują skau
duli akara” jiašonėje. kuris dar negreit bus išgydytas.

konfe- “Nevv Leader), už kurį ji- bet senojo priete-
sai buvo pasmerktas trims Hškumo nuotaikų dar nema- 

• t d v,,,,- Unijos konferencija svei- metams kalėjimo. Džilas K®8 galėtų tuo džiaug-
, . .... , -- - •• __ ... ‘ kino Socialistų mternacio- nusikalto tuo, kad suabe-bais, kada jis, lašinių su atitraukti iš Vengrijos rasų _____ , ,, ... *.__ Til
kopūstais iki žiaunų prisi- kariuomenę ir įleisti Jung-
valgęs, išvažiuodavo Į miš- tiniu tautu stebėtojus. Be to 
ką ir ten •'ilgą eglę pagul- Socialistu internacionalą*

Maskvos taprtauti- Tik Chruščiovo sėbras

Ap z v a lg
DIDELI FOKUSNIKAI čią buvo parodę, arba su-

----------  deginę skarelę, iš pelenų
Didesnių melagių už ko- vėl naują sulipdyti ir t.t.

nalo sekretorius Julius jojo ir
Brauthal, Danijos sočiai- niu ir Belgrado tautiniu Nasser! 
demokratų partijos genera- “marksizmu”. Jo suprati- , * •

. ... ... linis sekretorius ir visų So- mu, įvykiai Lenkijoje ir Amerikos tilininkai
, kad visur kariuomene iš visu Rvt.i f“1“*” 'f^^aconalo U,y- Vengrtjoje re sk.a prarta., 
dirba žmonės Eme.nns k™:,,., k.ninns ii bos. konferencijoje dalyvta- pabaigos visai komunizmo w

vusių partijų atstovai. J. K. sistemai. tkbia.
—-----------------------O tai, savo keliu, rodo, » ’ ., . . .

kad “mkška su lokid-abul Ąmenk^ komumstų^r-
du tokiu". Maskva baudžia H)oJ..e,na t'?n,"k? ma,rta? 
savus heretikus, Belgradas fa'1'^ “"traliniam komi-
—savus Ten viešnatauia te jau tu*ls dau8uni* — 

.. "a- 11 iš 18 narių — jugosla-

dydavo”
Bimba žino

miško darbą dirba žmonės Euiopos kraštu, kuriuos ji
!*savo nora, jie yra gerai y*ra užėmusi. Tų tautų sie- 
atlyginami, turi nois irne kimas laisvės, moralinio ir 
tokias, kaip miestuose, bet politinio komunizmo smu- 
visgi žmoniškas gyvenimo kimo, padrąsintas, negali 
sąlygas... Jie dirba kol no-'būti rasų tankų skandina- 
ri. Bet Bimba žino, tik nu-'mas kraujuje.
tyli, kad Sibire mūsų tau- “Socialistų internaciona- 1957 metams jau spausdi

Musų Kalendorius 
Jau Spausdinamas

Keleivio kalendorius ne sveikas protas, o bruta-

reta
“Newsweek”
naujieną. Ji

munistus dar nėra buvę. Jų 
‘Tėvai ir mokytojai” skel
bė ir ragino meluoti išsi
juosus. Ir meluoja jie. kaip 
sakoma. ]>er akis. Bet kur 
jie atvirai meluoja, tą me
lą nesunku pažinti, to dėl

Taip ir komunistai mik
liais žodžiais savo biaurius 
darbus “pazalatija” ir į pur
vu* sumaišo kitus, juodą 
nupiešia baltu. paveikslą 
apverčia antra pu*e.

Visi žinome, koki vargą

vas titininkas Steve Nelson.

melui paslėpti komunistai vaigsta išsiųstieji į Sibirą 
vartoja visokius “triksus”. mūsų tautiečiai.
Jie, kaip tie cirko fokus- Jie išvanli dirbti tokių

pats
tų darbininkas laisvu noru internacionalo tarybos po- kalendorių užsisakyti, 
neina dirbti. Jų atlygini-'sėdis Zuriche: laisvojo de- kaina 50 centų.
mas yra ubagiškas, jie ne- mokratinio darbo sąjūdžio Visiems užsirakusiems į ^įovo gengsteriai gali žu- 
turi nei kuo apsivilkti, nei atstatymas visuose tuose kalendorius bus jiasiųstas Jvti Venirriios žmones L- 
tinkamai pavalgyti. Jie yra kraštuose, kur toks buvo, kaip tik jis bus baigtas) 1F;vja
tikri vergai' ir lyginti jų prieš rasų inųierializmui jį spausdinti ir įrištas, 
darbą su Amerikos ar Lie- panaikinus. Be to Socialis- Kalendoriaus užsakymus

ju oiganai 
’Jo ‘ Vilnis”.

!• — Laisvė’7 ir .. JS__ nEra iei Tito sali dienų .
ių. į fcjgtj kalėjiman Džila Chru- . “juodųjų dienų ’ su-
užsirakiusiems! plauktų ir lietuviškieji sta-

lincai — šolomskas, Bimba, 
Andrulis ir kiti. Tik jų Va-

tuvos miškų darbais yra tų internacionalas reikalau- lr pinigus prašome siųsti 
ninkai mikliais piršuis su- darbų, kurių laisvas darbi-’šlykščiausias pasijuokimas ja tuoj pat Įleisti į Vengri- šiuo adresu: 
geba iš dėžutės traukti įvai- ninkas neina dirbti dėl sun-j iš sunkų vargą vargstančių ją tris jo delegatus, kad jie “Keleivi*”
rius daiktus. kuriu į ją kių klimatinių ir kitų sąl.v-, brolių ir žemiausios lūšies galėtų ištirti ten padėtį irj 636 E. Broedway 
nebuvo įdėję ir kurią tuš- gų, ubagiško atlyginimo, apgaudinėjimas. kad 12 milijonų demokra- So. Boston 27, Mas*.

Komentaių nereikia.
e

Pavojus demokratams

Jei kokios, demokratai 
gali prarasti didžiumą se-'či'”- 
nato įūmuose. Sako, kadi

balui • PrOseikai būtų len
gviau pergyventi “krizę”. 
Jis chamelioniškos prigim
ties žmogus, savo plauką 
gali pritaikyti svečiui ir pe-

St. Strazdas
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio naujienos Naujienos iš Kanados
MGNTREAL, P. Q. 1 lams aptaki. Ja’ -e dalyva- 

i vo komiteto pii m. P. šime-

šovimas. Tą padarė taipgi 
: pegt as. Dvvorkenas lietu* 
Įviams būvu gerai žinomas, 
ypač jo brolis advokatas,

vos sūnų ir dukterų drau* kuris su lietuviais daugiau- 
gijai. šia bendradarbiauja, ouvo

Liko nuliūdę vyras Niko* užpultos ir kelios kitos svai-
, ... . dimas, sūnus daktaras Ed- giųjų gėrimų parduotuvėspriklauso ivairaų vietos or- mundj|S Kudurauskas> * ~fs vieno dviejų ne. 

ganizacijų at>tov<u, visuo-, venantjs Bostone, kuriems grų. " '
met ruošia žymesnių įvykių, rej^įu gilią užuojautą. į Policija nėrėsi iš kailio 

ieškodama nusikaltėlio, bet 
pradžioje jai ir j galvą nea- 

Rrnni.K kur Jis Sa,i bŪtl*
.... j .-,- z, i • O Untenvoodo kafiteri-žynius svečias ,s Kanados Mvrtenas. Gy,los, ligoninėj. jo> j(. |)ataraavo

Nepriklausomos Lietuvos Į Linkiu jam greitai pasvert;- į aukštas negras, ele- 
redaktorius Jonas Kardelis, ti. '

J. Krastnskas

Jau ruošiasi

Lietuvai remti draugijos 
pirmasis skyrius, kuriam

o ypač Lietuvos nepriklau 
somybės sukakties minėji- Kitos naujienos 
mus. Ateinančio vasario
16 d. minėjime dalyvaus Sunkiai susirgo

: jaunas,
gantiškai atrodąs, ir darbi
ninkams ir bosams manda
giai patarnaująs. Kas galė
jo pagalvoti,. kad tai jis 
galėtu būti minėtų nusikal- 

ir prie baisiųjų birželio die- Vėl mirė timų vykdytojas,
nu minėjimo Maironio par- . . Bet patyrę policijos pa
ke. Ten buvo surinkta virš . ^alPa\ca ^a^ns ve^1‘anM reigūnai vis dėlto suuodė. 
$200 aukų, kurios turėjo ligoninėje neilgai sirgęs jje Massachusetts valsti- 
būti pasiųstos Lietuvos lai- metų amžiaus Ed- gauto pranešimo, kad
svinimo reikalams, bet iki yai'das Murhike. Velionis New Bedfordo yra pasi-

prie!
ku-'

Skyrius rengiasi ir 
Centinio išpardavimo, 
ris bus kovo 9 d.

Skyrius buvo prisidėjęs
GARDNER, MASS.

VICEPREZIDENTAS JUNGT. TAUTOSE

\ ieeprezidentas Kichard -M. Nixon, prieš išskrisdamas 
i Austriją susipažinti su Vengrijos pabėgėliu padė
timi, atsilankė Jungtinėse tautose, čia ji matome su 
Amerikos atstovu Henry tako! i-odge (viduryje) ir 
Austrijos atstovu dr. Franz Matsch (dešinėje).

^aipos reikalais iaitis, Bendruomenės apy-
Saipcs komitetas praple- linkės pirm. L. Bazaras, re

miamas. Į jį jau Įsijungė daktorius J. Kardelis, Vy-
Ant-lė Morkūnienė, šv. Ka- tauto kulbo pirm. Skinkys, 
zimiero parapijos atstovėj A. Navickas, Paukštasis, 
Artimiausiomis dienomis šv. Kazimiero parapijos 
laukiamas Įsijungiant kitos klebonas Bobinas, Gudziu- 
didelės organizacijos—D.L. kas.
K. Vytauto klubo atstovas.

Nuoširdžiai dėkojame 
tautiečiams, kurie gyvena 
už Montrealio ribų, bet at
siliepė Į mūsų kvietimą au
koti. Laukiame, kad ir ki
li i)as-?ks jų pavyzdžiu, 

izėkojame:

J. Valeika

Ką išrinko į 
Krašto tarybą

Į Kanados lietuvių bend
ruomenės krašto tarybą iš
rinkti šie asmenys: kun. 

... . dr. J. Gutauskas, dr. A.
, z“čnui Šapoka, J. Kardelis, I. Ala-

šiol jos ne perduotos. Žinan- buvo gimęs Kaune, paliko galinu negras, kuris už mo
tieji ta reikalą turėtų pa- ^*°ną J^cy Zakutytę-Mur- terų užpuldinėjimą nuteis- 
aiškinti.

dėti, pasikeista mintimis tęs egzaminus ir gavo dip- 
apie vengrus, kurie, nepai- lomą. Egzaminus išlaikė la
sydami rusų tankų, ryžtin- bai gerai. Tuo amatu ji ga 
gai kovoja už savo tautos ii verstis visoj Amerikoj.

Nauja SLA 57 kp. 
vadovybė

Gruodžio 6 d. SLA 57-a

hike, -lukteri Betty Gaili, m’etu, iš la'« Vienbalsiai „į tarta
gyvenančią liotonrto Beaeh, kalėjimo už aleis. “*> paaukoti $20
Calif. tas, nustatė, kad tas kafi-‘ VenSnJ°? !aisves koval l>a‘ . .. ,. ~-------

Gardnery gruodžio 14-ą tel. jos tarnautojas ir baitas J emtl; jį”n«al nutarta su^ -“oaidemokratu

DETROIT, MICH.

d. palaidotas Jurgis Būti- pabėgėlis.

nes vaidybos 
siautės kitu

apyskaita, nu
metu

_  tuviu
veiklus, į-.V';’

(C omston, Ont.) už $5 au- tusevičiūtė, St. Gailevičius 
ką ir O. Bieliūnaitei už $5 j Simanavičius, K. Grigai- 
^loiie esantiems sušelpti, ir ^s, M. Jokubynienė, J. Jo- 
:?o v asario 16 gimnazijai, kubynas, J. Mikšys, D. Au- 
L.K. moterų draugijai už Erotas, A. Ališauskas, 1*.

sa- $3°. vargo mrok-vkloms V°- Lelis, A. Kuolas, St. Juozą 
kietijoje. KLT centro pre- pavičius, Pr. ltudzinskas, 
zidiumui už $15 Sibire St> Bakšys, J. Sungaila, B. 
esantiems lietuviams su- Sakalauskas, S. Čepas, J. 
šelpti- Strazdas, V’. Pėteraitis, J..

salpos komitetas atidaro Balzaras, A. Banelis, V. 
atskirą sąskaitą Sibire esan- Aperavičiūtė, G. šernas. V. 
tiems tautiečiams šelpti ir Vadotas, J. Cicėnas, J. .le

sa vo meu- sinevičius ir J. 
kilti papil- jje surašyti 

koncen- balsų skaičių, 
klose esan- _ ______ į_

Žilys.
pagal gautų

kas, maršalka K. Katinas
Nauja klubo valdyba

EAST COULEE, ALTA
resai 400 ------—

laikomų lie- Angliakasiai laimėjo 
kas turi dauiriau ...--------- ----------- »/I UHiuciięi •• “

Paskutiniu metu Bridge- Kadangi minėti nusikal-į
PITTSBURGH, ?A.Gruodžio 10 d. Lietuviu Porte padaryta gana daug tirnai buvo įvykdyti lietu-, 

piliečiu klubo susirinkime nusikaltimų, o ypač dauKi«U gyvenamose vietose, ta,| ——
vaidy’ėen išrinkti šie asme- baimės jaunoms moterims dąbarmusų moterųį ir me,-, lota.

renkama 1957

Daily- įvarė vieno jauno negro už-;ginM baimė kiek atslūgo.
Žmogus su ūsaisnys: Pirm. Vincas

da, vicepirm. Antanas Ša- puldinėjimai, 
laviejus, sekr. J. šalavie- Gruodžio 6-ą d. vakare 
jus, fin. sekr. Vincas Vie- buvo užpulta studentė. Ji;
raitis, jo padėjėju A. Kriau- buvo stipri ir todėl jai, nors: --------
čial;s, ižd. Teodoras Mat- apdraskytai, pavyko iš LDD 7-to* kuopos 
jošaitis, iždo giob. Jonas užpuoliko rankų pasprukti, nauja valdyba 
Kasper, Alf. Krušas, tvark- . Po 20 minučių buvo išža- 
dai iu Juozas Norkaitis, šei- §mta 9 metų mergaitė 
mininku Leo Misiūnas, di- palikta vos gyva arti 
rektoriais: J. Grigaitis, J. rer s dirbtuvės tuščiame 

kieme. Tas Įvyko visai
vietos. ^as oratf’

BROOKLYN, N. Y.

skyrius ruo-

ganės ir 
valdyba.

Visi nariai prašomi būti
nai susirinkime dalyvauti.

Valdyba

žinių, prašome nurodyti ?ų apylinkės
—i

Alto vietost
i šiasi Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 39 metų 
sukaktuvių atžymėjimui.i 
Tas reikalas buvo smulkiai . .
aptartas gruodžio 5-os die-. Aukoja skautams 
nes ix»sėdyje. Minėjimą; Dr. Vvdūno vardo

adresus ir kalinio numeri.
Pr. Šimelaitis,

Šalpos komiteto pirm.
Lankėsi Balfo vicepirm.

CHICAGO, ILL.

angiia Rasiai 
streikavo ištisą savaitę ir 
šiek tiek laimėjo. Iki strei
ko bendrovės siūlė pakelti 
dienos uždarbį 50 centu, o 
darbininkams sustreika-

(kuodžio 9-ą d. lankėsi vus gavo pridėti $1.20 ir 
Biiifu vicepirmininkas prel. mokėti po 3 centus daugiau 
J. Balkūnas, kuris dalyvavo nuo iškastos anglių tonos i 
šv. Kazimiero bažnyčios pensijų fondą.
kertinio akmens padėjimo Sutartis pasirašyta 2 nn-

Gupka, J. Zinkus, Vyt . . v .
Tunkevičius, Ant. Morkū- Pamojo užpuolimo , u- j ųjma nema-nas. Zalieckas ir M. Pa- studentės ir mergaitės >a"ke » ^S,„nA,mą neina
iaūik i pasakojimų policija spėjo, ' , . „.
JauJks- i? , 7. .j Kuopa jau anksčiau yra,

i ’i nutarusi šią žiemą suruošti,
bendrai su LSS kuopa ir

Fr. Žilionis • )O
i * r sk<i

Dr. Biežis, Dr. Ag-: ~*as smulkiau šalpos reika- gliti tonos. įsnis
P. Bružas. I. Dau-: 
Grybauskas iš Chi- 
ir R. Kepurienė iš: 

N. Y. Po $3 Dr.l

pasakojimų policija spėjo,
kad tas padaryta to paties

Mirė M. Kudurauskienė i asmens.
Mirė Mikalina Januške- Po poros dienų vėlyvą' DDT'Y-irtmiI^vakm^žurJ B*'f° *usirinfeim”

Kudurauskienė,62 vakarą buvo ^It® ,?».•*!“o’..’Dal1)o„ naudai Šia-’ .-----..................-

i me susirinkime tokiam va-' Lietuvių klubo salėj bus 
rinkta' Kalto skyriaus visuotinas

'-komid iii * lt *idv 1 nar.u susu mkimas. Pnmi- Adv. K. G ūgislaiku iie gyveno No.’Ox- nusakytos žymės atitiko aon^!Ja:B:. l,!t <1.?

MIAMI, FLA.
j kus. I. 
!cagos

vielute
metu amžiaus, žinomo Wor- Avė. 2 vaikų motina. Ir jai| 
ccstery ilgamečio prekybi- pavyko iš užpuoliko giėbio' 
ninko žmona. Pastaruoju pasprukti. Ir jos užpuoliko / '

i Prcoklyr.o.
1 Easinvičilts. 

Sausio 9 d. 7:3C vai. vak.; G. Bubelis
J. Mažeika 

iš Chicagos.
K. Gugis tebeserga

ir:

Drabužiu Pakietai Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė turi jgaliojomą siusti drapanas į Lietuvą su 

Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, knd siuntiniai tikrai 
nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas iš

i rusą kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją, 
t Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas Įskaitytas). .I-.-ne yra: 
;4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga motoru kostiumui 

Slinkiai 12 coliu platumo, spalva mėlyna ar ruda. 2 didelės špulik-'-s sičiu
Jie gy vvioj iit,.

lorde, ten turi valgomųjų aukščiau minėtų užpultų- * 
dalykų krautuvę, ten ir mi- jų moterų apibūdinimai, 
rė ir gruodžio 11-ą dieną Sujaudino ir virš savai- 
palaidota šv. Roko kapuo- tės pačiame miesto vidury 
se. svaigiųjų gėrimu krautuvės

Velionė priklausė Lietu- savininko M. Dvvorkeno nu-

nas.
Briedis ir J. V. Stilso-in5nkas Jankūnas kviečia tebeserga ir tebeguli Bil-•»’ adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyru kostiumui, 

visus narius ir visus, kam lings ligoninėje. Jo kūno sPalva pilka, ruda ar mėlyna.

Kuopa taip pat perrinko, IUP\ yar 
valdybą 1957-iems metams.! tautiečiai, 
Valdybon išrinkta: Pirmi-' lygauti.

vargą vargstantieji viena pusė paraivžuota. 
susirinkime da----------------------------

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

^Keleivio" Kalendorių 1957 Metams
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia didelį, apie 100 

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje bus daug Įdomių skaitymų, informacijų, eilių, 
pataiimų, juokų ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Patartina kalendorių užsisakyti jau dabar. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, jis tuoj bus pasiųstas užsi
sakiusiems.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

ninke—B. Spudienė, vice
pirmininku — J. Rimavi- 
čius, protokolu sekr. — J.
V. Stilsonas, fin. sekr. — Pasižymėjusi visuomeni 
adv. S. Briedis, iždininkuillinkė A. Skudžinskienė iš-

A. Skudžinskienė 
išlaikė egzaminus

Paraginkim savo pažįsta 
mus uzsisakyt “Keleivį.” 
Kaina metams $4.I

Dabar pats laikas užsisa
kyti “Keleivio” kalendorių

—A. Suingle.
Užgyrė “Darbo” prenume
ratos pakėlimą iki $2 m.

Susirinkimo eigoje buvo 
daug kas svarstyta “Darbo” 
žurnalo spausdinimo ir ki
tais reikalais. Taip ]>at at
kreipta dėmesis Į LDD cen
tro komiteto nutarimą pa
kelti “Darbo” prenumera
tą iki dviejų dolerių me
tams. Kuopa didele didžiu-

• laikė valstvbinius masažis- 1957 melams. Kaina 50 c.

Pakietas Nr. 2- Kaina $4(5.00. Visa medžiaga vyriškam vl- 
noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa
mušalais ir kitais priedais.

Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drol>ės Si «•!. 
platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; 
I jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; | 
jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausiu spalvų; I špuli- 
kės siūlų ir adatų pakelis.

Siųskite pakieto numeri, čeki ir aiškų adresą mums:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER. MASS.

Vytanta* Skrinską, Savininkas

Siunčiam Maistu Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė vra Įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa

kietą siuntimo į Lietuvą ir Į visą Rusiją su Amerikoje anmokėtr 
»5 anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatyta* ; $ 
tam. kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi. £

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra l’ .- sv. bekono I sv | J 
jautienos, 1 sv. taukų. 3 kenai pieno. 5 sv. miltų. 2 v. ryžiu 
3 sv. cukraus ir sv. šokolado.

ei
Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. X 

jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių. 5 sv. j 
ma balsų C. K. nutarimui'.miltų. 2 sv. cukraus ir% sv. kakao. (
pritarė il’, priedui, pasiūlė, Pakietas Nr. S-l kaina $49 80. Jame vra 5 svarai miltu, svaras > 

sviesto. 2 svar. kumnio, 3 sv. tauku. 2 sv. jautienos. 2 sv- cuk- t 
raus, 2 sv- bekono, lt£ sv. pieno milteliu. 1 sv. kavos. I sv. ka- 

’kao. išvaro arbatos.
kad studentams “Darbas” 
butų siunčiamas tik už $1.- 
50 metams.
Vengrijos kovotojams 
peaoko jo |20

Svarstant tarptautinę pa-

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čeki ir nurodykite.} 
kokį pakietą norit siusti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjoj 
adresą- Muitai į paminėtas kainas Įrokuoti. Rašykit:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WOR( ESTER, MASS.i 

Vytautas Skrinską, Savininkas j

_ _ ____________ i 'J '.lįt.'.L'.V U.fTV»ev*vve»»eveee»eeveeeeeveeev vvv e te* •» 1
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 
pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worceater, Mas*.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui
tu j Lietuvą ir Į visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Kimi- 

fon, streptomycin. validolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą Į 10 dienų, o ; Sibirą ima 22 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu
mis gauna garantiją iš rusą valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
Vytautas Skrinską, B- S. Reg. Phm.

Ideal Pharmacy nbtbfa savininkas
Ir Notary PobHc ............
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Ko nori tos pelėdos?
-------- :--------- i(Tęsinys) ties, apgailestaudamas sa-

Bet dabar tebūnie man vo praeities klaidas, negir- 
leista pažvelgti j akis ir sa- džiu tų žmonių prisipažini- 
vo teisėjams šioje Taryboje mo ir apgailestavimo dėl 
ir už jos ribų. Mano san-.savo pačių pasibaisėtinos 
tykiai su lietuviais komu- veiklos, tebevykdomos ir 
nistais ir su tuo susijusios; šiandien. į
mano nuomonės yra tačiau Šitas nenuoseklumas man 
tik dalis mano praeities, yra visiškai nesuprantamas. 
Mano veikla praeityje nesi-! Man atrodo, kad kai kurie 
ribojo vien santykiais su; mano teisėjai turėtų prisi- 
prokomunistiniu elementu.! pažinti prie savo dabartinių 
Pagrindiniu mano viešosios klaidų, kaip aš prisipažĮs- 
veiklos motyvu buvo, kaip, tų prie savo praeities klai- 
sakiau, kova su fašistiniu' dų. Jeigu jie to nepadarys, 
totalitarizmu, nes anuo me*, tąsyk jų teisė pasilikti Ta- 
tu fašizmo pavojus laisva* rvbos nariais tampa dar 
jam pasauliui atrodė opes-

GERAI SUGYVENA 
r

šilos avelės rainiai valgo žolelę amerikiečiu Frochner- 
hof karo pratimu laukuose Vokietijoje ir visai ne
kreipia dėmesio į čia pat stovintį tanką.

kaz

ms negu komunizmas. Pa
dėtis yra pasikeitusi šian
dien. Ir šiandien kai kurie

menkesne negu 
sė.

manoji tei-

, vieną savo draugę lankyti 
mūsų tikybos pamokas. Jos 

į abu tėvai buvo evangelikai. 
Ji sutiko pasiklausyti ir gal 

; pati tokiam jos amžiuje 
i jautė patraukimą ieškoti 

ko naujo, kilnesnio.
Iš kaž kui* tas kapelio- 

! nas (tikybos mokytojas)
! sužinojo, kad mano moti- 
( na evangelike, ir kad tė- 
i vų santuoka padaryta ne 
i katalikų bažnyčioje. Tada 
i jis pradėjo reikšti man pa- 
Į nieką ir nevieną kartą vi- 
1 sos klasės akyvaizdoje iš
vadino mane žeminančiu 
užgauliu vardu “benkartė”.

I Nors aš tikybos pamokas 
1 atsakinėjau lygiai gerai, 
j kaip ir kitos mergaitės, vie- 
! nok tikybos mokytojas ma- 
i no žinias įvertindavo ženk-

Visą savo gyvenimą tvir- aš reiškiu savo dėkingumą būti tęsiamos šios Tarybos ]u ~2” ar “3” (Amerikoniš- 
tai tikėjau demokratija— įr pagarbą. viduje. Į kai išeitų D ar C). Po tokiu

mano teisėjai nebenori pn-į ne tik politine, bet ir so- .........................
siminti, kad jų pačių va- eialine, ūkine. Svarbiausia, 

tikiu kad žmogus, 
dividas, vra aukščiausia

.. , . . anpinnps* as nasirraiiKiu is . - . .. . . ir —
Nenorėdama daryti sun-

sirvžima ateitvie tik dar ---- ~ 1----------------------- kūmo, aš nesiskundžiau
ruomene gali užtikrinti šią y . menkos ir nereikšmingos tėvams, dėl manęs žemini-

le mo be jokios kaltės. Aš 
ėjau tada šešioliktus metus, 

ir demokratinės mano religinis jausmas

._ Tačiau, aš „oriu išryškin-
kaip in' nepabkdfmas'dėl4 to^okiS dies’ kad aš trokštU išvysti kė lankiusi katalikų tikybos

• -------------------------------„ _ ~„xščiausia nepalikdamas d eito jokios di kada mes visi gale- ramokas.
toms bolševikų iškamšoms vertybė šiame pasaulyje ir abejones; as pasitraukiu is gime ^U6itikti ir pasakyti?
savo bendradarbiavimą. Gi kad tik demokratinė bend- .y. ’ issmesdamas Pa* jog mūsu pastangos, kokios

dai ir organizacijos 
voje siūlė Paleckiui

Lietu 
ir ki-

kiek tai liečia kai kuriuos 
tautininkus, jie, teisdami 
mane, pamiršta, kad jie 
ir šiandien, viena koja sto-

vertybę praktikoje. Bet ko-stlVna.uy kovotl *u Y,lsfls °" jos bebuvo, prisidėjo prk 
kia organizacija ar bend- ^htanstais — ne ti omu- prjsjkėlimo laisvos, nepri 
ruomene, kuri pažeidžia nistais,. ?e5 11 tawl6> antide- įiausomos demokratinė;pažeidžia nlstais, klausomos

*>e* imieTiaba'r nuodija'ne Tik - cs’ vai<lomos pagal |JUVO sužalotas tokiu kuni* 
Alau. Maiki: Ku, taiptes, o minutės i sekundes.'» »“Ja «?T*. kalb«i laisvai ir be baimės, gyventojų laisvai go elgesiu.

’ Bet metams atžymėti gali- PagnĮtdttuus sios Įstaigos yrą, mano nuomone, ir• an- » g metkstą vaitą, ta, yra tik- Pasakotojai kiek stabte-
ma būtu pasirinkti ir kitokį: k!'lnc'pus' -Menkos Lieta- t,humanistine rr ant.de- nš S aS’ kun° Įėjus, tuoj pasigirdo klau-

vių Taiyba siekia apjungi r mokratine. šitokiai pašau- jute inetviud ne , , neatsižvelgdami i skir-svtniii na«tabnq

“demokratines jėgas’’, “t- lėžiūr ai aš esu griežtai prie-aP*e^u Lietuvos įeikalo, tumus savo talpe> * Kuo "ka’tas vaikas
voti už pagrindines žm. į šingas no,s mano Pastangos sio ............................ ! Kuu ka.tas talkas,

reikalo labui nebegalėtų

vedami šioje Taryboje, ki- žmogaus teisę galvoti
taip te.

bėgi tą pirštą atkišęs?
—Iš knygyno pareinu. O nia butų pa

kur tėvas žergi? tašką žemės kelionėj, ne bū-
—Nu, aš tai einu savo tinai sausio pirmą dieną, 

frentų pasveikinti su Nau- Pavyzdžiui. nuo gegužės, 
jais Metais. Tu, Maiki, tai pirmos iki sekančios gegu- 
nei savo tėvo nepasveikini, žės pirmos būtų taip pat
Ar nežinai, kad susilaukėm apskriti metai. Tuo būdu 
Naujų Metų? Naujais Metais galima bū- zacW

—Žinot tai žinau, tėve, tų laikyti pirmąją gegužės, 
tik nesuprantu, kodėl vidų- arba ir bet kurią kitą me
ti žiemos žmonės vadina tų dieną.
-naujais metais’. J —Bet kokie galėtų būti

—Nu, tai kaipgi kitaip Nauji Metai, vaike, jeigu 
juos vadinsi? Jeigu jau juos iškeltume iš pirmos
Nauji Metai, tai taip ir tu- janvariaus dienos? • , •
iim vadinti. i ai «. .......................... ; . KOVCJa.... matai —-MatyL tėvui nėra z, teises, kaip

., i nema. kad N auji Metai ne moki arinius—Bet ar tėvas 
šiandien ką nors nauja;

—O tu nematai?

uz pagnnames zir< j smgas 
'.««•« asmens teises”; “Ame į Todėl aš pripažįstu min- 

rikos Lietuvių Taiyba sic i ties bei žodžio laisvę ir 
daro iš atstovų. oi gai i ! tiems, kuriems esu priešin- 

kurios . i u? gas — noi-s jie būtų ir fa
ne pri klausomos demckio- šistai. komunistai ar kito-
tinės Lietuvos Re<pi(hiir<,. kie totalitaristai: pripažįs

tu tol, kol nėra rimto pa
vojaus, jog jie panaudos 
jėgą tam, kad šią laisvę 
atimtu iš kitu.

sias, kurio mes turime siek
ti. neatsižvelgdami į skir
tumus savo taipe.

Keistutis Michelson
New York

Viešnia iš Detroito

visada buvo švenčiami sau- venime 
sio pirmą. Pavyzdžiui, se-somos

atstat vma. pripažįsta d«r- - --- *' X- r t » «
mokr&tinius principu- ii 
juos vykdo gyvenime” N t «
1926 metų ligi šios dieno- 
mes matėme, kaip tauriniu 

už pilietines 

jie vyk d-. dc- 
principu- g»

—Ne, tėve, aš nematau, liovės vokiečiai juos švęs- kas kita, kaip tautininku1 1 - - 1 ' 1 _ . . • _ » Tr 1 - -1 i v • • » • « ’kas buvo vakar ir užvakar, davo dar prieš Kalėdas 
Mes da-

jei 
nekatali-vienas tėvų yra 

kas?
—Kristus nurodė apašta

lams leisti pas jį vaikus. 
Jis žinojo, kad tie vaikai 
yra nekrikštyti, ir jų tėvai

Praeitą vasarą nuvykau vaišinti svečius. Dėlto pas susituokę ne katalikų baž-
b L o orvi inci v Liii’A nizio » V JUk/C* 1\Z \:YUV____j/vuui ivtc •lt_ Vi X T Z* 1/^1

namie. Parvykę iš bažny- šliaukydavo ir katalikų ku- —Kaip tas kapelionas ne- 
čios kūmai tuoj pradėjo aiš- nigai. Ypač dažnai lauky- jautė sau nuodėmės? Jis
kinti savo pavėlavimą ir davosi vienas vikaras, ku- neturėjo mažiausio išmany-

.Teigu šitokia mano pa- pasakoti nesitikėtą nuotykį: ris buvo didelis medžioto- mo apie auklėjimą ir apie
saulėžvalga yra idealistinis klebonas atmetė vieną kū- jas. Vieną kartą jis pareis- misijas. Jis turėjo pašau-
volterizmas, tąsyk mano mą. Jis paklausė jo, ar bu- kė mano mamai: “Irena, kimą būti gyvulių varovu

. , ,. ... kaltė yra ta; kad aš gyve- vęs velykinės išpažinties, o kai tekėsi, aš tau duosiu ar malkų kirtėju, o tapo
e ir kokios nepriklau- nu iaikrtai p kada h urna- tas teisybę pasakė. Klebo-dovanai iškilmingą šliūbą, kunigu ir buvo paskirtas 
Lietuvos jie ilgisi , e nįzmas miišta ir kada žiau- nas atsisakė krikštyti. Tu- jei tavo vvras bus katali

Lietuvoje pralietas siral
jaunuolių auklėtoju.

ri jėga bei savo valios pri- rėjo skubiai 
metimas kitiems tampa lai- krikštatėvio.yra šiandien, tas-lapkričio mėnesį. Mes da- kiečių ir kitų nekaltų ii. tu-•• _ kas. at|w|w> da. 5uradt)m toki

ir po,yt.\y- oar metus dalijam i 4 da- y,ų kraujas ir smndiei. tse. b,,. vvksta kaip tik ačioje ve]vkin&. ' 
pati darbą:! ns. o jie oalydavo į dviJvlJOje jų liejamos asiras mūsa Taiyboįe

Ši mano pasaulėžvalga 
remiasi Įsitikinimu, kurį

tas pat 
pats bus rytoj 
rai dirba ta * — •
moterys skalbia tas pačias, dalis: žiemą ir vasarą. Kai dėl prarasto vadistinio r<>

ieškoti naujo kas. , ; —.Jau geriau pas mus
Užrinko kol —Po kokių metų ar pus- Amerikoj, kur haiškulėje
kuris buvo antrų mano tėvai nuėjo pas nemoko jokios tikybos ir 

tą vikarą, kad juos sutuok- nėra jokios neapykantos,— 
tų. Bet tasai pats vikaras pareiškė senosios ateivių

drapanas merginos lau- vasara 
kia vaikinų; advokatai lau- davosi 
kia, kad kas susimuštų:
daktarai laukia, kad kas, vai suvežti. gyvuliai irj ir tuo būdu juos pastūmėjo, oiiver Wendeil 
apsiigtų, o graboriai lau- paukščiai per vasara užau- Į bendradarbiavimą su ko-; žmonės oali 
kia, kad geri jų kaimynai gę ir dabar jau buvo lai-! munistais. Šituos faktusč&i

pasibaigdavo, baig- jaus. daugelį geros valio:
metai. Laukų dar 'Amerikos Ken.vių panarėį suformuiavo žymiausias 

a. būdavo jau užbaigti, ja aklais bolševizmo teroiii^ Amelikos istorijoje teisėjas 
gyvuliai ir! n- tuo būdu iuos oastūmėje’ nin

—Na ir reikėjo jam sa- . ......
kyti teisybę. Užteko Įlaša-Jau Palelske; J«‘ l'at> P«- kaltn# 'ATas.

miltų. Dairykis kaip nori? k; 

tėve. viskas pasilieka kaip kiečiai 
buvo. Tai kur čia “nauiij alaus, 
metai '? Tėvas net ir naujų; gerais 
neimu neturi; eini sulopy
tum. kaip ir visada.

—Ale dabar kitoks oras,
Maiki, tai gal dėl to yra 
.Nauji Metai?

—Oras, tėve, ne naujas! 
dalykas.

—Na. o kaip su politikie
riais, vaike? Ar jie nesiti
ki naujų kyšių?

—Kyšių jie tikisi visada, 
tėve, todėl ir čia nėra jo-j si eiarbai ir 
kia naujiena. Viskas pasi-į linksminti

metų 
; >odi aug 
džia.

__ ata.
daro?

Holmes 
surasti teisi n- 

gus sprendimus ir antide-
p.auu juos mėsai \ o., mm,u tik todėl, jog jie su- mokiatiniu filosofijų klai- 

pasigammdavoi daro dar vieną priežaStĮ,, dir,aUmas' gali būti'dera- 
apkraudavo stalus; kode aš maniau kad-ma- maį tik viešosios

valgiais n švęsdavo; no formali deklaraciją nuomonės laisvame forume.
buvo, «ėl mano praeities «; d» Toda tikėdamas žmogų- 

pfc-f mi, kaip individu, manau,
. kad mes turėtume pritąiky- 

kaai gja gajvoseną pačioje Ta- 
i ryboje ir kad

pa:saigą. Tai 
r naujų metu pra-'

jie ir dabar taip

aities laikysenos yrą 
kankama. Ir dėl tos p 
priežasties stebiuosi, 
N’e\v Yorko Amerikos

viskas •’ katalikų tikėjimą, tai —Brangūs sveteliai, leis- 
aš jus sutuoksiu. Užgauti kitę man baigti. Dar vie- 
tokiu nelauktu ir nereika- nas episodas. Pavasarį ti- 
iiiigu reikalavimu, tėvai kybos mokytojas numatė 
nuvyko pas evangelikų pa-’ parengti mokines dirmavo- 
stoiių ir buvo sutuokti. J nės (tikėjimo sustiprinimo)

—Čia kunigėlis peraisten- sakiamen^uk Rekolekci- 
šv. Jonas gė, - pastebėjo vienas iš1 Joms Paėsti buvo pakvies- 

svečių,— reikalinga, kad'tas z-vmus Pranciškonas tė- 
Bute ne iš didžiųjų, už kitatikis pasižadėtų augiu-! Po rekolekcijų is-

vaišių stalo svečiai keitėsi vaikus katalikų tikyboje? P nniunija ne i '
keliom eilėm, nes jie rin- —Kokią dramą turėjo iš-j ° e e 11
kosi pas vaisingus seiminin

kyti “buvau” ir 
sklandžiai būtų praėję.

—Jis negalėjo to padary
ti, nes jis pamaldus žmo
gus ir eina išpažinties 2-3 
kartus per metus.

—Kas gi buvo Kristaus 
krikštatėviai, kai 

krikštijo?

,ams, kurie
te

gyveno mieste

lieka kaip buvo: tie patys 
politikieriai laukią kyšių ir 
tie patys šunys teršia šąli 
galvius.

—Ne. tėve. tą jų paprotį 
išgyvendino romėnai. Ma
la;. romėnai Naujus Mėtos 
švęsdavo sausio 1 dieną Tą 
dieną pas juos būdavo di
delė šventė. Sustodavo vj. 

ko; žmonės eidavo 
duodavo viepi 

Kitiems dovanų ir linkėdavo 
•'laimingų naujų metų” 1* 

j kai romėnai užplūdo ger- 
! manu žemę, tai tas jų pa

in-ffvvcnti jūsų tėveliai—atsi- J?“1’:
iki liepė viena ponia, - būda-!11' netolimoje a,,yhnkeje.

■ —As ėjau ispazindes prie 
pačio rekolekcijų vadovo

tuo būdu tei- kus nuo ankstybų pietų

kurie mane puola dėl >^"-5 turėtu būti surasti. Ja* atvykusis buvo supažin-bes kunigo pastūmėtas
los prieš 13 metų. Stebiuosi,. 0eja ;iaiK|įen p,-įeš sa. dintas su “įvykiu”. Tai duo- tuoktis evangelikų bažny- 

' ' •/.===' ve aš matau ne laisvą foru- <lavo pagrindo daiyti pasta- čioje.
tai šventei datos mą, bet organizaciją, ku- ^a< tikybos dalykais. • Kristus mokino žydus

tuviu Taryboje yra žmonių? singT sprendimai galėtu ir sutemos. Kiekvienas nau- mas katalikas, jis buvo pa

vejusios

Kartais jie švenčia ją aijks-; rios viduje yra grupė, sie-

kunigo D. Man pasakius 
įvairių i-ūšių tam tikrą kie
kį nuodėmių, kunigas ėmė, 
kaip visada tai daroma, įti
kinėti kokį didelį blogį aš 
esu padariusi ir kas toliau 
man reikia daiyti. Bet jis 
netikėtai užklausė, ar ma
no tėvai atėjo išpažinties. 
Aš pasakiau. kad tėvelis 
yra, o mama neatėjo. Ko
dėl? Ji evangelike. Tada 
aš negaliu tau duoti išriši
mo. Eik namo ir atversk 
motiną į katalikų tikėjimą. 
Tada gausi išrišimą. Paskui 
kiek pagalvojęs, pasakė:

—Aš neturiu galios at
leisti tau nuodėmes. Bet 
jei nori, eik išpažinties 
prie arkivyskupo. Jis čia 
bažnyčioj.

Tuo laiku prie bažnyčios

čiau, kartais vėliau. kianti primesti kitai grupei kampelyje, geriant
—Oirait, Maikį tąi h savo valią. Dėl to aš čia v,esn’a Detroito,

mudu nežiūi 
diena anksčiau 
vistiek tu _
dvti ir abudu pasilinksmina Todėl tok kol šitokiaao? ja,s- itęse: —Alano tėvelis visą

yra Ne\v, —Mano motinos seneliai amžių buvo giliai tikintis ii 
cijos. • į Yorko Amerikos Lietuvių buvo vokiečiai, bet jie ir praktikuojantis katalikas, h

—Tėve, Amerikos žmonė-' Taryboj, aš jcje negaliu jų vaikai, gyvendami kai-aš manau, .kad kunigo ap-
se yra paprotys daryti fiu-: pasilikti, dėl to atsiimu me« sulietuvėjo ir juose aštalayimo būdas

Yienam svečių kambario trejus metus naujo tikėji- 
kavą, mo. o čia vikaras Įsakė ki- 

šeimi- tatikiui tuoj apsikrikštyti, 
šliūba. — Vieš-

—Tai pagal tavo rokun- pi utys jn Įgijo ir pas germa- sim ant Naujų Metų inten- gailėtina padėtis
dą išeina, kad 
tu visai nėra.

Naujų Me- nus. Vėliau jis paplito li
po visą Europą, o dar vė

—Ne. tėve, tokių Nauiu liau europiečiai atsivežė ii 
Amerikon.
—Bet aš girdėjau, Mai- 
kad Amerikos indijonai

li-Metų. kui ie reikštų ką nors 
nauja mūsų gyvenime, vi
sai nėra. .Juos galima su- ki

nutaria to laikytis. Taigi; pės. socialdemokratų, suti-' Kydayosi vien lietuviai ir »uyo pei-sekiojami jų vai- 
padaiyk tokį nutarimą ir kimu: bet turiu pabrėžti su katalikai, nes toje apylin-kai- mes buvom tėvo
tu, tėve: nutark daugiau pasididžiavimu ir dėkingu- kėje evangelikų ir vokiečių auklėjami katalikais ir ėjo-

prasti tikta: kaip matą lai
kui matuoti. Pavyzdžiui, šie 
Nauji Metai reiškia, kad 
žemė padalė pilną savo ke
lionę aplink saule ir tos 
kelionės laikas vadinasi 
apskritais metais. Met 
dalinasi į dienas, 
valandas. Y.-damb -

irgi švenčia Naujus Metu 
Tai kaip tokia staila galė
jo atsirasti pas juosr

Tas tiesa, tėve, kai ku- negerti ir “užfundymų” ne* mu, kad visi mano drau-, vienas kitas tepasitaik.vda- me ispazinties. 
rios indėnų tautelės Naujų’ieškok. * ?Wfgai socialdemokratai šį ma- vo. . , As buvau jienktoj gimna-
Metų šventę mini. Matvt,1 —Ne, Maiki, aš verčiau’no nutarimą priėmė labai — Mano seneliai buvo rijos klasėje (high school», v;enuojYne ęweno arkivys-

kujras Karevičius, i-”*”- »«*-ai jie bus ją priėmę iš atvy- padarysiu nutarimą gelti ir nenoromis ir buvo pasinio- siek tiek rag 
si kusiu čionai europiečiu. Ta- geibiu. O jeigu nenori man šę mane remti lięi pat ga-, ko< kultūros.d ienos 

i minu- čiau indėnai
i’opiecių 

neturi nu isto
gei-siu. U jeigu 
užfundyt, tai gudltai. lo. Jiems, kiek\ lenam iš jų? išteklių.

ragavę miestietis- kai paskyrė
o turėdami mokytoją, kun. 

mėgo ir mokėjo įkalbinau tos

naują
X. Aš pri-J 
pat klasės

kuris bu-
(Nukelta į 7-ą psl.
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Iš Pavergtos Lietuvos
nii miesto kapinėse susirinko KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

Komedijantai išsiskirstė ‘yra daug rimtų trūkumų’*,
„ , , . . . kad net didžiųjų miestų
Gruodžio 3-cią d. baigėsi krautuvėse (o ką jau bekal- 

Auksciausios tarybos ket- j^tį apje mįestelių ir kai- 
viltoji sesija iarybos sutrinka prekyba kas- 

deputatai \ aidina tautos djeninėmis prekėmis — ži- 
atstovų vaidmenį, bet visi įjaiu> druska, degtukais, 
žino, kad tai tik lėlės, tik mudu tabaku ir tt 
cirko šokėjai, kurie daro
tą, ką komunistų partijos Jj-S nurodė, kad daugy* 
viršūnės nurodo. 1 1)e įmonių nepagamina tiek,

T ................................. kiek pagal planą turi paga-Ir šitoj sesijoj neužmirš- minti; Pavyzdžiui( vien 
U pasmerkti užsienio ną.; TeUi tekstilės 
penalistų agresija r-gipte ir, ..MnJi<?, 1>ank»a 
juodųjų reakcijos jėgų1

fabrikas
“Mastis” palikęs nepagami-

. x... ,, - - „ ®r“inęs prekių net 17 milijonųsiautėjimas \ engnjoje . J.i
Apie prekių kokybęPaleckis pasakė piktą kalbą 

užsienio lietuviu adresu. prekybos sąžiningumą

' pietvakarių kaimynuose, Mikėnas, fechtuotojas Ūd
ra ir bėgikas Pipynė.

Žemaitkiemiai (žemaičių Visi mūsų tautiečiai geri
±e±e^r“rSVt!±i'l Vlilto vykdomoji Uryb. .veikta. ir brolius,
mo pagerbti. Grupe asme- .. ., 4 - t- - unų pradėjo ardyti viešąją P° P^aull ua Tėvynės nbu.
tvarką. Chuliganai Juozas dar vieneri skaudus,ir sunkus metai. Daug
Strekauskas, Grigorijus ^raui°» ašarų ir skausmo išlieta mūsų Tėvynėje. Ry- aps. kaimas bei geležinke- Mikėnas, kuris 20 kilome-
Piskunovas, Jonas Budre- tojus mums nežinomas, tačiau jam reikia pasiruošti. no stotis ir Šilutės aps., trų bėgime laimėjo sidabro
vičius ir kai kurie kiti su- Laisvėje ivisi turime jungtis j vieningą didžiulę lietu- šiauriau Šilutės mstl. medalį, nuėjęs tą tolį per
laikyti ii* už viešosios tvar- vieką šeimą, kurios svarbiausias tikslas—rūpintis savo
kos ardymą patraukti teis- tėvų šalies išlaisvinimu. Ugdykime medę savajam
mo atsakomybėn”. ikmštui, rūpinkimės badą ir skurdą kenčiančiais Tėvy- Tai yra į pietus nuo Kiai-

‘Tiesa” smulkiau nerašo, nėję ar Sibiro ištremime, mylėkime ir ugdykime sa-' pėdos krašto ir Nemuno 
kas ten įvyko. Lietuviai kas- vuosius papročius ir kultūrą, gerbkime ir branginkime žemupio, kui* taip pat pla- 
met Vėlinių dieną susirink- tai, ką mums davė Tėvynė. ‘ čiai dar ir dabar lietuvių
davo kapinėse pagerbti sa- Laisvė—didelis turtas; jos svetimieji mums nepa- nuo seniausių laikų tebegy
vo. artimųjų ir visuomenės dovanos, tik mūsų pasiryžimas, pasiaukojimas ir ne- venama» yra: 
veikėjų, norėdami nors tuo paliaujama kova atneš mums išlaisvinimą ir tik tada ^®n* *r ,N*uj’ žemaičiai, 
būdu pareikšti, kad jie ne- laisvasis pasaulis mums padės. Jauskimės savo, kaip

. yra:
18*

kiemai), vak. Szameitkeh-sportininkai, bet daugiau- 
men, k. ir sene. Pagėgių šia laimės turėjo Antanas

M. LIETUVOJE,
1 vai. 32 min. ir 3 sek.

Kų veiks Kultūros 
fondas

ir
liu

nori būti paveigti. Pernai jaisvų žmonių, galią ir atsakingumą, nesiskaldykime, 'kaimui Lankos (\ok. Nie-,
pne Dariaus - Girėno ,ką- o jungkimž, ( bendr, d>r^ _ ir ateis mū,u J------ ------- ----- -------
pio buvo padėta vainikų ir T- . , . . ,.i i Tėvynei laisves diena.

Vykdomoji taryba

Iš Lietuvių bendruome
nės biuletinio Nr 4 sužino
me, kad Kultūros fondo 

Alt und Neu Schemeiten 2 valdyba nutarė:
Jam pereina Pasaulio

Vilniaus radijo pranešė-, <]ija nors toks Ozarsko nu- 
jas, kalbėdamas apie tą se-’ rodytas faktas. Inspekcija, 
siją, paskelbė, kad “depu-- kuri tikrino pramonės ir 
tatai išreiškė vieningą visos; prekybos įmones, Klaipė- 
lietuvių tautos valią, dariuos kepykloje Nr. 1 pripa- 
glaudžiau susitelkus apie-žino beveik 15 tonų duonos 
partiją ir vyriausybę, drau- ir pyrago gaminių visai ne- 
giškoje broliškųjų respubli-'tinkamų valgyti. Panašiai ir

sugiedota Lietuvos himnas.
Matyti, kas nors pana-' 

šaus buvo ir šiemet, jei pa
vergėjai rado reikalinga 
vykdyti suėmimus, o bolše
vikai tai vadina chuliganiz-j
mu.
Bėda su tais studentais

Žemaičio vietovardžiai
Pačioje Žemaitijoje, že- Žemaitėliai k. Alytaus 

maičių gyvenamoje, kažin aps. Alovės vis., 9 km nuo 
ar pasitaikytu vietovardis, Alytaus, 9 km nuo Potero-

derung) aps. Lapynų šen. ’ lietuvių archyvo ir “Knygų 
Žemaitkiemiai, Szameit-1 lentynos" leidimas. Jis lei- 
kehmen, k. Pilkalnio aps. džia Lituanistikos instituto 
Užpjaunių šen. i redaguojamus leidinius. į

; pirmąjį tomą įeis darbai, 
į UŽ AUGUSTAVO GIRIOS! kurie liečia opius mūsųkal-
I taigi Sūduvos - Jotvos s’en5’ . turtų,
I Dainavos viduiyje, yra: 'kultines n kt. klausimus, į 

Žmojdak lenkiškai, taigi
Žemaitis, vsd. pietryčiau
Buožiškių (lenk. Buazisz- Kultui o& fondas, susita-
ki) k., žiemvakariau Štabi-'J^ ?u knygų leidy le
no (iš baltiško vardo Stab- pradeda leisti jauni-
ing-is, prie Bebros, Narvies mo kteratūią, steigia kas-

kitus V. Biržiškos * Aleksan-
uorvnas ir t.t.

Visur bėda su tais stu- kuriame būtų žemaičio vai- nų geležinkelio stoties, 
dentais. Beda su jais irko- das. Krašto ir jo gyventojų Biržų aps. Vabalninku 
fliunistams. Vilniaus lie- tautovardis tenuklysta į vis. ir Panevėžio aps. Vie-i

i-i - i8^ Nr‘ . ® paskelbės Vu- kitokio vardo gyventojų šintu vis. i aZl itako mxt ' lietuvių kultūros• niu buvc priimamos netin- niaus universiteto studentu i i . • • • z, i I des.-sono jtaKo upes) , . . . •ų MU v p « niaus umvei-siievo svuueinų j.rasta kalp atelvmis (kolo- žemaitehai p iv. Panevė-'ir km i nUtne mm A,i«m- piemiia, kuri skinama uzkarnos prekes ir pardavme- A Trakvmo SL Keinio A • • , - ... . . -• ..... 1 t j pietus nuo Auguo- {. • .. .. 1 - 13.1 • 1 • | A. iraKymo, ou iveiiuo, A. nizacims^. zemalclo j Aug-zio aps. Viešintu vis. tavn ir <ririn« vienai'* hetuvių grožines literatu-sedy ministerių tarybos p,r- james. PaUknnus vyriau-■ Balsu, R Atomo laišką, ; Mažąją J* žiliškis viensėdis Ro-Siausta o varfo ėvvere atlinkt« Lietu-
muunko pavaduotojas Oz-sios drabužių prekybos val-; kunuo nusiskųsta, kad uni- lietuvio į p,ūsų žemę, j kiškio aps. Juodupio vis. U “ viu rašytoju draugijos.

. 1958 m. sueinančiai 40s dėmesys i T - ,■ metų Lietuvos nepnklau- 
atsiatymo sukak- 

, čiai panunėti Kultūros fon-• fsTii** l m-1 *
gmuiugvoc ir dar toliau, gudo ar krie- vlsč. Ukmergės aps. ir kai-

komjaunimo gretose1, bet vo į Lictuvą> latvio j Lie- mas Alytaus aps. NemajO-vlrdaš‘"'iTa 
dai vis esą tokių studentų, tUVą, lenkų ar mozūrų į nų vis., 14 km nuo Jiezno vai 38
kaip chemijos fakulteto Lietuvą ar i Prūsų žemę mstl. netuvisKas
Feigelsonas ir Sapno, ku-ir tt Ir> pavyzdžiui, že- n^cMiiveir 

pasiduoda nacionalis- maičio vardo vietovardžiu UŽNEMUr^EjE

kų šeimoje žengti į šviesų kitur.
komunistinį rytoj ų”.
Net degtukų nepristato

Aukščiausios tarybos po

Iš įvairių pramonės įmo-

lyginti su tuo pačiu praėiu-' parduoti, 
siu metų laikotarpiu, sviesto <4_, .. 
parduota 2 kai tų daugiau, Lhuhganai 
pieno 2.3 kartus, kmopų Vilniuje leidžiama

nerimsta

“Tie-
lapkričio 25 d. paskel-1.8 ir t.t., bet vis dėlto ne- sa. 

galėjo nutylėti, kad prekv- bė tokį pranešimą 
doš organizacijų darbe Lapkričio 2 ei v O11MA nauiiv

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, koOEL 

parašė Jurgis Jaukus. Pasakoji- . r‘‘rt‘ argumentų, kurie visiems
mas apie nepaprasta žemaitį, 
daug nuostabiu dalyku padarė 
nepadarė vieno, kurį tikrai

Aš NETIKIU I DIEVĄ.

padaryti. 237 psl. Kaina

kvis *rfon,us- Kaina ...............................20c
‘:| ATLAIDŲ PAVESY, P. Abelkio m- 

manas iš Žemaičių Kalvarijos prs- 
turejo ,iJes. Kietais viršeliais, 467 pusls-
.. $3. piai, kaina ......................................... (4

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū-
LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vndovėlis pra- .. -
dedantiems angliškai mokyti-;; duoda *-a,na 
ištarimą, angliškas pasikalbėjimus. TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ.
Kaina .....................................................75c. Patašė Leonas Blumas. Trumpas

> naiiznio aiškinimas. Kaina 26c.

žas, novelių rinkinys, 155 psl. 
.. $1.50.

NAUJA VALGIŲ KNYG.^. M. Mi-. DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
ehelsonienės parašyta; 250 įvairiu PRADAI. Populiari ir naudinga 

receptu, 132 pusk Kati.a ... .$1.25 knyga šių dienų klausimams supras-
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE-|O. Kaina ........... ....••••60c

MAITIS NEPRAŽUS. P.alio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis|,_^ ___
Mažrimas lk’2 metais iš Viekšnių į i i*viU 
Kauna nusikraustė ir Napoicona re-. r» i.
Bėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50; į-s

CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas,! ”.a .
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis-i"1 IKRĄ TI

188 puslapiai, kaina ........................ $2; RUSIJĄ,
CEZARIS, Muko Joiusič’o romanas, , 

vertė A. K. Puida. Antroji tiaiis.
211 psl. Kaina ............................. $2.

CEZARI S, Mirko Jcljsiė'o romanas, 
vertė A. K. Puida. Tretieji <!ali<,

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

MILŽINO PAUNKSME. Kalio Sruo
gos t' ilogiska is.to ij >.- kronika,

173 pusi., dalelis Jot malas, gera 
(topivra. Kaina ..............................$2.56

KON-TIKl. Ther lieyerdalti aprašy
mas nepaprastos sės;:: vyt’, Kelto

nės plaustu'iš Pict’i Amerikos į Po
lineziją. 415 pusi. Raina. ...t,<>.75

APIE LAIKĄ JR ŽMONES. Poete 
J. Aisčio atsiminimai apie Rink],

Miskin), Tuma, Savickį, Giras ir kt
24:* pusi. Kama ................. .....$2J»
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25 
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. Vaiadnos patašyta knyga, ŽotlĮįę.
pusi. naim* ........................... $2.5u J
ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. I2s puslapiai,
kaina .....................................................5ve
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

PINIGAI. Jor.o K. U'a rio. 160 pa
veikslų, 225 pusl„ gerame jKtpieryje.
Kaina .............................................. šo.y'V
A KISS IN T i!’-: DARK. J. Ja c i

no anglų kalba so ’r.js vaizdeliai.

[SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
raše E. Vanderveide, vertė Vaidil

as. Kaina ....................... .10c
KALBOS ISTORIJA. 

D r. P. Joniko pirmasis ir vieainte- 
siuo klausiniu veikalas. Kai- 

• 23.0U
TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 

arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz- 
no istorija ir valdymo praktika. La-

|;:i daug medžiagos. 96 puslapiai 
J •'*<i• II<X ««••••••••••••••••••••••* SOe
I AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
| KRISI AUS VIETININKAS? Pa

raše kun. M. Valadka. Svarbu 
kiekvienam perskaityti. Kaina Ą1JM 
SOi I Al.DEMOKRATIJA IR BOL- 

.šE\ 1Z.MAS. Pagal K. Kautsk 
laujausior.iis žiniomis papildyta tuo
klausimu knygutė. Kaina ...........25c
i.OKI US DIEVUS ŽMONES GAR 

BlNo SENOVĖJE. Dievų yra vi- 
sok.ų įvairiuose kraštuose ir įvAiriuo- 
>e laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ........ ..............................81 J»C
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

parašytas istorinis romanas iš že
ma tijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina .......................83^0
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks ' vanas būti ir kų apie Ui 
ako mokslas. Kaina ,28c
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos s<* ialdcmokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo-

Kaina ....................................   .25c
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio 
nybė-s laikų Romoje, Palestinoje lr 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
prcii:ijų. Kaina ..••••••••«•««R2^6
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos. 1<M) psl. Kaina .... 81.50.
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 210 psl. Kie-
150 pusk Kaina kietais viršeliais $2,1 tais viršeliais. Kaina ............... 83.
minkštais viršeliais .................^LOi'pER KLAUSUČIŲ ULYTĖLĘ, pa-
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

I’arašė Dr. D. Pnka. Pritaikinta . „ .
Amerikos lietuviams. Iii puslapių, apysaka, 1 <6 psl Kaina 
Kaina ............................................. $!.»•?: SOČI ALI7.MO TEORIJA.
JUOZAS STALINAI, 

Kaukazo razbaintnka;
rus Rusijos diktatorių.

rašė Liudas Dovydėnas, jdomi 
82^0. 

Trumpai
a'-ba kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

bu\o pasieki- suomenės santvarka ir kodėl ji dar 
Kama ..2,*c keisis. Kama .25c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 East lirondvvay So. Boston 27, Mnss.

Klaipėdos krašte: , .... ! somvbesoje (dar trvsi -
Lie*. ,. . ! da:

žodis kiemas, 
kaimas sodžius, žem. so
da; sodyba, duba: kietas

susitaręs su Kanados 
lietuvių kultūros fondu, 
skelbia tautinės misterijos 
konkursą.

Lituanistiniam prieaug
liui uedvti steigiama litua- 

ki-
ne

pakalikų plapalų, pradeda ję gyventi žemaitis ar že- 14 km nuo Veliuonos mstl. 
uždavinėti vienus ir tuos

Gimbutie
nės mokslinį darbą anglų 
kalba apie lietuvių kryžius.

Lėšas Fondas tikisi gauti 
iš Bendruomenės centro 
valdybos (nario mokesčių 
dalį), iš leidinių prenume
ratos ’r aukų.

Dar apsčiai žemaičio var
do gyvenviečių yra toliau 
nuo Lietuvos ir M. Lietu
vos, bet tai jau tebūnie at-

.. , , . „ A J maičių, ir vietiniai gyven- žemaitėliai (Burbos)
pačius klausimus , stengda- tojai nežemaičiai ju vaidu šakiu aps Paežežiu vl< 
masi išreikšti savo abejo-tada ir bus praminę pačią žemaitkiemis (žemaičiu
jimą komunistinių šūkių jy apsistojimo gyventi vie- Marijampolės kalba ir jau kitą kar-
teisingumu. tovę. J 1

Išgyrę dėstytojus Braz- Tokių žemaičio kelmo
džiūną, Bulavą, Žiugždą, vietovardžiu nėra daug, bet m’tj i© krn nuo Ąlaurueiu 
Jablonskį, žemaitį, Meš- vra plačiai/ Lietuvos apgy- Seinų aps. Lazdijų
kauską, Chomskį, Ulvydą, ventų vietų 1923 m. Lietu--„ra o
Norkūną ir kt., pasirašiu- vcs gyventojų surašyme tė- msti « i.m 
šieji viešai skatina nepasi-1<a 14* vietovardžiu. Dar jų ™ ” ’__ ietovardžių. Uar jų 
duoti “supuvusioms nuotai-čia prisidės iš kitų šaltinių, 
koms” ir neidealizuoti “bur
žuazinės praeities, jos vei- AUGŠTAITIJOJE 
kėjų”.

Vadinasi, komunistai ir - 
Lietuvos jaunimo* vis dar J ‘ 
nepajėgia pavergti.
Du iškrapštė

Nemuno dešinėje pusėje 
yra:

Žemaičiai kaimas Kauno
aps. Seredžiaus vis.

Du rusai pavalyti iš auk- Tik du svaru 
štų pareigų: M. Afoninas ,ina Vy.
is partijos centro komiteto uuto Gasjano* į. u 
sekretorių ir jo vieton pa- lai.k v
girtas A Baranauskas. Is į, b • selcksm- kojchozc> 
Valstybines plano komis.- kurfs lu,.is £ m hek.
jos pirmininko vietos atlei- tarų (dešimtinių), į jį įeinąstas Petrovas, o jo vieton 
paskirtas J. Laurinaitis. kj w Lžumiškio, Jurk..-

V. Uogintas paskirtas ko piu, Salagaiio ir Lukiškiųmunistų partijos centro ko- ‘
miteto mokslo mokyklų ,r ž (lval ininko Jankausko
aukštųjų mokyklų skyriaus ,.ūnil.osp
vedėju. Tai tikrasis švieti- 1 
mo ministeris.
Katedroj dailės muziejus

“Kolūkiui vadovauja par
tinis pirmininkas ir jo pa
dėjėjas. Mūsų kolūkis ra-

Vilniaus “Tiesa” netvirti- Jone nė,a paskutinis. Šie- no, kad Vilniaus katedroje ™e» žada už darbadienį įkj 

įrengta dailės muziejaus pa- V1€^5 vien^ ^°*
veikslų galerija.
Konkursas paminklų 
projektams

gi-amą grūdu
įsidėmėkime tą uždarbį!

Jei kolchozninkas išdirbs 
3(K) darbadienių, jis gaus 

“Kultūros ministerija” 300 rublių ir 300 kilogramų 
paskelbė konkursą V. Kap-, (660 svarų) glūdų. Tai 
suko ir Janonio portretinių bus jo metinis uždarbis. Už 
figūrų eskizams sukurti. Už tuos pinigus žmogus nė pu- 
geriausius darbus paskirta į;ės švarko negalės nusipirk- 
po 4,000 rublių. Kapsukui ii. O juk tas kolchozas esąs 
paminklas bus statomas nepaskutinis, vadinasi, ki- 
Vilniuje, o Janoniui Bir-'tuose dar mažiau temoka, 
žuose. Kokia ubagystė!

k.

Mikališkių vis. (1923 
12 km nuo Plienu

« i
Petras Būtėnas

Lazdijų - - - .,- Olimpinėse žaidynėse
bes oku (yjep,ourne> Australijoj) 

šiemet daugiausia medalių 
gavo Sovietų sąjungos spor- 

. . , , - 'tininkai (37 aukso, 29 si-
Taipgi, Lietu\os valstybės dabro ir 32 bronzos). Ant

roji
Amerikos valstybių sporti- 

! pinkams (32 aukso, 
sidabro ir 17 bronzos me-

gst

nuo
nuo

KLAIPĖDOS KRAŠTE

-------------------------- 1 šis Fondo valdvbos dar-
LIETUVIAI OLIMPIADOJ^ bų planas bus duotas svars

tyti Fondo tarybai, į kurią 
Įeina kultūrinių įstaigų ir 
draugijų atstovai ir paskiri 
mokslo bei meno darbuoto
jai.

pietvakariuose, Zemaičiv voli vieta teko Jungtinių

St TVARKO VEIDUS

Daktarė, atvykusi iš Ja
ponijos į \’ew Yorką. mo
kinasi daryti plastikines 
veido operacijas, žinomu, 
pirma tą praktikuojasi su 
vaškiniais modeliais. Grį
žusi namo ji “sražins*' ato
mu bombų sužalotus vei
dus. Prieš melus desėtkas 
ių sužeistųjų buco atvežti 
i Ameriką ir čia jiems bu
vo padaryla plastikinės 
operacijos, o dabar tok’.as 
operacijas dares įapon.ii 
t>ydę tojai.

JUNGIASI MILŽINAI

dalių). Trečiąją vietą lai- 
i mėjo Australija, ketvirta tovvn 
{Vakarų Vokietija, penktą'sios jo? 
' Vengrija, kurios viiš 40 gaminti 
sportininkų nutarė nebe- plieno,

• grįžti į rusų teriojamą tė
vynę.

Olimpiadoj dalyvavo ir

Savo dydžiu antroji pa- 
25 šauly Bethlehem plieno 

bendrovė nutarė susijungti 
su kitu milžinu Youngs-

.endrove. Susi jungu- 
; galės per metus pa- 

apie 25,0<X) tonų 
tai yra apie 20- < 
krašte gaminamo 
Pati didžioji šiame 
ir visame pasauly 

į lietuvių, liet, žinoma, kiltu United States Steel bend- 
■ valstybių sportininkų eilė-! rovė per metus pagamina 
1 se. A. Ignatavičius ir St.iapie in.OOo tonų plieno. 
Dargis dalyvavo Austrai i-: Vyriausybė yra priešinga 
jos krepšininkų komandoj, j tokiam susijungimui ir pa- 
o iš Sovietų sąjungos atvy-i sirėmusi j riešu ostiniu įsta- 
ko 7 lietuviai. Iš jų 3 krep- tymu teisme kelia bylą. 
šininkai (Petkevičius, Lau- Teismas turės išspręsti, ar 
rutėnas ir Stonkus), boksi- tas susijungimas nesudaro 
ninkas Murauskai, ėjikas monopolio pavojų.

• S* ‘ • • • * • ' • K - -rę*-r A A , A -- —l* • -s . ... •--- - T-c

GERI ŽIEMOS MAISTO PAKIETAI LIETUVON g
Čia yra mūsų tinkamiausi maisto jiakietai siųsti Lietuvon (JJ?

šaltu žiemos metu- Ypač riebalu pada,ilginta. Pristatymas k 
Xtrunka tarpS ir 10 savaičių. Mui’ s ir >iuiiiimo išlaidos jei- k 

na i kainą- Atsiųskit tik čekį ir aiškų adresą ir mes viską x 
atliksime. »

BALTIC PAKIETAU Nr. 1. K .it. t $52.0 ). .lar. e >ra:
<> svarai kumpio. 8 svarai taukų. 1 svarai cukraus. 

BALTIC PAMETĄS Nr. 2. Kais.a s’5.00. .lame jfa:
5 svarai taukų. 1 sv. Kavos, i sv kakao. 0 sv. kumpio.
2 svarsti pieno. :> svarai cukrau^.

IDEAL PHARMACY. 2‘» KELIA St) ttOK< ESTEK. Mass. 5
'J_____ :___

siame
plieno.
kra>te

5xXXXX8
XXXXX

I X. .
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Moterų Skyrius
=-

Mūsų senai bendradarbei 
Barborai Krusinienei, jos mylimam vyrui 

ANTANUI KRUŠ1N1UI

miius. reiškiame gilią užuojautą.
“Keleivio** redakcija

Kristus žemėje

B nio kryžiaus kabojo auksi
nis nukryžiuotas jo paveik- 

! sius. bažnyčios tarnai netu-s •
įėjo jam laiko, o eia tas 
bedieviu vadinamas žmo
gus plovė jo kojas ir ne
klausė, kas tas keleivis, iš 

i kur atėjo, tik paklausė, ko 
i jis verkia ii kaip jo vargą 
sumažinti.

■ —Aš. Krisius. Nazarietis
—pasakė žmogui šventasi.-.

— Kristus. Nazarietis, 
mano .Mokytojas! — nuste
bo tas žmogus.

i —Žmonės tave bedieviu 
(vadina—priminė jam Kris- 
! tUS

~ ' aš i(Tesmvs) . .....• i i - • •• t i —O tam, as i baznvcian i. - , klausė ir prasisalinęs nia- . JPas bažnyčios duris jam , . J . * . .i neinu. Svetima n man.
pakibo lėkštę, kurioje gu- .J 1 1 * Bet as seku tavo noksią.
Įėjo pinigėliai. Suprato, a °11/’ . . . j Aš esu socialistas, Mokyto-
kad reikia imesti sidabrini. . .a • ?- .^?įjau. Juk tu buvai pirmas
Įmetė ir atsidūrė auksu ii- >»«*> ! k«« >>' ! ,wi2iizm<1 Mokytojas. Ar.i
puoštoj salėj. Dideliam ati- _ 1 ',*ul ,a 0 tu nemokinai nudėti savo
tvėrime ant auksinio kry- * .- , ? t. - artimą, dalintis turtu, o ne
žiaus kabojo nukryžiuoto, , U’ . ga '° h . a'°i grobstyti ii? Tavo mokvk--• v,«tmokslas eina savo keliu, oi? • , ,geno rtmbolis. — Kristus . ... i los namu as nelankau. Jo-gvvemmas savo keliu.... i- - ,Nazarietis. Faz\elge į nu-je nėra vietos ne: tau. ne: 
kryžiuotąjį Kristus ir pir- Pavargo Kristus klaidžio-. man. J: tarnauja auksui ir 
mą kartą suabejojo, ar ver- damas po bažnyčias ir su-i parduoda išganymą už atu<- 

isti gėri nukry- stojo apytuštėj gatvelėj. Ga-i są • • •
mintis nutraukė* — nedidelis namukas. Iš (,a‘

ai

JI JAI’ GAL MIRĖ

ši 16 metu mergaitė iš San Diegu. Calif., gydytoju 
nuomone turi mirti vėžiu liga iki Kalėdų- Ar gydy
tojai apsiriko, dar nežinia, bet ligonė gavo tūkstan
čius kalėdiniu sveikinimų, kuriuos jai Įteikia pats 
San Diego pašto viršininkas.

ANDRIUS VALUCKAS

Stalino nužudymas
________ ___ _

(Tęsinys)
—Nugraužtas žiurkių vietas pakeisti vašku, o jei 

negalima, tai iš vaško padaryt atskiras kūno dalis, kad 
žmonės negalėtų pastebėti skirtumo. Laidotuvių kal- 
• or. išsklaidys visas abejones, nes mes kalbėsime apie 

t Staliną, kaip apie mylimą vadą, kalbėsime kaip tikri
■ ir teisėti jo Įpėdiniai, ne kaip “samozvancai”...

Suktai gudri ir melaginga Berijos politika patiko 
: visiems. Ta pačia proga jie nutarė j laidotuves sukvies-
* ti visus Stalino bendradarbius, jo sūnų, aviacijos ge-
• nerclą, laidotuvių metu paskirti jų vieton kitus asme
nis ir po laidotuvių juos areštuoti. Berija pavedė tokį

j sąrašą paruošti Ivanui Serov, patikimam savo bendra- 
į darbiui, sugebančiam tokius sąrašus sudarinėti. NKVD 
' jau pasirūpins, kad tie svečiai po laidotuvių neišvaži-

tte.-
5.

TĖ\ IšKĖS TAKAIS
ta buvo lei 
žiuoti. Jo

ATSILIEPKIT

___  dar ilgai būtų jis Poetė Balė Vaivoraitė para- Aš atvažiavau Amerikon:
durininkas su lėkšte. j0 ĮaniyU skverbėsi šviesa kalbėjęs, bet, pamatęs liūd- šė, o Sūduvos leidykla išleido 1922 ar 1923 metais. Tuo!

—Dabar dešimtuko ma- —Neik ten, pavargėli,— 
ža. Viskas pabrango, ir prašnekino Kristų moterėlė, 
mums reikia bent 15-kosį—Ten bedievis gyvena, 
centų. į —Bedievis?

—Aš daugiau neturiu, aš Kristus. .
esu Kristus. — atsakė Na-i —Taip. tikras bedievis? ąūdnai
zarietis. I bažnyčią neina, ant mišių. ristu< 11 lsnvko...

—Jei tu būtum Kristus, neduoda, kunigą amatinin-i 
tai iš šios lėkštės padare-J ku pravardžiuoja, bedievis!! 
tum pilną, statinę, — nusi-’
juoke durininkas, bet iš 
bažnyčios Kristaus neišme-

ną Kristaus veidą, nutilo. tokiu pavadinimu

Didžiausia pasauslio komedija buvo suvaidinta iki 
galo. Stalinas buvo palaidotas, iškilmingos kalbos pa
sakytos. Kalbėjo apie ji, kaip apie revoliucijos herojų 
•ir šventąjį. Minių minios žmonių, nežiūrint didelio 
šalčio, ėjo pro jo karstą ir atidavė paskutinę pagarbą. 
Stalinas buvo jau negyvas, bet jo paniška baimė dar 

j kabojo virš Maskvos ir visos Rusijos. Žmonės atydžiai 
į klausėsi kalbų, nes iš jų norėjo atspėti savo ateitį. 
1 Iš ju visu jiems patiko Beria žodžiai, kad:

—.... ateityje niekam nereikės be reikalo bijotis...
trumpą ei- pačiu laivu važiavo mote-! , ....... . ..... . .....

Giliai, giliai atsiduso šven-liet u vos istoriją jauni- niekad to dolerio negrąži-- rodžiai kiekvieno piliečio buvo .aiškinami. pa-
tasis. ,nui> kurioje apie baudžiavos va, prašau atsiliepti. Gal’savo maM- Gyventojai norėjo tikėti, kad tikrai

nustebo ~Dar žmonės nepribren- <Uenas šitaip Plojama: ~ atsimena laivo pava(Įįni.' atėjo nauja era, laimingesni ir geresni laikai, kad Sta
rto, kad aš pas juos sugris- Buvo mcms ir vargo me(y _Aną ir tikslius metus, neseno žiauiumai amžinai palaidoti kartu su Stalinu. Jie

ištarė Daug karų ir daug karalių, tos žinios man reikalingos'džiaugėsi savo širdyse. Džiaugėsi ir vylėsi pamatyti
dėl pilietybės, — be jų ne- savo artimuosius paleistus iš kalėjimų, koncentracijos 
galima surasti mano ‘Re-
cord of Arrival”.

Mykolis 
(Pabaiga)

Ponai lėbauti paprato 
Ir i skurdą stūmė sali. stovyklų, ir ištrėmimų. Kolchozninkai tikėjos i išsiva

davusią iš valstybės baudžiavos, iš amžino skurdo ir 
bado. Darbininkai tikėjosi geresnio aprūpinimo ir 

Kuomet važiavau laivu, ma-j L umpesnių darbo valandų, kokias seniai turi kapita- 
no vardas buvo Sofija Luk-j listinių kraštų darbininkai. Tarnautojai manė būsią 
šaitė. Dabar atsiliepkit to-j laisvi nuo kvailų persekiojimų ir galėsią parodyti dau

giau savos iniciatyvos. Kareiviai manė išsivaduosią iš 
ilgametės tarnybos armijoje. Visi kartu, gi, troško pa
laidoti terorą ir teroro sloguti kartu su Stalinu, lyg 

j būtų galima giltinę askirti nuo diktatūros....

Baudžiavos dalia sunkiausia: 
žmonės kentė ir tylėjo. 
Krimto dirsių duoną sausą 
Ir nerado užtarėjo.

Atsisuko šventasis Į mo
teriškę ir paklausė:

—Ar jis užmušė praeivi?
Ar jis skriaudžia kaimyną ? Į Jau esame skelbė, kad »1- 

Juouam. ruoe pas Kryžių’ Ar jis codus aukso? atstovas A Zam- žmogę kur į mainė “
pamaldžiai lankstėsi kum- ...\ .. . ._ !.. . Daug iškęst lietuvis gali.
eas. Puikus raudonas akso- .TX“ko nemušė,, z^ka, dėl meninių .phn-Tik_,JŽ(rauki!1 ,wdB, daiM:
mas puošė visa atitvėrimą. i į“**0 nTfkna?<izla’. *tSiSa- Oi
Priėjės „rie Kristaus, kimi-p* ->.ba2n.™5 neina Dievo ke. Mes c. der karta re.š- 

Į nepnpazista. — piktai at-i kiame jam padėką už nuo-

MŪSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJE

Labai prašau atsiliepti.

tė

gas stabtelėjo:
—Prie altoriaus gali pri

eiti tik Dievo tarnai,—pa
stebėjo jis.

—Aš esu Kristus, Naza
rietis.—meiliai pasakė šven-
tasis. Dvasiškis šaltai pa
žvelgė i Kristų ir, maldin-; jo Kojos kraujavo, 
gai pakėlęs akis i kryžių, Namelio gyventojas pra- 
ištarė “dominus vobiscum’V vėrė duris ir* pamatęs nu-

—Kam mums gyvas Kris-; silpusi žmogų, skubiai Įvė
lus? Mes turime auksini. dė jį vidun. Vaikai pakišo 
krvžiu ir auksini Kristų! *• keleiviui kėdę, o rūpestin-1

-Bet aš ant medinio-fa ž™ona atnešė ga^ojan-
prasto kryžiaus kabėjau,—; 
skausmingai prisiminė Na
zarietis.

ir tie laikai pro šalį,

ua
tu varge vargužėli, 
lapais sulapojai...

kiu adresu:
Mrs. S. Mikutis 

4135 Olcott Avė., 
East Chieago, Ind.

(51) Bet nespėjo žmonės išsiskirstyti iš laidotuvių, kaip
-------------------------- f nauji gandai pasiekė jų ausis... Dingo generolas Va-

n l k- l- j . 1 silv Stalin... Dingo toks ir toks generolas... Na, tai
kaimynus užsisakyti “Kelei-j nieko> tai Stalino žmones, reikia nuo jų atsikratyti... 
vi”. Kaina metams $4. į Mums pavojaus nėra... Mes ne komisarai, ne gene

rolai...

Ašarcm išp’ovėm smėli.kirto moterėlė ir nukiūtino - širdų talkininkavimą 
savo keliu. pranešame, kad dabar vi

—Kaip žmonės iškraipė “Keleivio” prenumera- Ju°<Ir.ugariais ir mužikais 
mano mokslą! — atsiduso to* reikalai* galima kreip-^aim<į ^ų pravardžiavo 
Kristus ir pabeldė į to na-! ti* į J. Venskūną, kuris ma- Let 
mėlio duris. Nuo ilgos kę-I loniai sutiko būti mūsų at- 
lionės jis buvo pavargęs, ir ’tovu.

J. Venskūno adresas:
17 Wellview Drive,

..ir šventas amatas artojo.

lietuvis pasiliko 
Pagarboj tėvynę savo.
Dykaduoniai bajorėliai 

Ginčuos muštis lenktyniavo. 
Į Į puikybę pasikėlę

MotherwaII, Lanarkshirc, ,r ~ vakt>bę praseimavo.
Scotland

J U 0 K A I

O paskui žandarai caro 
Gniaužė spaudą, žodi draudė, 
žudė karžygius be karo,

; Grūdo Sibiran ir šaudė,

Jis pats, pamatęs kruvi- Kodėl tu bėgai?

—Ir švenčiausias ant auk-'kliudą šilto vandens
į nas Kristaus kojas, atnešė Kiškelis slapta išbėgo iš

.-u daug šventesni 
hišypsojo kunigas.

Chiiiščiovas nesnaudė dirbdamas prieš Beriją. Jis 
buvo bejėgis, kol Berijos kareiviai ir saugumiečiai tu
rėjo užėmę svarbiuosius punktus Maskvoje ir jos ra- 

NEMUNO Si’NrS, parašė An-i jone. Bet jis laukė tos dienos, kada Berija nustos 
nūs romą-j Ludrumo, kada jis patikės tariamam Chruščiovo ir jo 
Suvaikijosj nepavojjngumui _. tuomet jis griebs ji už

gerklės.
Kada po laidotuvių, toliau girtuokliaudami, Chruš

čiovas su draugais, atsidūrė vienoje iš buvusių Stalino 
vilų, tai jis atvirai pasakė jiems:

—Mes negalime pasitikėti Berija. Aš jo bijau. Jis 
nužudė Staliną, jis likviduos ir mus, ko gero apkalti
nęs už Stalino nužudymą... Alba jis, arba mes. Mes 
negalime leist panaikint kolchozus. Mes negalime leist 
atsisakyt Įiasaulinės komunistų revoliucijos. Mes nega
lime likt atstumti nuo vadovybės. Arba dabar, arba 
niekad!...

Planas buvo išdirbtas iki smulkmenų. Planas buvo 
paprastas,—pataikaut ir šypsotis Berijai, suaitėti su 
juo galimai daugiau, užmigdyti jo budrumą ir tada 
smogti peiliu Į nugarą...

(Bus daugiau)

Naujausios knygos

! Kad lietuvis savo raštą 
j Kaip relikviją brangino,

<;o. Trėmė lad. kur baltos meškos. įjs> 
Ir kalėjimuos kankino-

(Irius Valuckas. Įdomu 

nas iš 1935 metu 

ūkininku sukilimo. Įdomiai at

vaizduotas tas Įvykis, apie kuri 

dabar mažai kalbama. Pirma

dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

NEMUNO SŪNŪS antroji da- 

426 psl. ....................$4.00.
DANTYS. Ju Priežiūra, Svei

kata ir Grožis. Parašė dr. An

tanas Gussen-Gustainis. Knyga 

gerai vaizduoja, kaip dantų 

priežiūra palaiko kūno sv« i«a-

(Vietų sąjungos i Vakarus

Kodėl tu pabėgai . klausia ^ĮoGnėlė prie ratelio 
i lusios, supleišėjusios ir kru-p°- "Todėl- kad ten paskelbta raj<|ę vaikui- 
vinos. Aš tau jas numaz-i*cu^ranu^ari^ mobilizacija • |;i<«ntėj<»m vargo dalią.

“Bet tu juk ne kupranugaris“, šikančią be saiko
atsako kiškiui pa klausėją s._______________________________________________________________________

, . . , , . ‘‘Taip. bet eik tu ir įrodinėk*,

mokytojas. i>e -gydomu kremu, o jo Rad «

nu-. —Tavo kojos matyt suša-

—Bet aš nebuvau šven- gosiu! Jis rūpestingai nu- 
— pasipriešino Kristus, plovė Kristaus kojas, pate-

Rod'
a< ter.uvau

kad žmonės visai žmonaJ y atnese
pami: šo mano mokslą. Juk ne« kojines.

Tėvo! Kristus pravirko. Jam 
išvijau, o jūs ji vėl nebuvo vietos jo Tėvo na- 

sunešėt! muose, kuriuose ant auksi- ■

as au.<są pats is savo 
namu
aivai ’

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tą. 190 psl., kieti viršeliai.

Dabar pats laiku užsita- kaina $4.00
,...... esi ne kupranugaris, o tuo kyti “Keleivio” kalendorių

Šiltas Mino- tarpu tave ištrems j Vorkuta“. 1S57 metams. Kaina 50 c. BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
----- ■ 11 : vertė St. Vainoras ir V. Civin-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, tu Stalo Etiketu ir

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

KELEIVIS
06 E. Broedwag Se. Bostoo 27,1

VYRAI NORI LAISVĖS

Wadsworth. Ohio, vyrai panorėjo būti laisvi nors 
vieną vakarą ir ta proga vieni prisipirkti Kalėdų 
dovanų. Todėl vieną vakarą visos moterys nutarta 
pašalinai iš miesto prekybos rajono, čia parodoma, 
kas atsitiktų tai moterei. kuri išdrįstu minėtam nu
tarimui pasipriešinti.

skas. 15 įdomiausiu j^isaku iš 

visame pasaulyje žinomu Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai

kams..................  $3.00
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis Su
viekas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 melų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io Pr«>eū7i«oj, prie Italijos sie
nos. r-a dalis 453 psl. . . .$4.50.

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

Mamytė labai dėkinga

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė
. Ieva Simonaitytė. Įdomus ro- 
’ manas iš Mažosios Lietuvos gy- 
: venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina............ $2.50.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

"Keleivis”
636 E Broadway,

So. Boston 27, Maaa.

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
učių, dukrele, ačiū”- 

Sesės-dukrelės, kodėl joms taip nedaryti T Ui 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čielus metai! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Kai a i ai a
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Socialistai ir Vid. Rytai mimų iki bus galutinai su
tvarkytos arabų - Izraelio 
konfliktas.

DETROIT, MICH. i lės seneliui pasakyti eilė-'VIEŠNIA IŠ DETROITO liui dilgėjo. Vienas antras
jraščius. Apie tai iš anksto ----------- atsistojo ir įsijungė į kitų
• pranešti šeštadieninės mo- (Atkelta ir 4-o pusi.) būreli besikalbančių. Iš lė-Kalėdų vakaras

_ . . " 1 Paskubinti, jei tik gali-' ... . . .kyklos vedėjui Albertui Mi-' ..... to» lyg apgraibomis kaž ko
Socialistų internaciona-1 ganizacijai tokius reikalu- ma> tiesioginėmis derybo-' Gruodžio men. - U., sės- 1985 Scotten Avė., . .. ‘! ieškodami, pasikalbėjimo

lo- taryba, posėdžiavusi-vimus: mis kivirčų likvidavimą Ar-' telef. TA 5-0303. : P ........ . _ dalyviai pradėjo pašnekėsi
rbius

rė tarptautinės padėties ap- pintis, derybos su blokada, kad būtų nustaty- ir Lituanistines mokyk- liaj -r suaugusįejį kviečia- lsnsim3 — Jo švelni, pa
lų tėvų komitetai. Į - ateilankvtL Savo atsi- Prasta ka,ba’ J° užuojautatarimui. Svarbiausiais svar- Egiptu Sueco kanalo kont- tos sįenos, išspręsta arabų 

stymo klausimais buvo įvy- rolės reikalu būtų Saugum 
kiai Egipte ir Vengrijoje, tarybos tuojau atnaujinto;

Artimųjų Rytų klausimu Svai-styti su Sirijos 
reikšmingas kalbas pasakė riausybe, kad greičiau
Prancūzų sociailstų parti- tų sutvarkytos alyvos tieki-i . . .
jos generalinis sekretorius mo stotys ir vėl būtų pra-' ungtines tautos tun pa- 
Pien-e Commin ir Britų dar- dėta alyvą tiekti. į reikalauti iš Egipto vyi lau-
bo partijos pirmininkas Užtikrinti, kad Jungtinių sy^es’ .^a( tuojau sustao- 
Hugh Gaitskell. Klausimą tautų kariuomenė tikrai ap- dyty nieko nenusikaltusių 
apsvarsčius, nutarta pa- saugotų Egipto ir Izraelio civilių svetimšalių įskraus-
reikšti Jungtinių tautų or- sienas nuo vietinių susirė-' »s Egipto.

— ------ ----------------------------------------------------• Griežtai įspėti visas vals-
KODEL SMALSŪS ŽMONES SKAITO DARBĄ?

KULTŪROS IR VISUOMENES MOKSLŲ ŽURNALĄ 
DARBĄ SKAITO TODĖL, KAD JIS YRA

Socialistų internaciona
linis savo turiniu: šalia straipsniu politikos ekonomi-; ,Q turėjo sunkumukslo, literatūros ir meno Mausimais, DARBE telpa apkaitindama <. pfancūzį

V. Kutkusmas pritaikintas Kalėdoms.* nas 
Jame šalia Eglės žalčių ka-’ 
ralienės bus įvestas ir Ka-
ledų senelis. Vaidinimas' Ką reiškia LTSR?

Felikso UI.SK1V. 
kaimo, Telšių aps.

navai-vta mm Amerikon prieš pirmąjįpdV 4.1 yla nuo karąt ;r gyveno Seattle, VVash. I*n- 
klausyklcs, kad ėįau lŠpa- brolis Baltramiejus iš Sibiro.
w. - , 1 Jie patys ar juos žinantieji prašomi
zmties pas arkivyskupą ne- atisliepti adresu:

i -sakiau tėvui. Tik pasiguo-
Arlinsrton. Mass. <2

į tybes, kad nesigriebtų Vi- 
, aul iniuose Rytuose betkurio 
1 ginkluoto įsiveržimo.

tiek savo turiniu, tiek ir! Ar žinoae, ką reiškia “LT- džiau seserei. Jai gi patikę-_______________________ ____
pastatymu bus įdomus ne SR”? Tai sutrumpinta: Lietu- ta paslaptis nepakeliama Paieškau Meškenų, cyvenanėių Broo-
tik jauniems, bet ir suaugu-1 vos Tarybų Socialistinė Respu- našta. Ji tuoj viską ma-
Šiems. blika”. Bet Lietuvoje žmonės mai. Paskui tėvai sužinojo, paskui išsikėlė ?' Brookiyną, x.’ y.

—pairuskos. mokslo,raščiai. apysakos, nuotraukos, skaitytojų laiškai ir kita; , . , _ .. .. .—platus savo akiračiu: DARBAS seka ne tik Lietuvos vyiiąusybes politiką, kultosišeivijos lietuvių gyvenimą, bet nagrinėja ir visuotinės kultu-- pitesakyje. stovi socialis-

Šiems
Vaidina šeštadieninės ir 

Lituanistinės mokyklų mo
kiniai ir Petras Deveikis. 
Pastatymas ir režisūra Jus
to Pusdešrio. Režisoriaus 
padėjėjas — Al beitas Mi
siūnas. Muzikinę dalį tvar
ko Albertas Mateika.

sužinojo,tas raides kitaip skaito, bū-! kad tikybos mokytojas pra- TuriužiniųižLietuvosJie“atysartent:rusai’ Lietuvi, tave smaugia vardžiuodavo mane 
i karte”.

—Kantri buvo mano ma
ma, bet neišlaikė. Nuėjo 
pasikalbėti su tikybos mo

juos žinantieji atsiliepkite adresu: 
boti-i Mrs. A. Gedraitis 

23 Xewport St..
Dorehester 25. Mass.

ros problemas; tas Gui Mollet. Bet Socia-

SVARBI PAMABA

NEW ERA
“Naujosios Gadynės” gyduolės iš- i.lin V drignei ii

dirbėjas duoda didelę nuolaida Kalėdų ■ KytOJU KUn. A. UilJZUbl JI 
dovanų. 3 butelius po s oz. už «4.oo,, pranešę, kad su kunigu 
vienas butelis už $1.30. Galima siųs-

Po progl-amos Kalėdų se- Tai bus srenausia i
—skirtingas savo nuotaika: DARBAS kritiškai, bet drąsiai. Hstų internacionalas, jiejjs visiems gergina ir ugdo demokratines bei humanistines vertybes lietuvis- damas savo veiklą taikos, 

kajame gyvenime; ’ saugumo ir laisvės princi-
—gyvas savo kalba ir stiliumi: DARBE rašoma ne prastai J pais, juos lygiai taiko tiek bet paprastai ir patraukliai įvairaus išsilavinimo skaitytojams; kivirčui Artimuose Rytuo-
—nebrangus savo kaina: DARBAS išeina keturis kartus tiek ir vengrų tautos su— per metus, bet kaštuoja tik $2.00 metams, $5.00 trejiems me-kilimui, tams; studentams—$1.50 metams; paskiras numeris—55 cnt.
Atsiuntusiems savo adresą DARBAS siunčiamas susipažin- Socialistų internacionalo' 

ti veltui. Jei po to norima, kad DARBAS lankytųsi ir ateityje, taiyba pasisakė ir dėl Ven- Jtereikia pasiųsti pinigus tuo pačiu adresu: grijos. Kalbant tuo klausi-' J
DARBAS, 636 East Broadway. So- Boston 27, Mass. • mu, aiškėjo vengrų tautos ’

Naujausiame DARBO numeryje rašo: K. Barėnas, doc. A- tragedijos visuma. Betkuri J Nauja knyga su buvusiu laikraščių nuotraukomis, gra-J. Greimas, prof. J. Kaminskas, . J. Kiznis, A. Landsbergis. J- sukilusiems vengrams ka- J žiai atspausdinta ir Įrišta. Viršeliai aukso raidėmis papuošti-ic- .... ..„.„iv.. _• !

gražiai pasikalbėjo, ir kadi

Uršulė Mikalauskienė iš Sibiro pa
ieško savo sūnaus Juozo, gimusio 
Reginių kaime, Kupiškio vals. Jis 
pats ar ji žinantieji atsiliepkite ad
resu:

Mrs. A. Rimkienė 
Everett St.

Al’ston, Mass. (1

Kalėdų dovana, kokių jus galiu-. viskas bus gerai. Iš tiesų, j {J*vuk

kams dalins dovanas, šiuo kX pamato a, parenilu mano m,-, 
reikalu visi tėveliai iš anks-|?!pi7 Au«ky«*s yra: Ras plinka ai•; manęs oenKarte 
to susiriša su
knygynu, 1906 25th ... ko lk ,»k,uii.
lef. TA 6-7134. Taip pat siųskite aukščiau nurodytą kai-,1 —Tik vėliau iš savo se-C*B Mra-lITTAfi 1

sers sužinojau, kad mamos

•lems vai- aviškio apskr. At-
M#n yra duodami klausimai, ant i kapelionas jaU nebevadinoj v?'kę' Amerikon 1917 m. _ Gyveno

<okio pamato aš paremiu mano mi-•_______ — i ~ u. tt 4. ( hicajfoj, o vėliau persikėle į bes-
------------- u. nesta. tenburg. Ih-khIs Pennsylvanijoj. Ji.?

pats ar jį žinantieji atsiliepkite ad
resu :

K. Karuža
142$ So. Bronson Avė.
I.os Angeles Calif. <1

žilsU’ jie *aJ*ina pakiši, .via- • tė man dvejetuko iš tikv- l>ei ingos no mišinys negadina pakaušio, liet Į J
itk Ct to pagelbsti gamtai veikti, kas ūžia:-' bOS mokslo.>in oi., te- . .. nakauši.

vaikučiai, kurie norės, ga- so. i*e?n WTA ei®

AMERIKOS UETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 
ir ŽURNALAI nuo 1879 iki 1955 METŲ

I.iūiižius, prof. V. Stanka, R- Šilbajoris, P- Tarvydas, A. Valuc- ,.;ab„ nao-alha roilršHi bu E ^*a ras*te kur ir kada koks laikraštis ėjo, kas jį leido, įkKd pagal04 įeiKStų, sa- j £as nuo pirmutinės “Lietuviškos Gazietos” 1879 me-

pasikalbėjimas su tikybos 
mokytoju kun. X. nėra bu
vęs švelnus. Be kita ko 
mama jam pasakiusi1 jūs 
nežinote kokia brangenybė 
yra žmogui tikėjimas. Jei 
ateitų, ne duok Dieve, bol-

Aš. Rozalija šerytė, paieškau savo 
brolio Juozo šerio iš Burniškių Kai
mo. Gaiščių parap., Sereikių Vai., 
Šiaulių aps. Turiu žinių iš I.ieu:- 
vos ir iš Kubos. Jis pats ar jį ži
nantieji prašomi atsiliepti a<lresu: 

Mrs. R. Grigaitis
571C5 Rosevier Ilr.,
Washington. Mieh. (52

kas ir kiti tokiais aktualiais.klausimais, kaip įvykiai Ryty Euro- Gaitske|| J- ul< iki ,955 metu.
poje. nud.ene bteratura Uetuvoje. kultūros kongresas Ckagoje, „radži, Tat S Knyga paruošė ir išleido Kranas Lavinskas, autorius (►sukilimas Suvalkijoje, G. B. Shaw sukaktis, gen. S. Raštikio ir , 7 ' . *7 „Angliakasių Atsiminimai”. £
kun. S. Ylos knygos, bei eilė kitų dalykų, kurie rūpi kiekvie- I . e i nieie prieinu j g.QS knj.g<)s Įjartu kainuoja $7. “Amerikos Lietuvių £nam smalsiam žmogui. ne reikalauti, kad visos J Laikraščiai” viena kainuoje $6- £DARBO užsakymas savo bičiuliams yra pati geriausia do- valstybės gerbtų Jungtinių J Reikalaukite pas leidėją F. Lavinską. Su užsakymu ►> ...
vana švenčių proga! tautų statutą ir jų nutari- j siųskite pinigus šiuo adresu ir duokit aiškų savo adresą: į, musų gimnazijai naujas 11

Tiems, kurie DARBA užsisakys arba savo prenumerata at- mus. Taiybos posėdžiuose 3 Lavinskas. 41-41 461 h St„ I«ong Isiand Lity 4, N. Y.f 1 kybos mokytojas. Tada jau
naujins ligi 1957 m. kovo mėn. 1 dienos, damma nuolaida: S1.50 dalyvavusi Anna Kethv.1 , neturėjau nesusipratimų nei

ševikai, tada jūs sužinotu-
__________ lzoivi fuinmo n/vi w_
ISIV7VKJ' tuilllia

ti religiją.

—Rudenį buvo paskirtas

metams; studentams—$1.00.
Kethy,

Vengrijos socialdemokratų 
atstovė kalbėdama pabrė- 

j žė, kad Vengrijos byla yra' 
tautos teisės klausimas gy-j 

! venti laisvai ir savo valia' 
tvarkyti savo gyvenimą. Ji • 
prašiusi Jungtinių tautų pa
ramos savajai tautai, bet- 

; tik moralinės. Internaciona-1 
lo tarybos priimta tuo klau-' 
simu rezoliucija yra taip 
pat tik moralinės reikšmės. I 
Joje reikalaujama, kad So- 

j vietai atitrauktų iš Vengri-' 
i jos savo kariuomenę, ir dar-j 
i bininkams būtų užtikrintas' 
demokratinės laisvės ginti j

Mokslas - literatūra - Švietimas

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypač tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $5 00!Tuoj kišk penkinukę į voką ir siųsk, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane. nes myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių, kaina $3.00-ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina .... .$,3.00 ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. «, ... ... . -149 puslapiai, ilustruota. kaina................ šiuo įį; s?' o_reikalus ir laisvai velk-
6LIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 psl.. kieti viršeliai, kaina tik . . . $3-00,

ŽODYNAS

i ti. Taip pat nutarta reika
lauti, kad trims Internacio
nalo atstovams būtų leista 
nuvykti į Vengriją, vietoje

A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
548 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

! dėl manos tikybos, nei dėl 
tėvų santuokos evangelikų 

j bažnyčioje.

Į —Praėjo keletas metų.
1941 m. birželio mėn., pa-

! čioj karo pradžioj, besi
traukdami nuo vokiečių, So- 

• vietų kareiviai žiauriai kan- 
kinkindami nužudė kun. X.

Kaž kaip savaime įvyko 
tylos minutė. Nė vienas 
klausiusių neišdrįso ką 
nors pasakyti, nors dauge-

Paieškomas Juozas JU'OIIIS iš Že
maitkiemio, Mykoliškio vals., Mar:- 
ampolčs pas. Turiu žinių iš Lietu
vos. Jis pats ar jį žinantieji prašo, 
mi atsiliepti šiuo adresu:

Mrs. Anna Pakalnis 
114 New Park Ave„
Hartford ♦>. Conn. (52

Aš, Morta Almmlenė, po tėvais Resgalė, iš Zabielų km., Platelių par.. paieškau savo giminės Stasio JUODE1KIO iš Josvainių km., Platelių par. Girdėjau, kad gyvena apie Chicagą. Turiu svarbių žinių iš Lietuvos. Jis pats ar jį žinantieji atsiliepkite adresu:Mrs. M. Alminas
2 Spring St.,Matawan. N- J. (52

PLAŠĖ 2OLĖPlašė ara Asuklis- Ožkabarzdis žolė

I APSIVEDIMAI

Vfcws 4 knygos sykio (ik už $5! Bet kas nori 1, 2 ar 3 kny- g j susipažinti SU padėtim ir 
kalbėtis su Vengrijos darbi
ninkais.

J. G.

gii, tai už 1 $2. už 2 $3. už 3 $4. Persiuntimo kaštus ap
mokame. Rašykite:

Dr- Alg. Margeris. 3325 So- Halsted St„ Chieago 8. III.
: -X»fViC^O®«90®®OOOOe©G*^:XX53Q®OOeOU

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIKCIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai 
fstojantienis. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yni 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraftsrmllnits naudomis. SLA apdrauda pagalbia 
jums ir jūsų ftthnal nutaMK

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

DR. M. J. VINIKAS
J87 Wwt SOlh Strnut, Nnw York 1, N. Y.

Dabar pats 
kaimynus 
vi”. Kainb

“Kefei-
$4.

LYTIES GARBINIMAS 
Parašė T. J. Kučinskas

Knygoje rasite įrodymu; kad iš lyties garbinimo atsirado kryžius, dievai, iu sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip ..• ’ Nonų

Noriu susipažinti su moteria, 50 amžiaus, sveika, be vaikų, 1 netoli miesto. Daugiau žinių esu našlys, turiu savo pastogę kuriai nuliodu kaip ir man. Aš per laišką- Rašyti:John Lukow (1F’actorv Hollow Tumer Kalis, Mass.
_____ susipažinti su pasiturinčiaRomos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus, moterimi, turinčia namus ar farmų.
Aš moku dirbti visokius darinis....... ...V... .. .„- ......... „alIt,jau žinj|, |wr ,afška,.f tai 1.5(1 Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane:

T. J. Kučinskas 740 W. 34th St„ Chieago 16, III.
G. S.
21 Eromont St., 
BrorKton, Mauss. (2l

nuo inkstų, pūslės silpnumų, kraujais vėmimo^ vandeninės ligos, betvar- kingo ‘šlapinimosi,
lytiškų ligų. šita žoiė yra turtinga mineralais, kaip tai; Cal- cium. Silicon. Sulphur, ir yra žmonių, kurie negeria kavos ar arbatos, tik geria šitos žolės arbatą. Svaras $3.00. Medleva Žievės yra geriausfct gyduolė nuo vidurių užkietėjimo, geriant daug ar mažai ji nepakenkia sveikatai. Ji lengvai Iiuosuoja vidurius, stabdo galvos skaudėjimus ir priduoda kūnui gyvumo ir skaistumo. Svaras $2.00

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mass.

Jeigu norite siųsti siunti
nius į SSSR, Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Ukrainą ir kitus 
kraštus, kreipkitės j seną, 
labiausiai patikimą firmą.

PARCELS
TORUSSIAJm.

1530 BEDFORD AVĖ. 
BROOKLYN M, N. Y.

Telefonas INgersol 7-7272 
ir INgersol 7-6466 
kuri įgaliota Inturisto Mas
kvoje priimti muitus čia vie
toje. Atidaryta kasdien, 
taip pat sekmadieniais 
nuo 9 iki 6, šeštadieniais 
nuo 9 iki 4.

Pilnai Garantuojama

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

Parodyta kaip kiekvienas iodis raėomaa lietuvii- 
kai ir angliškai, k kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymą ir viskas paaiškinta tietuvii-

7B Ceatal

Keleivis, 636 Brmdvray, So. 27, Mate.

I
MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

"KELEIVIS”
F, South Boston 27, Maaa

?



Punia pis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 52, Gruodžio 26, 1956

Telefonas kišenėjDorckcsterio klube
Nauji metai ----------

--------  Žydų ligoninėj Beth Iz
1 )vreh esterio lietuvių pi- rael kiekvienas gydytojas o šiandien jų čia yra be-

lieeių klubas i engia Naujų- yra aprūpintas kišeniniu te- mažko 10,000.
jų metų sutikimą savo pa- lefonu. Jis tuo telefonu ne- Alesander Bell, Bostono 
talpose (Ibiu Dorchester gaii kalbėti, bet ligoninės univ. profesorius, telefoną
Avė.». pradžia 7:30 vai. centrinė gali ji reikalui išrado 1876-ais metais.
vak.. o baigsime kada no- esant iššaukti kuriame Ii- —--------- —----------
rėsime. goninės kampe jis nebūtų. Liepas žavėjęs

Bus muzika, valgių, gė- ivitur gydytojai iššaukiami _ . ----- ;—
rimų ir daug linksmumo, garsiakalbiu, bet ji kartais Neseniai solistas S. Lie- 
šokiai ir žaidimai. Visi iie- gali nenugirsti, o kai kiše- Pas dalyvavo Amsterdamo 
tuviai maloniai kviečiami nėj telefonas pradeda lietuvių klubo surengtame

2 milijonai telefonų šūnas, marš. K. Yuška, kon-; tų balsų skaičių) Adv. J. LAWRENCE, MASS
--------- trolės komisija: J. Roman,’Grigalius, dr. A. Kapočius,

Alassaehusetts valstijo- dr. J. Antanėlis, J. Ged- A. Namaksy, S. Grigana-
je. telefonų skaičius prašo- mintas. vičius, J. Arlauskas, B. ..... .... ,, . i
ko 2 milijonus. Per pasku- Direktoriai: (pagal gau- Kontrim ir A. Šidlauskas. . me,*yj įsibnovė kelios klai- 
tiniuosius 14 metų (nuo
1942 metų) telefonų skai
čius čia padvigubėjo.

Vien So. Bostone 1942 
metais buvo 5454 telefonai,

Draugui JONUI 1NDRELE1 gruodžio 15 d. To

ronte staiga mirus, Jo liūdinčiai žmonai ONAI ir vi

sai šeimai gilios užuojautos reiškia

Stasys ir Margareta Michelsonai

Mažos klaidos
Pereitame “Keleivio ’ nu-

Dr. B. Matulionis

dos. Klubo direktorių są- 
*• rašė praleista A. Billos pa- 

! varde, o J. Raškow pava- 
i dintas J. K. Raskin. 
j Mirė ne Stanienė, bet 
l Šatienė. Už klaidas atsipra-' 
jšome. J. U.

Vidaus, apeeialtoi atariu Ir 
diea ligo*. Priiaa bet kuris < 
ns, ii anketa euiitarue telefonu 
lai&ku.
TeM. n Paštui State
Artumas: nuo Providenee 24 my
lios, nuo Worurtar tt nu nuo

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: sa t U 4 

ir ano 7 iki t

546 BR0ADWAY 
SO. BOSTON. MASO.
Telefonas AN 8-1320

I
Parduodamas Geras Biznis

i Ca e-restoranas su mūro namais Bo- 1 
j stone. Geroj biznio vietoj. Geros pa-'

g; jamos iš namų ir biznio. Visi mo- 
■ derniski įrengimai. Dėl smulkesnių

informacijų kreiptis j i
BOSTON HO.MES CO. i

545 E. Broadvvay, So. Boston •
. Tel. A.\ 8-0005. Vakarais skambin- 
; ti: E A 3-201G arba AN 8-6412. i

KEIKIA ŽIEMINIŲ LAXGŲ~ ;
• Maii reikia 23 žieminių langų. 6 lar- I
• jrų mieros 20x30 ir 17 langų mie- : 
: ros 13:^x50. Kas turit, atsiliepk.'-;

te tel. AN 8-6518, arba adresu:
I J. Gunibakis

11a ‘I’ Street
So. Boston 27, Mass. (2

DRAUGIŠKAS

MERCHANTS CO-OPERATIVE BANKAS 

NAMŲ SAVININKAMS ir TAUPIEMS 

Siunčia Savo Geriausius Linkėjimus

Linksmų Kalėdų
ir

Laimingų Naujų Metų
HENRI H- PlERCE,President

Merchants Co-operative Bank
21 SCHOOL STREET BOSTON, MASS

Tei. AT Z-4MS

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 Ir «-«
Nedčiiomis ir 6ventadieni*ia: 

pagal susitarimą

495 Columbta Road 
Arti UphŽM’a Comer 

DORCHESTER, MASS.

kurio dalyviaiv
mas išgirsi. Tas palengvi- svečio dainininko buvęsu- 
na didelėj ligoninėj gydy- žavėti.
roja skubiai surasti. !

________________ I. Tvirbutas išvyko

su mumis Naujuosius metus skambėti, ji ir nenorėda- koncerte.
sutikti.

Komitetas

Sugrįžo muz. J. Strolia
Muzikas

Išeina naujas “Darbas“
i Režisorius Ipolitas Tvir- 

Paskutinis šių metų “Dar- ptitas Kalėdų švęsti išvyko 
vvko i Brazilija, vėl suari- bo" žurnalo numeris jau I Hartford? Conn.. pas sa-.| 
žo i Amerika. Kol kas iis išspausdintas ir po Kalėdų '» ^,m?. bet po švenčių 
sukinėjasi Nevv Yorko apv- ^keliaus i prenumeratorių vėl gnzta į bostonų batfftt
jmkėj.'net šventėms turite "amus. guosti Kudirką ,
atvvks i Bostoną. Kur jis ' Darbui- paremti aukojo kutus, kaip žinoma vatdt-j • 
aaiteinai nutūps.' nežinia. P° SIU P. ilankus. Black- namas sausu, 18 d.
U. jo sūnūs ' tebesimoko eton. Mass. ir K. Bukeveę.; mokyklos salėję. ,i

Bostone, o tretysis. nese- ka^, Cliffside, N. o \. .
Chicago. III.,’ Susirgo Kubiliene

A U prie: Juozas Strolia, 
porą metų iš-

ĮUflla

niai atvykęs iš Vokietijos. P- _ Poška lęi

Įsikūrė Chicagoje. S3.50. i:Bronė Kubilienė, gyve-'3 
Kiekvienas skolingas $110 nant* ^42 E. 6th St., daibe.4 

r*
i

Mamytes Suris

į
Dorchester. prie L'pnams Comer, i 
151-.. \Vendovcr St.. išnuomuojamas i 
šešių kambaiių butas pirmame auk-:

išnuomuojamas Butas

šte. Kreiptis tel. AV 2-0823 t I
LIETUVIAI, J

Gyvenantieji Roslindale, Westį S Roxburv, Nortvood, Dorchester,’ ' ar kitose vietovėse,
i
& visais na-įmų pardavimo ar pirkimo rei-Į kaltus prašomi skambinti Vyt? ,oi^MOKUI, REALTOR. Busj mandagiai ir sąžiningai. Telefonai: FA 3-2016 arba AN 8-0605. (—)
*, patarnauta

«•i> g,►B>

9.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Liet aria Gydytojas ir Chimrree 
Vartoja vėliausios konatrukeijaa

X-RAY Aparato 
Pritaiko Akiniai 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
5M BROADTTAT 

8OUTH BOSTON, MASS.Skaniausias lietuviškas sūris, kokį dirbdavo mūsų ma- * RADiO PROGRAMA mytės. Jis yra sveikas, nes gaminamas iš šviežio ir šva- E Lietuviu Radio nrograma raus pieno, griežtai prižiūrint švaros moderniškiausiai įreng- * įg stoties WBMS 1090 ki-
j'iociklu, veikia sekmadie-kiek “■___

kam pasistiprinimu. Gaminamas M kmjaais ir be Paduodamos lietu-
Reikalaukyte MAMVTCS SCRIO visas, lietuviuose krau t! i?*0? , .da“0S’mUZlka » 

tuvėse arba tiesiai iš dirbtuvės: .... ►įMagŪUtes Pasaka.
SCOTTVILLE CHEESE, INC, SCOTTVILLE. MICH. * Biznio reikalais kreiptis j 

Dr. Charles Paukštis. President-:-Walter Paukštis, Manager

gavo stipru rankos raumenų1 < A «. «. _

valstija uždegimą ir jau kuris laikas'^ toje dirbtuvėje.
skoios. nebegali dirbti. X MAMYTĖS SC*RĮ galima džiovinti ir laikyti kiei

Pr. Romanauskas
jau Floridoje i ----------

--------  Massachusetts
Lietuvių darbininkų drau- turi S830.556.193 

gijos 21-mos kuopos pirmi- Kitaip sakant, kiekvienam
nir.kas Pranas Romanaus- gyventojui, nuo kūdikio iki 
kas su šeima jau priprato senelio, išeina $110.70. Tą 
prie kaistos Floridos sau- skolą turės sumokėti ne kas 
lutės ir iš ten atsiuntė svei- kitas, bet rdassacnusetts 
kinimų. valstijos gyventojai.

Mano padėka
nori. ainiais nuo 12 iki 12:30 vai. Jis visada gardus ir tinka užkandžiams prie vaišių ir svei- £ -fiortst Pordnodamna liorn.

VISUS TAUTIEČIUS 
ŠVENČIU ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA 

SVEIKINA

BOSTON HOMES CO.
P \TIKf:TI\IAI:

Bruno Kalvaitis Vyt. Stelmokas

fXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXX}C©f»X5OCX3OO0CX5©0OO®OOOO®O
X

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

•: LinkiuX
Pricteliams ir KostumeriamsX Bronius Kontrim So. Boston, Mass.>• x X

JKXXXXXX X x x54.4.4.4-4-4. ą, 4.44.A4.4.J.4.4.X44J.4.X.
H4
-J*

KODĖL analai spausdina daug J V OKO KNYGl 7

(Jie ilgiau ir gyvena). JuoKas reikalingas sveikatai 

mašina; alvva. -J''s galite sau turėti tuoj (dabar) :

-IS<4H•«•4•i

VAIVOS JUOKTIS SVEIKA’

Gruodžio 15 d. man bu- 5 
vo suruošta graži puota t 
mano 50-tojo gimtadienio JĮ
P1???’.. , . ^roa(Lvay, So. Bostone.

L z šią staigmeną esu de- ---------------------  — _ ----- ----- — - i Tol SO 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”kingas savo žmonai Zofi

jai, visiems dalyviams — Siuntiniai į Lietuvą su Garantija

IRIc? nrAliii ii» /4._1 1VF11CLO £Vlll£ U UV-
ši.anų krautuvę, 502 East

TJolf 1 z» LkUUC

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Amelia R. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

p.p. Andriulioniams, Ged- Mūsų populiarūs žiemos ar pavasario pakietai pasiekia Lietuvąper 10 savaičių- Muitas ir siuntimo išlaidos /skaityti i kainą. Parašyk tik aiškų adresą i Lietuvą, nurodykit pakieto numerį ir pridėkit čekį ar money orderį. Mes pakietą pasiųsim ir sutaupy
simi jums pirkimo ir siuntimo vargą.Pakietas Nr. GT—1. Kaina $57.75. Pirmos rūšies vyr. batai (nurodykit dydį ir spalvą), darbiniai arba išeiginiai, rudi ar juodi: 3:.- jardo vilnonės medžiagos vyr- kostiumui su guzikais ir pamušalu. Ruda, mėlyna ir juoda spalva-Pakietas GT—2. Kaina $78.50. Viena pora mot. batų (nurodykit----- dydį). 1 pora guhinių kaliošių (overshoes) su šiltu pamušalu. 3

Bostono lituanistikos mo- jardai medžiagos mot. žieminiam paltui. 4 jardai pritaikinto ra- 
H kvkla, kurioje mokosi per j°no Parnu-'įal°> 6 guzikai, didelė špulė siūlų ir pakelis adatų.i*o l t -Giš ’ t’ i Pak’elas PR—L Kaina $50.00. jardų vilnonės pilkos medžia-xi .. lietu\lsKpJ° gos vyr- žiem- paltui. 3 jardai rajono pamušalo, gražūs, baltivyr. marškiniai, 2 lininės nosinės, 2 poros vilnonių kojinių. 1

mintams, p. p. Vieškal 
niams. p. Auštrienei, ir p. 
M. Manomaičiui. Dėkoju už 
dovanas ir sveikinimus.

Steponas Kiliulis

Ateikime j eglutę

kai.) r

; ši sekmadieni, gruodžio 30 
į: d. 3 vai. p.p. šv. Petro baž- 
-;R nyčios salėj rengia Kalėdų 
xjeglutę.

Programa labai Įvairi:
! dailusis skaitymas, dekla
macijos. dainos taurinai PAKIETUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU 
šokiai, piano, akordionas ir

I . ii. atrinkti juokai iš 1 1 anglų knygų. Kaina si už aoi. ►! tėvus prie Įėjimo,

Steponas Minktas.

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

Telefonas: AN 8-0605
Tarpininkauja perkant ir par
duodant namus, biznius, ūkius ir 
Kt. Parūpina paskolas ir teikia 
patarimus kapitalo investicijoms. 
Patikėtiniai:
BRUNO KALVAITIS AN 8-6412 
VYT. STELMOKAS FA 3-2016

A. J. NAMAKSY
SEAL BSTATE A INSUKANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 84)948
Bm. 47 ORIOLE 8TKEBT 

Wcst Ratbary,
Tel. FA 3-5515

pora vilnonių apatinių, 2 špūlės siūlų, guzikai ir pak. adatų. IDEAL PHARMACV 29 KELLY SQ. WORCESTER. MASS.
Siunčiat Siuntinius į Lietuvą ir į Sibirą?
MES GALIME SIŲSTI JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS

ČIA APMOKĖTU MUITUti Kalėdų senelio pasaka. Ja!_ ..... ... ,.4. .. ....fc' ii, i • • • ' Gavėjui nieko nereikes primokėti. Jusu pakietai gali būti is nau-i>iatnKs mokvklos mokiniai, i. , . .. .. ... _ , 3*•' * . . . , i ju arsenu drabužiu, is medžiagų, maisto, vaistu ir kitu dalvku. «*’ Tėvai pasirūpina dovano-! ___________________ ....____ _ ___*
X; mis.

Kas perka ar parduoda jnamus, ūkius, biznius kreipkitės į

Puiki dovana kiekvienam! Užsakymus ir pinigus siųsti: £

N. JONI ŠKA 15 (OTTON ST. BOSTON 31. MASS. £
t ♦♦ T tTf+ff «TTftt*tt*t>ttttTTttTTTTTTTT+M>\
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Trans - Atlantic Trading Co.
Ellis Building, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 W. Broadway So. Boston 27» Mass.
NUO GRUODŽIO 16 PERSIUNTIMAS ATPIGINTAS! Persiunčia Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS kitas RUSIJOS valdomas sritis

Iš nau ji ar naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų 

ir kitko. Vi-as išlaidas ir U. S. S. R- muitą apmoka siuntėjas.Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją.
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 svaro, 

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

išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai-

\ isi siunlėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius.

Siuntini;.; priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. p*, pietų.Turime atidarę skyrių WOR('ESTER. Mass.. priėmimo valan
dos nuo 3 iki 7 vai. po pietų 67 T emon St. ttorcester. Mass. 

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

. . . .. Mes turime didelį pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagų);
Genelio pasiuntiniai. Vyn, įr moterų kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge-i<

Prano Lembertą
REALTOR

17 l pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

KETVIRTIS A CO.
—JEWELERS—

LaikrodiUi-Deiaiantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

jiems bus galima dovanas 
jieiduoti, o senelis jas iš
dalins vaikams.

Eglutei vaikai ir mokyto- 
jai ruošiasi kiek išgalėdami. 
•Ji bus tikrai graži. Ateiki
me jiasižiūrėti. Tuo būdu 
parodysime, kad mums mo
kykla rūpi, kad ja džiau
giamės, kad Įvertiname jos 
reikšme lietuvybei palaiky-
«•_____ _____________________ _14

Lietuvių draugijoje 
niekas nepasikeitė

So. Bostono lietuvių pilie
čių draugija praeitą ketvir
tadieni rinko savo vadovy 
bę. Tik dėl direktorių vie
tų buvo šiokios tokios var
žybos. Beveik visa vadovy
bė pasiliko ta pati, kuri 
buvo ir šiais metais, bū
tent :

Pirm. adv. A. Young, 
vicepiim. A. Nevieta, prot. 
seki-. J. Lekys, fin. sekr. J.

1 Kersanske, ižd J Baltut-

riaušių Amerikos ir Anglijos audyklų. ‘ ’/mrrrmiJiiiiiiuillll100' > vilnos vvorsted medžiaga vyriškam ar moteriškam drabužiui tamsios spalvos 3V2 jardų ilgumo galima pirkti už .$12.'i už $15.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiumo ar apsiausto pirkiniu.Bovelninės medžiagos, margos ir Į>aprastų spalvų, 36 colių platumo. mazgojamos, 3 jardai už-$l ir brangiau. Mes turime didelį pasirinkimą visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams ir kitokiems drabužiams.Adara pirmd. ir trečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštu-
Ateikite ir Pažiūrėkite 

TENTILE OVTLET
U & M. OVERSEAS PARCEL SERVK E 

25 Kneeland Street, Boston ii, Mass.Bay View busas sustoja prie pat krautuvės.

NAMŲ SAVININKAMS Pcntiname namus iš lauko ir vidaus; apkalame stogeliais; sutaisome pijazus ir dengiam bei taisom stogus. Prašom kreiptis:
John Petrus

14 Gariland Street 
Jamaica Plato, Mass. 

Tel.: JA4-4576

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 
Saviaiakas A. J.

«» East 27, Masu. 
Telefonas AN 8-4148

Beajamin Moore Maleroa 
Popierta Sienena

Visokie Reikmenys Namaa 
Reikmenys Plumberiaan 
Visokie Geležim Daiktai

VAISTAS "AZIVA"
1—Vaistas ano 

nuo nušutinto
S—Vaistas ano atdarą

B

LAISVĖS VARPAS
Naujokos Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WB.MS, 1S!M» kilncycle* 
BOSTON 15, MASS. 

Sekmadieniais
12:90 iki 1:00 vai. po pietų

VEDĖJAS—P. VBčINIS 
31 BINKER AVĖ. 

BROCKTON 4. MASS. 
Tel. Brerklon 8.1159-R

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

; Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne- 

[ laimių (ugnis, audra ir kt.).! Visais insurance reikalais 
! kreiptis :

BRONIS KONTRIM
[Jestiee of thc Peaee—CoastaMe 

598 E. Broadaray 
So. Boston 27, Maso.

rei. AN 8-1761 ir AN

9—Akių vaistas.
4—Vaistas ano kojų nlsNjt-

Ir

aso fahroa

aso kosulio. Groti

RoikalMikltB šitų vaistų pn- 
smariais. Kaina vi
numerį |1. Pini-

lOK
(M)

kiekvienų 
fai, takia

Adresuokit:


