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52-IEJI METAI

Atsiminkit Estiją, Latviją ir
Lietuvą’, Saka Prezidentas

Prezidentas Nurodo Baltijos Kraštus, Kaipo Maskvos
Prasimelavimo Pavyzdį; Įspėja Arabų Kraštus Sau

gotis Maskvos Gražių Pažadų; Kongresas 
Svarsto Prezidento Pasiūlymą Dėl Viduri

niųjų Rytų Tautų Apsaugos.

Prezidentas D. D. Eisen- bų kraštus. Be to, demo- 
hower pereitą šeštadienį kratai mano siūlyti, kad 
jungtiniame kongreso posė- duodant vyriausybei įgalio- 
dyje asmeniškai išdėstė ad- jimus jie būtų aprėžti laiko 
ministracijos pažiūras į Vi-; žvilgsniu dviem ar daugiau- 
duriniųjų Rytų klausimą ir šiai keturiems metams. I 
pasiūlė kongresui duoti vy-į Užsieniuose prezidento 
riausybei Įgaliojimą panau-'Eisenhovverio pasiūlymassu- 
doti Amerikos karo pajė-i kėlė labai daug įvairių aiš- 
gas Vid. Rytų tautų nepri- kinimų. Anglijoje į visą 
klausomybei ginti nuo atvi- Amerikos pasimojimą žiū
ro bolševikiškų kraštų puo- rimą kritiškai. Esą, Ameri- 
limo, jei kuri nors iš tų ka padarė viską, kad Ang- 
tautų tokios pagalbos pra-: Ii jos įtaka Vid. Rytuose bū- 
šytų. tų pakirsta, o dabar, pasi-

Prezidento pasiūlytoji re- naudodama sumažėjusią, 
zoliuciįa dabar yra svarsto-’Anglijos įtaka, nori ten da-j 
ma kongreso užsienių reika į »yti tvarką. Kai prieš me-; 
lų komisijose ir tik po ii-tus laiko Anglija siūlė Ame-j 
gesnio tarimosi komisijos: rikai arčiau susidomėti Vi- 
Įiasisakv§ dėl vyriausybės dūriniais Rytais, Amerika, 
prašymo, o tada ir visas;atsisakė... Prancūzija lau- 
kongresas dėl’to balsuos, kia, kokių praktiškų rezul-

Prezidentas savo kalboje tatų nauja politika duos 
pabrėžė. kad Sovietų Rusi-j Vakarams, ypač Sueco
ja neturi ko bijoti Amen-, klausimą sprendžiant ir 
kos, nes Amerikos politikos: tvarkant santykius tarp te
tiksiąs yra ir bus taikos iš- raelio ir arabų, 
laikymas. Bet Amerika ne-: Sovietų Rusija ir jos sa-

GAL JIS, O GAL IR KITAS

New Yorek daug ką gąsdino slapti telefonu pranešimai, ksd toj ar kitoj vietoj 
padėta bomba ir ji tada ir tada sprogs. Policija porą tokiu bombą surado- čia 

matome areštuotą Morris Robin (kairėj), kuris Grand Central gciež’ukeiio stoty
je telefonavo iš budelės, greta kurios rasta bomba (dešinėj balto popieriaus 

vietoj). Ar jis tą bombą padėjo. Įrodymu nėra. bet jis prisipažino skambinęs 
ne reikalo policijai. jr» kišenėj rasta popieriaus lapas, kariame surašyta daug 
telefonu numerių, tame skaičiuje miesto majoro ir kitu pareigūnu.

Komunistą Vadai Tarėsi

Vengrijos Sostinėje

Sovietų Rusijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Rumuni
jos ir Vengrijos Komvadai Nutarė, Kad “Imperia-

! listai” Kalti Dėl Vengrijos Bėdų; Pripažįsta 
Betgi, Kad Vengrijos Darbininkai ‘Buvo

Suklaidinti” Ir Dalyvavo Kovose 
Prieš Bolševikus.

Diplomatai Moko 

/tusus Mandagumo

Vakarų valstybių diplo
matai sausio 4 d. turėjo

Rhode island ,Nuo safio.1 iki„4 d-Vc"-

Turi Gubernatorių buvo susirinkę posėdžiauti 
--------- Į S. Rusijos, Rumunijos. Če-

Rhode Island valstijoje, koslovakijos, Bulgarijos ir 
į tos valstijos aukštojo teis-, Vengrijos komunistų vadai.
; mo sprendimu, gubernato- Rusus atstovavo Chruščio- 
iriu yra demokratas Dennis.vas ir Malenkovas. Po pa- 
ĮJ. Robeits, kuris rinkimuo-įsitarimų buvo paskelbtas 
se, suskaičius visus balsus, j ilgas pranešimas, kuriame 
gavo 427 balsus mažiau, ne- aiškinama, kad Vengrijos 
gu republikonų kandidates darbininkų klasės dalis pa- 
Del Sesto. Balsavime, ne-} klausė “demagogiškų, pro- 
skaitant už valstiijos ribų vokacinių ir nacionalisti- 
esančių balsuotojų. Roberte: nių” šūkių, kuriuos skleidė 
buvo gavęs 207 balsus dau-j “kontrevoliucininkai”, bet 
giau. Į dabar esą ir tie suklaidin-

Po balsavmo kilo ginčas,: tiej* j“u ateil>eik/ja ir 
a. skaityt teisėtais tuos bal-' l”įnta.savo k‘ald»: ’ J . , 
sus, kurie buvo paduoti dar' dalyv,a' za,la
prieš lapkričio 6 d„ kaip tos! Pagalb? .Vengnjai atstatyti 
valstijos įstatymas leidžia? “ ks!tlna.‘?™7kV
Teismas ‘ nusprendė, kadį J* “T Pav^‘. V,du? “ 
įstatymas, kuris leidžia kai) nl«! tau‘a? ’t.P“'?-Vengrija Įsileido Šen. J. McCarlhu :..... . . , .. ... 

J. T. Komisiją Puola
Vengrijos Kadar vyriau

sybė pereitos savaitės ga-

~nisterį sepilovą. Šepilovas komunistų rankas. Komunis- cuzams MasKva pasanoja, ,. k 1=1 Vakam di.
tai tuos kraštus vilioja gra- kad Amerika nori užimti jųj ,___ a . ...a... . -užimti jų i

Senatorius J. McCarthy
iš VVisconsin, atidarant se-

ezidenta •»
kam jis

paseki etoriu.-, trinkti senai.
su juo kartu nuvyko į Ven- ^eJ,Aei.b' J senatą.

Alctartny vaoino preziden-žiais oažadais bet tie "oa-l vietą Vid. Rytuose ir išėsti] . *?'P retoj tepasi- „..ij. tns žemės ūkio ir pra- -«rvanny vaoino piezioen-
žLdai ta klastai <5.1 juos visai iš aliejaus k.aš- ™do J'3“.?05?. 'aisese. D.- k » įk KomLja tą “taip vadinamu republt-
nfezidentas nrim"nė konL’l tų... I išbus Vengrijoj 4 dienas. Ji ***■«. i»ez.<įntu n sa-žadai yra klastingi 
piezidentas priminė kong
resui ir visam pasauliui, 
kaij) Maskva pasmaugė tri
jų Baltijos šalių nepriklau
somybę ir sakė:

“Atsiminkite Estiją, Lat
viją ir Lietuvą. 1939 me-

Lenkija Prieš
Sienų Reviziją

plomatai Šepilovui paaiški- ‘ konišku prezidentu1 i i , - įsbus Vengrijoj 4 dienas. .Ji , j i nu
no. kati jie mėgsta vaisęs, ,c< tninėti Vemrriios kė- •'-«*>
bet nemėgsta kada vaišėse n ® ... . S j- tyčia pasistengęs. k
...... - ... revoliucijos malšinimo bu- - . vjie ir jų salys yra uzgaulio- , . J tOi JUS ^elker nebetoi 11 aimijos elge^o.jamos, kaip tai atsitiko ke- L. i . , , . V'

Lenkijos naujoji vyriau
sybė griežtai atmeta bet 

tais Sovietų sąjunga pasi-' kokį sienų pakeitimą vaka-

nepri
lika kištųsi į arabų kraštų 
vidaus reikalus ir kartu nė 
žodžiu neužsimena apie ru
sų armijos žygius malsi- 

: nant Vengrijos žmonių su- 
Atmetus tuos balsus, dej kilimą prieš komunistų dik- 

mokratų kandidates išėjo tatūrą.
laimėtojas. Sausio 6 d. Vengrijos Ka-

__________________ ; daro vyriausybė paskelbė
i save “programą”, kurioje

Filibusteris Lieka sako, jog Vengrijoje valdo

prieš rinkimų dieną, yra ne
suderinamas su valstijos 
konstitucija, o todėl anks
čiau paduoti balsai negali 
būti skaitomi.

Eisenhoveris 
kad sena- 

ibebūtų iš
teki u būdu pri-

“proletarų diktatūra’ 
dovaujama Vengrijos “so
cialistinės darbininkų parti- 

Kongresas pereitą savaitę jos” (taip dabar pasivadi- 
-usioiganizavo. Vadovavimą no vengrų komunistų parti-

va«Kaip ir Buvęs
mijos elges 

liet tiktai su- 
žemės ūkio ir

rinktas ir. engmoje, —.........— — , , ,
p, ... . . .g11 .apsipažins su žemės ūkio ir i)!‘e lO’ kad demok-
Chrusciovas juos visaip mo- pl amonės pa(jžtimi ga) ratai turėtų senate daugu- 

pasiūlys .JT organizacijai
Kepuokkonų vadas sena

te Wm. Knovvland šen. 
“Mes jumi-s ‘-^lei;anti v McCarthy IMirtinimą tuoj
kelis kartus1 •. J r nat uzęincno ir sake, kad

- ... P™™”!2,',0}0 sve<:'asį viesti ir JT o.ganizaciios: }*'*"'«* ą^nisku lais-
mnenalistais 'r Išnašiais atsilankyti Bu- k" «komen. avfs balsuoto-

vardais. ! , ‘ jums perrinkti šen. VVelker
c a peš e. Knoviand sakosi už

litis kartus, kada

kino. 
Vienose vaišėse Chm-rašė savitarpinės pagalbos Įruošė su Vokietija ir laiky j... . . . . .

sutartis su tomis nepriklau-! sis Odros - Nysos sienos, pagalbą,
somomis valstybėmis ir So-ikaip ji buvo nustatyta Pot-
vietų užsienių raikalų mi- sdamo konferencijoj. Len- 
nisteris, kalbėdamas nepa-: kija nesutiks to savo nusi 
prastame aukščiausio sovie-j statymo keisti už 
to posėdyje spalio mėnesį: ekonomines pagalbas, ku-j 
1939 meteis iškilmingai ir rias vakarinė Vokietija jai’

duoti Vengrijai kokią nors

diplomatams 
laidosime”, o 
jis

paeme demokratei. Atsto
vų rūmų pirmininku išrink
tas Sam Raybum, taip pat 
ir senate demokratai perė
mė vadovavimą komisi
joms, nors jie ten turi tik 
vieno balso daugumą.

viešai sakė, kad: ‘Mes sto
vime už skrupulingą ir tiks
lų laikymosi tų sutarčių abi- 
šališkumo pagrindu ir mes 
pareiškiame, kad kvailos 
kabios apie Baltijos šalių

siūlytų.
Lenkai sako, kad Odros- 

Nysos siena yra visų lenkų

Ar diplomatu skundas 
atpratins Chiuščiovą nuo 
kolio.iimosi galima abejoti.

ii asmeniška’ agitavęs.

siena ir už to® sienos ^Kanados Pacifiko 
kvmą pasisako ir lenkai an- ..
tikomunistai. 0 kadangi! GelzkellS Streikuoja 

sovietizaciją yra naudingos-vokiečiai grasina tą sienąi Pereitą trečiadienį Kana- 
tik mūsų bendriems prie-'pakeisti ginklais, tai Lenki-Pacifiko geležinkelio 
šams ir visiems antisovietiš- ja turi būti karo sąjungoje linijoj 3,000 peckurių išėjo 
kiems provokatoriams’. Bet; su Sovietų Rusija, nes tik 1 streiką. I)ėl to sustojo vi- 
1940 metais Estija, Latvijai Rusija gali tos sienos išlai-!^ks judėjimas 17,000 my-
ir Lietuva buvo smurtu 
įjungtos į Sovietų sąjungą”

Lymą garantuoti. Tuo 
žvilgsniu ir rusų armija

Kongrese, svarstant vy- Lenkijoj yra apsauga nuo 
riausybės pasiūlymą, demo-; vokiečių imperializmo.

lių ilgumo geležinkelyje, o 
64,000 kitų tarnautojų yra 
be darbo. Geležinkelio su- 
stabdj-mas jau pradeda at
siliepti Kanados ūkio gyve
nime. Jau daug kur yra be-

pasiūlymą
kratei primena, kad dar --------------------- yy-
tik prieš porą mėnesių vy-; “Dovana” Nebevilioja .
riausybė rinkimų įkarštyje! Italų socialistų vadas P.idarbių dėl geležinkelio šu
ramino visuomenę, jog Vi-: Nenni, kuris 1952 metais:st°Jimo- 
dūriniuose Rytuose viskas buvo gavęs “Stalino dova- Streiki 
yra gerai ir nesą ko jau-: ną” už geią bendradarbia- 
dintis, o dabar, tik rinki-i vimą su komunistais, dū
mams praėjus, prezidentas; bar atsisakė nuo tos dova-'kuriai yra reikalingi ar ne. 
užmiršo savo pažadą, kad nos ir $24,193 “dovanos”; Kompanija sako, kad jų 
Amerika neįsipainios į Vid. pinigų atidavė labdaiybės nereikia, o jiečkurių
Rytų maišatį i. siūlo nukel- reikalams, tarp kitko ir vėžių konduktorių unija Įpratę daryti su savo sateli 
ti Amerikos apsauga i ate-j vengrų pabėgėliams šelpti, j y r,« kitokios nuomonės tais.

Streikas kilo dėl ginčo, ar 
pereinant geležinkeliui į 
modemiškus gaivežius peč

Pekinas Dedasi
Lygus Maskvai, Segregacija Husuose'

Kinų komunistų partija •* \ elegotlŠka
ilgame pareiškime aiškina, ;
kad komunistų partijos turi I e^eraiinis teisėjas Mia- 
būti vieningos ir solidarios, 111'• Ha., mieste išnešė
bet kartu jos turi būti ne- spindimą, kuriame sako, jog 
priklausomos vienos nuo ki-’ rasinė segregacija miesto 
tų. Jeigu to nepriklausomy-i autobusuose yra priešinga 
bės dėsnio nesilaikoma, tai: konstitucijai jr turi būti pa- 
neišvengiamos yra klaidom! r ta. Tokį sprendimą 
Solidarumas tarp komuninį isnefė ir auksčiausias salies 
tų yra didesnis, jei santy-i teismas Vontgomeiy, Ala., 
kiai tarp partijų yra palai-’ miesto ginče* su negrais ke- 
komi visiškos lygybės są.: Iciviais. 
lygose, kitaip nukenčia so- nežiūrint aukščiausio
lidarumas ir vieningumas, teismo sprendimo, pietinės

Kinų komunistų pasisa- valstijos nesiskubina panai- 
kymas primena Maskvai,' kinti segregaciją susisieki- 
kad komunistai stipresnių, mo priemonėse ir delsia at
šalių neturėtų jodyti ant sil- ieško būdų teismo spren-

ja). Programa žada laisvę 
tik tiems, kurie sutinka su 
Kadar vyriausybe, o visi 
kiti bus persekiojami. Apie 
platesnį vyriausybės per
tvarkymą nebėra kalbos. 
Programa skundžiasi, kad 
dėl anglių stokos pramonė 
negali dirbti. Vyriausybė 
žada visišką tikėjimo lais
vę, bet bažnyčia neturi dė
tis su reakcininkais. Kadar 
vyriausybė sako, kad So
vietų armija buvo ‘didelė 
pagalba” numalšinant su
kilimą ir žada vėliau derė
tis su Maskva dėl rusų ka- 

. riuomenės laikymo krašte.

Pažangieji demokratai 
senate siūlė pakeisti senato 
debatų tvarką ir leisti dau
gumai narių nutarti užda- 
įyti debatus. Bet tas pasiū
lymas nepraėjo, nes nerado 
republikonų pritarimo. “Fi
libusteris” (kalbos be jokio 
galo) lieka ir toliau, o to
dėl mažuma nepabaigiamo
mis kalbomis gali sutrukdy-į _________________
ti jai nepatinkamų įstatymų' 4 • >•/>->priėmimą.. Pietinių valsti-! Lenkai Pirks 

jų senatoriai naudoja “fiii-j Amerikos Pagalbų

Amerikos vyriausybė nu
tarė leisti Lenkijai pirkti 
Amerikoje pasaulinės rin
kos kainomis už dolerius 
įvairių žemės ūkio pertek- 

J lių. Vėliau gal lenkams 
bus parduota tų perteklių 
ir už lenkų pinigus, bet

busteri”, kad sutiukdytų iš
leidimą įstatymų garantuo
jančių negrų pilietines tei
ses. Už senąją “filibusterio” 
tvarką senate balsavo 27 
demokratai ir 28 republiko- 
nai, už filibusterio panaiki 
n imą pasisakė 21 demokra 
tas ir 17 republikonų. šiuo tarpu tas klausimas d; 

Pažangieji senato nariai tebėra svarstomas.
kad įųpnčsniu kraštų komunistu <Hmų .Kova i.ž panai- mano ir toliau kovą prieš; Lenkai dar tikisi, kad 

t ir gar- sprando, kaip tai rusai buv.'. kiaima atskira sėdynių n,- ftlibusten vesti ir tiktsi ka-. Jie galės is Amerikos gaa- 
I uniia i»i-at«* darvti <11 «ivo sateli- «,nams ir baltiesiems dar nė- da nois tą netikusią tvarką ti paskolos reikalingoms

į ra laimėta. panaikinti. jiems prekėms įsigyti.
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Nauja doktrina
Amerikos spauda jau dvi savaites daug rašo apie 

kokią lai naują Amerikos užsienių politiką. Bent Vidu
riniuose Rytuose “posūkis” būsiąs griežtas ir Maskvai 
nemalonus. Apie “naują politiką” sužinojome is spaudos 
pranešimų. <. ne iš vyriausybės pasisakymų. Tik pereitą 
šeštadieni, kada “paslaptis” jau buvo kelis kartus apėju
si pasauli, prezidentas D. D. Eisenhotver asmeniškai pa
darė pranešimą kongreso jungtiniam posėdžiui ir prašė 
kongiesą duoti vyriausybei Įgaliojimą panaudoti Ame- J 
rikos kai o pajėgas Viduriniųjų Rytų kraštų nepriklauso
mybei ginti.

Prezidento pranešimas iš pinno žvilgsnio atrodo 
iabai svarbus. .Tuk- rodos. be reikalo niekas neprašys lei-į 
dimo panaudoti šalies karo pajėgas tolimu kraštų liepti-' 
klausomybei ir teritorialinei neliečiamybei ginti.

Pažiūrėjus arčiau betgi, prezidento pranešimas ne
atrodo toks svarbus, kaip galima buvo manyti pasiskai
čius spaudos pranešimų apie “naują politiką”. Preziden
tas prašo Įgaliojimo panaudoti Amerikos karo pajėgas 
tik toms valstybėms ginti, kurios prašys Amerikos pa
galbos ir tik toms. kurios atvirai bus užpultos ‘tarptau
tinio komunizmo” kontroliuojamų valstybių. Jeigu, pa
vyzdžiui. Sovietų Rusija ar Bulgarija užpultų Egiptą ar 
kulią kitą Vid. Rytų valstybę ir jei užpultoji valstybė 
į rašytų Amerikos pagalbos, tokiame atsitikime Ameri
kos vvriausvbė galėtu siusti Amerikos karo laivus ir ka-< • v * *.
riuomenę užpultai valstybei padėti. Jei užpultoji valsty
bė neprašytų arba jeigu užpuolimas bus ne atviras, bet 
netiesioginis, sakysim, vidaus perversmo keliu. Amerikos 
karo na jėgos Į toki reikalą gali visai nesikišti.

šiuo tarpu Sovietų Rusija visai nesiiuošia atvirai

VYKSTA PAS PKEZ1DENTĄ

Sen. \Villiam knuwland (kairėj) ir atstovą rūmą 
rys Leslie Arends (Illinois) atvyksta pas prezidentą 
pasitarti Viduriniąją rytą politikos reikalais.

Iš Tolimųjų Hawajų

rai lietuviškai pasižmonė-: 
jom ir gražiai išsiskyrėm. 
Apie tai jo paties buvo pla
čiai ir tinkamai aprašyta' 
“Keleivyje”. Bet Ugi šių 
Kalėdų apie Joną nieko'
daugiau negirdėjom ir jau Ko plauksim 1957 metais? liau pasiekusių laisvąjį pa
buvau bemanąs ieškoti. Da- žurnalas “U. S. News &'saaJp . . . o .
bar gavom Kalėdų sveikini- World Report” gruodžio 28 , Į,abe^ejįal
mus ir ilgoką laiškutį, ku- d. laidoje davė Įdomią an- įad
name viską išaiškina: Par- ketą. Jisai apklausinėjo vi- Ulp pat J*?;"*
vykęs iš mūs dar nuvyko Į liię valstybės vy£ ir ̂ ,p »’ vengrų sodine Bu-
khiladelphu, o iš ten par- šiaip visuomenininkų. Žu.- ^įe’' phmieji ėmė H- ' 
vykęs rado ūsą žolę ap- nalo redakcija norėjo pa- 1 _ ’ .p\ j
link namus išdžiūvusią, tirti, ar bus kokių nors ga-

de-
monstruot studentai. “Maiš-

' tam tikrų vabaliukų suirai- limy!,iu išlaikyti taika šiais j!™*8"’8” Raidyti buvo
kinių. Ui reikėjo per porų 1957 metais. ' ' t888“^1. rau<,on<*>os

jos daliniai.
Atsakymai labai įvairūs. Neramu ir kituose Ukrai- 

Du iš jų čia trumpai pači- nos miestuose. Būdinga,
tie taipgi reikėjo apžiurę- fuosiu: valstybės se- kad Maskvos spauda ir ra-

r ..A.-v.u: kretonurs John Foster Dul
les be kitko pasakė:

menesių sunkiai dirbti, kol 
viską atgaivino. Turi aps
čiai citriųų vaismedžių, ku-

ti, apvalyti ii* nuskabyti 
sausas šakutes, nes tie irgi 

-reikalauja žmogaus triūso.

dijas apie tuos nykius nė 
žodžiu neprisimena. Ką tai 
rodo?

Tai rodo. kad Chruščio-Jeigu Amerika ir mūsų
, Besitriūsiant jyyto nelaimė, talkininkai laisvajam pa^ -fcolektvvinė vadovybė”
Jonas nusiverte nuo kopė- saulvj išlaikys savo morali- KOieKtyune \auovybe

Į čių, skaudžiai susižeidė ir nę ofensyvą ir militarinę 
| buvo priverstas eiti ligoni- defensyvą, * aš esu tikras, 
nėn. Dabar yra namie, bai- kad taika, laisvė ir

tik-. 1 gia gydytis ir jau gali mums trumas liks gyvenimo
iziai nusiteikęs laiškutį parašyti. Mes nuo- rOve.Metinių švenčių proga atsiganęs, gražiai

Kaip ir kiekvienais me- a kupinas geių sumanymų. J širdžiai linkim, kad Jonas
■> • "Rnvn luitui muilini) «ii_ ___ __________ . •.. . , . . , --- Tuo klausimu visai kito-

o---...........—------- . b?vo labal. ,n\a]onu.sreit pasveiktų ir patariam kią pažiūrą turi Milano lai-
ėių. Vienos jų komercinės, sitikti su senais draugais ir daiųpau po medžius nelai- kraščio “H Corriere” vedą k. 
iš anksto atspausdintos su Rambiais visuomenės dar- pį^. , torius Augusto Gurriero. Jis;
parinktais žiemos vaizde- buotojais. Todėl juos čia Juozas Rutkauskas, Phi- ^ako:
liais ir atsargiai suderin- a suminėjau, norėdamas ladelphia. Pa.—“Jau ir Vėl .Tpio-ll tiimstOS tllI’itP orai.

tais gavome tlaug atviru-

eina Staline pramintais ke
liais. Vieną dieną Krem-

teisFn- baus ^engsteriai skerdžia 
’ vengrus, antrą ukrainus, o 

trečią — kitus. Skirtumas 
vien tas, kad skerdynės 
Vengrijoj jie nepajėgė nu
slėpti.

$100 milijonų už “pilės”

Amerikiečiai, daugiausia

šaĮj Mums ūgi norėtųsi ten galimybių bus 99 Jikti da" kad jų produktas gelbsti-bėję ar Irane? Ką Amerika mano daiyti prieš rusų bol-: reikšta gražių minčių, . .
ševikų sukamus propagandos ir kariško perversmo liz-'rias malonu pasiskaityti. a1 ai lna** “ zie1*^ į drauge pabraidžioti 
dv< <iriioi ir F<rirte° \t«akvma< vra aiškus ir trum»»«-—lTomis mintimis čia pasida- ° lOKiems .emaius,oio.nijoj 11 Kgipte. At>aK\*mas.paaiskUMi ti-umpas įkainio- kaip man tiesiog darosi snie^
šiuo tarpu nieko! 1 " į • baukštu ir dažnai pagalvo- Jonas kardelis.

Tokia vra ta naujoji užsieniu politika, apie kuria ,Stasvs Bakanas. _ ____ _" ' nois 1 šiltus kraštus, oev - - , -— “Gražiausi sveikinimai kaina

ku- dėti, t ----- 7—|_________ ______________
bartinei būklei. Laisvasis Nuo finansinių rūpesčiu, 
pasaulis išvengs konflikto nesantaikos šeimoje, susi-

uaunstu .. ua.ua. pagai.u- V1 kkituliidi? nUOJeh^n£ •>audini.,noJd4‘ Pažillr4 «**•
in kad rpikėtn vvkti kur klausomos Lietuvos redak- kapituliacija... Jeigu no-tumo ir daugy bės panašių 

pitts_ nn'w j čiif11s k,flšTHs Bet torius. Montreal, Canada. vėsime taikos bile kokia “ligų“. Neišmanėliai tas 
burgh. Pa.: “Ruošiant Ka
lėdų sveikinimus tenka pri
siminti ir jumis labai toli 
nuo mūs gyvenančius. P.el '' * • •- j komerciniu žodžiu norisi .. , . .

iv dvieju metu arabu kraštų, Irano'ir Izraelio stiprinimui, n n ir šiain kai ka nrisi- susllauKU maion— -------— , -• • ,vi t- i. . . _ ~ ? . . ....... , 1-ai n -įaip Kai Ką pnsi . Pittcbin-<rhn ir nirma kar- žodį. nkos užsienių politika. Ji- Jle pasizena milijonus do-Yidunnmiu Rvtu kraštai ir iki šiolei gavo ekono-i mjnti Be abeio iūs *kai- ls rillsoulkno 11 pmną Kai » “R’.Uivin” TV- . - i^u„
* - * * *- Iminti, ne auejo ju. .Kai nusitikti Stanley F. Ba- Jonas moneta, Keleivio sai netiki ‘moralines ofen- lenų.

kaną. Mudu pasižįstam >,ed»ktorius. — “Mes čia gyvos” išganingumu. Morą- Mūsų vyriausybės pai*ei- 
‘ visuomeninės Jau 1956 metus ir line ofensyvą nepadėjo bol--gūnai tokius žmonių kiše-

laukiam jiaujų. šita proga ševikų mėsinėjamai Veng- niams tuštinti specialistus 
defensy- nuolat sekioja, juos pagau- 

Egiptodik- na ii* baudžia. Bet vietoje 
vieno pagauto humbugie- 
riaus atsiranda tuzinas ki
tų ir istorija kartojasi.

Daug vandens turės nu

liek jau spėta prirašyti ir prikalbėti. Tiesa, tai nėra vis
kas. Vyriausybė prašo kongresą skirti lėšų. kad Viduri
niųjų Rytų kraštus galima būtų paremti ir padėti jiems 
stiprinti savo nepriklausomybę. Vyriausybė norėtų, kad 
kongresas pritaitų išleidimui 400 milionų dolerių bėgy

eisime JVliuncneno kč- piles perka, jas vaitoja

minę pagalbą ii-, pavyzdžiui, Egipto diktatorius tik to- tėte mūsų 
dėl metėsi Į Sueco kanalo nacionalizavimo avantiūrą- 
kad Amerika atsisakė jam duoti seniau žadėtą pagalbą, 
užtvankai per Nilo upę
Egiptas yra gavęs nemažai 
galbą didinti ir gal būt
su taikos užtikrinimu V niūrimuose Kytuose. su pa___ w. ,
mu taikos sutarties tarp arabų ir žydų ir su Palestinos Į 'o!la* . 
pabėgėliu ikurdinimu pastoviam gyvenimui. ’2e -

Naujoji pilitika- kurioje naujo nieko nesimato, jau 
pavadinta “Eisenhovverio doktrina”, o kiti ją vadina ku
klesniu “Dulles rezoliucijos” vardu. Kongresas apsvar
stys j,rezidento prašymą ir greičiausiai vyriausybės pra-

■>ejo jus 
spaudoje apie

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimą Nevv Yorke, vien tik iš 

veiklos, bet

Einam prie depresijos?Tona Buivvda ir dau- ..... .....*. , *, , sitikti ir smagiai laika pra-
visi jau senstame, tik vie
na dalvka reik pasakyti, tai 
mūsų draugas Stilsonas vi- 
sai gerai atrodo- gerokai

leisti. Stasiuk, nieko ne- _ . ....
laukęs pasiimk savo prisie- Tam.’U„talP Pal busi uolus

po ranka ir patrauk į 
Haivajus. Atrodo toli, bet 
per 24 valandas būsite pas 
mus.

vio' rėmimą šiais metais.
Tikiu, kad ir kitais metais

Spaudoje daug kalbama
Gerai nad<eng- aPie tai, kokie bus šie 1957 bėgti Amerikos upėmis, kol 1 metai. Vieni sako, kad šie “linksmybės pilių” rinkarėmėjas 

sim.
metai bus taip pat 
kaip ir 1956 metai, 
pranašauja mūsų 

įmingu Naujų Metų’’. Labai «kio silpnėjimą.Pavyzdžiui,
gražios savo darbo lietu- pernai

tai savo biznio reikalams,

Juozas Pečulka- spaus 
čia atrasi šiitą vasa- ‘“VĮjinkM, La’.TOnce, Mass 
matysite nuolatos eė- Linksmų Kalėdų n* lai

bus sunaikinta. Kol busne- 
Antri i išmanėlių, bus ir humbu- 
šalies gierių.

geri,

somus Įgaliojimus nubalsuos. Bet i Viduriniuosius Ry-' to redaktorius ji garbina, 
tus didelės Įtakos nauja “doktrina” neturės. Visas triuk-j ivt!- tarsi tai nebūtų tas pats Ja 
šmas pasitarnaus tik tam. kad žmonės manytų, jog vy-įfito, kuri draugas Mizara j
riausybė “veikia”, ji “kovoja” su komunizmu, nors es-įaiškiai vadino banditu. Bet pjaU°^f \\\ei<įo^Lietuos1 atvirutės. ________ _________
minių pasikeitimų Dulles politikoj sunku pastebėti. i didžiausią nuodėmę bolše- *7 šnekiu kaima Ro! Vincas Mikalina ir Mil- j*1*"1* api.e.65 stybėlį' Rhode Island, į’u

Žinoma, užsienių politika, kaip ir vidaus, priklauso vikiško laikraščio reilakto- „ ! V "*•-* £LLste • e"š’ ° s,a,s J1'.*8- tari gubernatorių. Valstybė-
nuo darbų ir ryžtumo, o ne nuo gražių žodžių ar tuščia- Tius pnpildė, kai jis apie nuvvko Meksik^n ir tenTi’ ^ass.^MidonimSiųhšven- fi^’hilrionL ^įSie lės Aukšt°j° teismo spren’
vidurių doktrinų. Todėl Amerikos politika Vid. Rytuose į maršalą Vorosilovą Prabilo metų, «« kam 6.T hiliionus ame j-— —v a.__s— P a
turės darbais save parod.vti ir doktrinų skelbimo neuž-isltaiP* atvyko Amerikon,
teks. Kol kas tų darbų dar nematyti. i “Užimdamas tą vietą Floridoj, turi du sklypus

Amerikos fabrikan-, twr>
Amerikos mažiausia vai

ina
c;a KUKnai nutynma. Kad AmeriKa daug prisidėjo pi 
Vid. Rytų ‘tuštumas’’ atsiradimo. Amerika skatino an
glus trauktis iš Sueco kanalo zonos, o kai anglai ir pran
cūzai bandė ten grįžti. Amerika bendrai su Maskva pasi- 
rtengė juos j« ten išbaidyti. Padarius tuštumą, tenka pa
galvoti. kaip ją užpildui. Bet nuo galvojimo ir doktrinų 
iki aiškios ir veiklios politikos dar yra tarpas, kinio už- 
•liblymas tebėra ateities dalykas.

Apžvalga
“KAIP IR VALSTYBES 
GALVA . .r

Koks tai bolševikiškos 
“laisvės” šėiininkas pasi-1 nelogiją vartoja’
piktino “I-aisvės“ zigzagine 
linija ir išdrožė redakto
riams rūstų pamokslėlį.

ri-daktorius
“pasiduoda tuičių spau

dos monams ir net jų termi

Bet Ui ne viskas. “Lai- 
nukiypsta nuo linijos 

beveik kiekviename žing-
t>vč”

Pasiskaitęs tokią Jo Eks- visas triūsas nueina niekais, 
celencijos maršalo Voroši- Kalėdų proga atsiuntė nuo- 
lovo majestotą užjaunančią šildžius sveikinimus ir tei- 
žinią, senas šėrininkas tvė- raujasi apie Hawajus, ar 
rėsi už galvos ir sunkiai dū- čia ^įma isigyti žemės ir 
šaudamas parašė griežtą ar būtu galima apsigvven- 
redaktoriaus kritiką, o dėl ti? Taip, čia galima, kvie- 
Vorošilovo jis šaukia šitaip: čiame ir pasižadam padėti

“Žinoma, kad jis yra ofi- Įsikurti, 
rialus ir aukščiausias gal- Petras Kraujelis, Water- 
va . . . Jis pasirašo ant vi- būry. Conn. — Skaito “Kę

no tam čiu ir geriausios sveikatos” ap'e dimu gubernatoriaus vietai?siklė SkS.^^^,0 ** 600 Ūko d^otaątui Oennu, J.

stambų visuomenininką per T j kaa atsiras n°l? .nnkimų me*
daugeli metu bet atvii*uka i j v.’* a «j* daugiau balsų gavo re-oaugeų račių, oev aiMiuKą na bedarbių. Anglių ga- DUhlikonas C h ristonher TYri 
gavau pirmą syki. / ‘ . 5iubUoia- ne- pur>nKO”as vnnstopnei uei

Pijus ir Janina Skama seniai .įuouoja, ne*; Sesto. Visą painiavą suda-
/cb •• Vu-iui k taiR sel1,al buvo sudubavu- Vadinamieii“absentee ha (Skamarocius), Middlebu- pi autOmObiliu camvba Ke- rS
rv Vt — Anie iš 300 nau- . auiom°DI.inI *aiPy,,a‘ “Jotai”. Tik jų pagalba Del • i • , . 18 č, naU - tina gerokai paslubuotl na- ir huvn laimėim-lfetjakunų, kuriems teko pa- mu ^tvba. vvl . T? ,aini®J^‘Betmų statyba. 

Nežiūrint

sų oficialių valstybės doku- leivį”, labiausiai jam 
mentų”.

Vadinasi. dėl

pa
tinka aprašymai apie Ha- 

maršalo wajus, sveikindamas su Ka-

Jei tikėti senam “L” šėri-j^nyje. Kalbant apie Vengri- 
ninkui, tai bolšeeukiškos,ją’ redaktorius nusikalbu e
““Laisvės” pirmo puslapio nuo koto. kalbant apie Ti-, nė abejoti.

Vorošilovo “galviškumo” ledų šventėmis pageidauja, 
jokios abejonės nėra ir tik, kad ir daugiau rašyčiau 
buržujų suklaidintas “Lais- apie ši egzotišką kraštą, 
vės” rodaktorius to nežino. Ačiū už atviruką ir kompli- 
šėrininkų suvažiavime dis- mentus, pasižadam rašyti 
kusijoms tema jau yra. bile tik jums patinka.

Įdomios bus “Laisvės” šė- Jonas Sečkus, St. Petera- 
rininkų diskusijos, nėra ko burg, Fla. —Pereitą pava

sarį lankėsi pas mus, tlk-

Aukštasis teismas juos pa- 
fabrikantų skelbė neteisėtais. Pteiro-dėti atvykti į šį kraštą, tik

tinių šveičiu proga mus pri- pe,na.1 n(Tum»zesl«- Padidi- 4$, kad tokių balotų buvo 
rimma ai nuoširdžiais lin- nu? da,'bl,nl?kM prisiuntė ne «t kareiviai,
kėjimais. Ačiū.

Marijona Kilmonienė

to

pakeltos kainos už įvairius bet ir šiaip piliečiai, gyve- 
P,'od.u.ktus ~ P1*"* auįo- ną už Rhode Island ribų. 

dukra Rūtvtė ta rieninte- mo^V’us’ ’r P*-' O kadangi jie balsavo pirm
le lietuviška žvaigždute to nukentės milijonai f lapkričio šeštos, ne oficia- Helijo k,U,ie rinkimų dienų, jų bal-
priešėiat Kalėdas lankėsi! P*1 "ed'deles: kentes sai buvo atmesti.

!>'• pensininkai. , Republikonai pyksta, bet
teismo sprendimą neape-

Maui saloje, kur Rūta darė 
televizijai paveikslus ii* prie 
progos juodvi žadėjo pas 
mus užsukti. Deja, tos pi*o- 
gos negavo. Gaila, kad kar
tu su jom Juozo nebuvo, 
jia tikrai būtų atvykęs. Vis- 
vien joms dėkingi už gra
žius atvirukus ir nuošir
džius linkėjimus. (Darbus) 

A Jonluns

Ko nesako Chruičiovas liuos. Republikonas Del
Vienas Izmdono dienraš--Seeto sako, kad 1958 metų 

tis “Daiiv Mail” praneša kampaniją jisai jau dabar 
apie sukilimus Ukrainoje., pradeda ir tikisi laimėti. 
To dienraščio koresponden-į Gal jisai ir laimės, bet 
tas tokias žinias gavęs iš P*r du metus Rhode Tslan- 
vengrų, vežamų į vergų de šeimininkaus demokra-
darbo stovyklas Sibire, bet 
Ukrainoj pabėgusių ir vė

tąs Robertą.
St. Straadas

ua.ua


Ur. 2, Gausio 9. 1957 KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Konsulatas prašo atsiliepti N£W BRITAIN, CONN.

i Apivieto* klubo 
susirinkimas

Abromienė. Juzefą. Adomavičius, Juozas, sūnus ir žmona Bronė Aleliūnienė. Elena. Ašmėga, Kazimieras. sekr. Vincas Vitkauskas, 
3-čias sekr. Juozas Maksi
mavičius, ižd. Juozas Janu-

Abromaitė — Rapalieuė. Ona, Pikoraitienė - Pikčiūnaite, Ona,ir Rapalas, Antanas, Kosto sū- ir sūnūs Bronius ir Stasius. Gruodžio 1(1 (i. Lietuviųims. Rapalienė - A bromai tė, Ona, ir t piliečių apšvietos klubas b-Rapalas, Antanas. rinko 19o7 metų valdybą:Juozo Rauluškevičiūtė - Mulienė, Ie-,Pirm. Pijūšas Poškus, vice- va, iš Trakiškių k. pirm. Stasys Dambrauskas,Sajonas. Jurgis ir Viktoras-Antanas Kvedas, fin. žmona Samulevičiūtė, Man ja.Sally. vaikai Florence ir John. Savickas, Ignas, iš Batkūnų. kilęs iš Panemunėlio vai., gy- šiukšteris, Kostas.veno Waterbury. Conn- . Skinderis, Gendrikas. v . • -1 • -
. , . - .. - Antanas ir I*ran«« ! SOlliS, 1ŽUO glob. MieŽliUS-Atkočaitis. Antanas. Petro su- «-Pra,na-tis, Antanas ir tranas, -nus iš Mastaičiu k-, Gelgaudiškio kis. Janušonis.
Bagdonas. Vincentas, iš PaJ Saki* ap- , Taip pat išrinkti ii kitųlipkalnės k Nevarėnų vai šusteraitytė - Kunčienė. Irena.' komisijų nariai ir atstovai Į Tekšių ap. - i Tamošiūnas, Antanas ir Pet- bendras organizacijas. J or-Banionis, Simonas su žmona. ' n;s- Andriaus sūnūs,* iš Ger- ganizacijų sąryši atstovais Blujienė - Rauluškevičiūtė, le- vntnupės k- Aukst. Panemu-; išrinkti .* Poškus, Janušo- va iš Trakiškių k- i vaĮ” Kauno ap- nįs, Vitkauskas, Kvedas,Butkus, Aleksandras ir Pran- Gtkienė, Petronėlė, ir jos bro- J^į^laiškis ii BagUŽis. Įliai Guokas,
Cicilaitis. Jonas. Tonis ir kiti.Drakšas. Pranas. Antano sū- Panevėžio ap. nus.Dumčiuvienė. Antanina. Antano duktė.Garla. Juozas, kunigas.
Grigevičius. Jonas. Antano sūnus.Gudavičius. Juozas, bu v. Eržvilko vai. viršaitis.Ivanauskas. Juozas ir Kazys.Teodoro sūnūs.Jasutienė. Bronislava, Antano duktė.
Jazbutienė. Juzė. Kazio duktė,

ir vyras Jazbutis. Stanislovas.Jezukevičius. Feliksas ir Kazimieras. ir jų sesuo Ona.
Marcijonos Kaziukonytės-Je- zukevičienės (buv. Stankuvienės) vaikai.
Juknelis. Kazys, Adomo sūnus.

Iš Liudvinavo vai.Juozapaitienė, Aleksandra, Antano duktė.Jurgelevičius. Vincas, sūnus.Kairienė - Virbalaitė, liukų k-, Ramygalos nevėžio ap.Kalinauskas, sūnus.

nai Muoivas, Dominikas, Jonas T • . ... , ,, -- c i Lietuvos rėmėjus atstovais
'įslinkti: J. Maksimavičius

Valantas, Juozas ir Kazimieras,i i1’ Naunčikas.
Petro sūnūs. į Gegužinę šiais metais nu-Vingiliauskis, Petras, iš Šiaulių, tafta rengti birželio pirma- Viibaiaitė - Kairienė, iš Gude- « ^madieni.

valdybė?n.roubVitkauskas, Jonas, Ignaco sūnus, iš Raseinių apskrities.Zalepuga. Feliksas,

ROŽIŲ SVENTfiJ

Pasadenoj. Calif.. Naujųjų metų rožių šventėje daly- 
vovo ir Oregon valstijos gubernatorius su savo žmona 
(jie stovi priešaky) ir palydovėmis. .lie dvasiškai 
sustiprino savo v a Ls t i jos futbolo komandą, kuri tą 
diena žaidė su lowos komanda.ji sekmadieni.

linki, k., Ifaunygalo. vai.. Ha- va)dyb^ pianesuno
nevez.o apskrities. paaiškėjo, kad klube yra no U’oreestery. Kishkis. Veniun, Canada ir A- 

Velionis buvo laisvų pa- Bauvicius. Manchester. Conn. 

žmogus, palaidotas 1>o *°'>0 prisiuntė:

nus. « c naujų. , Notre Dame kapinėse. Lai- Mrs A shilar.skas. Thomp-
žilius, Ignas, našlys, buvo vedęs Kitas klubo susirinkimas dotuvėmis rūpinosi jo gi- sonville. Conn.; J. Ki» Jiauskas. 

Pikčiūnaite Petronėle.

200 narių. 
Prano sū-' Tnirė, bet

Per
tiek

metus
pat įstojo žiūru

i 14 d. vakare minaitis Antanas Višniaus- Toronto. Canada: 

Ieškomieji arba apie juos ži- įprastoj vietoj. Nariai pri- ^as *s Brooklyno. noskas. Ashley. pnanaieji maloniai prašomi atsi-, valo atsiminti, kad reik Lai būna tau- Juozai, len- Kls’ Hyde Park 
sumokėti mokestį,liepti j:Consulate gen- of Lithuania 41 West 82nd Street Nevv York 24. N. Y.

■» a « 13 i a ■__ _ _BALT ICAIYVJ

:us sausio

sumokėjusieji išbraukiami iš 
narių skaičiaus.
Nepagydomi ligonys

11 <x ii pao niuo uvpa^jvvv^-

KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas girdėt Chicagoje
Visko po truputį dovavo ir solo giedojo L. 

ialučka vi- 
o pianu

Kalėdas praleidome ge. Jel°šikas su J. .
.oj nuotaikoj, oras buvo: P'riariant
iai„. i palydėjo p. Giedraitiene.

" rir.tigepo.te, lietuvių an-' .. Kalėd« 1.sen«lis vaik:'- 
lioioj -sostinėj”, mūsų se- ?ams *<,al1?0 <lauS 
nas verslininkas, didelis doya“'«Į- Programa buvo
vvras ir geras žemaitis Juo- b"«“ Lletavcs h,nwu/ .

‘ - - - • Tada vaikai su tėvais buzas r. Budrikas savo di- ct!ir.ažitidžiulę krautuvę buvo gra- . * P”e .• - , i - paruostu stalu kavutesziausiai is lauko papuošęs 1, ,• - . - * pyragaičiais, levai gavo :rn visus darbininkus sven- i* ®., T. .. s, ,, „ • krupniko. Jie- žinoma, liečiu proga apdovanojo. , .. 4.* . paliko skolingi — sumėto
Kalėdų vakaie nuvykau Bendruomenės kasai po č»>-

į Lietuvių auditoriją pasi-
klausyti Balio Pakšto or- viskas buvo ge,.ai tik
Lesti o. ls Ūmųjų getas o Kalėdų senelis buvo niekam 
muzikantu orkestras, gra- j»u\

su

manvta. ♦ Kad
žiai vioja, giažiai dainuo- jjs (jaUg papasakos vaikams
Ja ,!.r_ !*uxo apie Lietuvą, o jis t>Įėjo ir
o i,at.nu nuotykių. Buvo stovėjo lyg koks molio Al<>- 
susiigusi Sofija Baicus, vi- tie jus ir judėjo tik tiek, 
*;_ iaf lZ°i klausytojai kiek vadovas ji judino. Ki- 
liūdėjome. Malonu, kad pa- ^aįs metais rengėjai turėtų
sveiko.

Bet netekome 
darbščios veikėjos Emilijos 
Milerienės, kuri gruodžio 
26 d. palaidota tautinėse 
kapinėse. Liko nuliūdę vy
ras Jonas ir duktė Jozefina, 
geia dainininkė ir pianistė. 

Tebeserga adv. Kazvs

pasirūpinti pakviesti tini a- 
gęro-S mesnį Kalėdų seneli.

Perkūns

A. \Y. Eva- 

; \Vm. Kish- 

Mass-; A.

nes ne- gva ilsėtis Amerikos žemėj! ' axus- Nashua. N II.;
Kolkis. Bridgeport. Conn.

Ilgaudas. Kitcher.er. canada; nai ilgai sirgo 
A. Barauskas, Fairvievv, N. J. C Kojų.

Binkis. Omaha. Nebraska;

Diglis. CIeveland. Ohio: A.; --------------------------------------------------------

mų ligonių, kurie save va
dina ‘•progresyviais” ir ku
riems vis dar kvepia Stalino 

veiklos

Norkūno Juozas

MAIKIO IK TĖVO KRAITIS J.___ r,
atsinaujinskaitytojai, ntsinnniii'.- rvažemeKaitis,Mūsų

darni prenumeratas.

Maikiui su Tėvu dovanų. Mrs. N. Puzen iš Edg
prisiuntė Anth. \ udicky, i it t

EDGEWATER, N. J.

Mirė M. Daunoras

Lapkričio 23-čią <ilC'V> 
: ><; / G Ilgis, i ligoninę vėl išvežė mirė Mykolas Dauno* •; 

Dėdę Pasakorių, kuris per- metų amžiaus, kilęs i.
ir neteko Jainių kaimo, PanevėžO 

apskr., i ši kraštą atvy kės
Senelis

!>.. .« £«• , H-;Nashua, N.

G. Gadwe’». Madisor.. 111.; D. S —_ Rūke. Clinton, Ind.: S. Manei- Graži eglutė 
.raugas, bet jokios veiklos water N J prisiuntė $3.00.~ kis- Dorchester. Mass.; Mrs. M.
jie neparodo. Po karo at- Mrs. Anna Gerches. Chicago, Gitchas. Paterson. N J : Mr> 
vykusieji lietuviai (DP) m., prisiuntė $2.25. A- Ulevičienė. lierrin. III.: Mr-

ROCKFORD, ILL.

1949-tais metais. Ytlionis 
paliko žmoną, su kuria 
prieš trejetą metų ouvo 
persiskyręs, 4 seserys: N. 
Puzon (Edgewater) ir Ma
rijoną Wi 1 k i ns (Eost < .

Balfo centras yra prašomas paieškoti sekančių asmenų: Edvardo 1. Irena žlešaitė (arba šležai- tė), gim. Joniškėlyje, apie 30 iš Gude- metų.vai.. Pa- 2. Inž Aiva, gyv. Kaune, apie 40 metų.Mamertas. Jono 3. Inž. Dervenskis, gyv. Kaune. apie 50 m.Kapočius. Simonas su šeima. 1. Antanas Palaima.Kaputienė ir Mutkauskienė 5. Kazys Levinskas. (Abromaitės). 6. Ražauskas Aleksandras, gyv.Karvelytė. Olga- Brooklyne, Greenpoint apyl.Kreivėnas, Juozas, iš Plynių k.. 7. Vilpišauskas, Juozas, Vlado Daukšių par.. Marijampolės ap. sūnus.Kukanauzienė. Ona. Kazimiero g. Meškauskas Eugenijus, duktė. 9. Narkevičius, Brunonas, Pet-Kunčienė - šusteraitytė, Irena. yO sūnus.Kvederys. Antanas ir Jurgis. io. Kuzmickai. Stasys ir Vla-

daug bolševikų melagysčių Po $200 prisiuntė J. Eidu- 
išaiškino, bolševikams sun- kevičius iš Westfiekl, Mass., A. 
ku kur viešai savo “išmin- Janušauskas, Yucaipa, Calif. il
timi” pasirodyti. Kremliui Pašakamis, Shirley, Mass. 
pradėjus Staliną nttvaini- pn s 1.50 prisiuntė: 
kuoti, visiškai susimaišė ir
mūsų bimbinės “parapijos”

Em. Ambrozaitis, Brooklyn. N

, Y.; Peter Clovas. Easton. Pa.
J. Johnson. Easton. Pa.; J

Lietuvių bendruomenės Mass.) ir dar dvi i. imtuve j. 
sumanymu gruodžo 23 d. Aš nuoširdžia? dėk; ju <i- 
Kultūros klubo didžiojoje siems, kurie dalyvavo š?r- 
saiėje buvo surengta vai- menyse, ir palydėjo Myko- 
karas Kalėdų eglutė. Pra- lą į amžino poilsio vietą.

Cbapas, Kavine Wis.; .J. Zat%-Įdedant programą pirminin-
rauskas. Brooklyn. N. Y.; -J. kas P. Šernas tarė pritin- kolai.

Lai būna tau, nuebe ?J . - 
lengva šios laisvos

Zidoriaus sūnūs, iš Šilalės vai. Liutkevičiūtė - Majauskienė. Domicėlė, iš Liudvinavo val
das.11. Dr. Juozas Taučius. Patys ieškomieji arba apieMerlin. Petronėlė, Sofijos To- juos žinantieji, prašome atsi- liušienės sesuo, gyveno Cika- liepti šiuo adresu:goję. -1418 So. Wood St. Mincevičius. Julius. Augusto sūnus.Mincevičius, Vincas.Mutkauskienė ir Kaputienė. (Abromaitės).Navickis, Aleksas ir Mykolas. Mykolo sūnūs.Palovaitė, Aldona.Kkčiūnaitė, Agota.

BALFas, 105 Grand Str. Brooklyn 11, N. Y-
Daugiausia kalbų mokoma Ko
lumbijos (New Yorke) univer
sitete—net 41, Havardo (Cam- 
Iridge. Mass.) 26, Yale (New 
Haven. Conn.) 25 kalbų. Ki
tur mokoma mažiau.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI 

“Keleivio” Kalendorių 1957 Metamo

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, 
patarimų, 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 Broa<lway 

So. Boelon 27, Mas*.

eilinių smegenys.
Nepajėgia suprasti

Kantauskis. Ix-wiston. Maine; 

E. Veingerneris. Providcnce. 

I.; Mrs. t. ( roan. Brook- 

P. Yizharas, Montreai. Ca- 

N. Y.; A- Balsis Chicago.

R.Iii.;lyn.
nada: J. Norbut. Vfoodhaven. 

N. Y.: B. Belauskas, Dorthes- 

ter. Mass.; J, Brazauskas. Det- 

roit. Mich.: A- Pocius, Rock- 

fortk Ilk; J. Jackus. Montreal. 

Canada: Mr. Bukauskas. Dor- 

cbester, Mass-; Mrs. J. Gud.įo-

Stoughton. n’s’ Manchester. Conn.: J. Sy- 

manaitis. Torrington. Conn.; 

John \Ya!is. Chicago. Ilk: M

J. P. Kasperas. Nevv York City. N. Y, Mrs. Elsie Glass.Kenosha, VVis-: K. Janionis.Leomin.ster, Mass.; G. Yotpolis,Corry, Pa.; K. Musteikis, \Vin-
Vienas tokių “nepagydo- nipeg. Canada ir Mrs. A. Dili

mų progresyvių” gavo laiš- zin« Paterson. N. J. 
kų iš Lietuvos. Jo artimie- Po $1 00 prisiuntė: 
ji viename rašo, kad gerai XTJ\.Purfna!į ^ithmon<1 Hi'L 
gyvena, visi mokosi, gra- * ' : _V; Ralve'J* ,.N’ 
ziai apsirengę, sotus, o ki- , , ,
tame prašp vaistų ir kitko. Mass’; Mrs B Yonng Brook.
Kyla ir jam klausimas: Jei lvn< N. Y.; Mrs. A. Zalpis, .la
jau tikrai gražiai gyventų, maica, N. Y.; Mrs. Anna žvirb- sinkevich. Rinkfcni. Iii:. Mrs. 
neprašytų būtinų dalykų iŠ lis, Binghampton, N. Y.: S. Eva žemaitis. Montreal. Cana- ' Cibulskis, Stamford, Cbnn.: (^a’ Mrs. E. Mikulsky. \\ . Lynu. Frank Mockus, Aberdeen. Wa- Mass.; Jos. ( uprinskas. Chica- shingto; T. Laucius. Brooklyn. i»e-ski. Hamilton.N. Y.; A. Wikis, Hamilton, Ča- Canada: P. Kasper. Fmsuorth, nada; Mrs- B. Kuizinas, Chica- Pa • J- Gainor. CIeveland, Ohio; go. Ilk; Mrs- A. Dambrauskas.* A. Lapinskas, Montreal, Cana- CIeveland, Ohio; Mrs. E. Do- fia-Mrs. Nellie Visiems, atsi< nt tįsiems laik- N. H.; A. raštini aukų. nuoširdžiai dėko-

giminaičio.
Pr. Naunčikas

WORCESTER, MASS.

Mirė J. Strakauskas
Gmodžio 19 d. trumpai kus\ Chicago. m. 

sirgęs mirė Juozas Strakau-: B<»ltma. Nashua. 
skas, sulaukęs 70 metų am-lJ"r* filiams, Canada;Jame. 
žiaus. Velionis buvo kilęsiJ K“dz,“s- IK‘,r‘'"- M,,h- ' Administracija
iš Šimkų kaimo, Gelgaudiš-----------------------------------------------------------------------------
km vaiscmus, į Amenką at-. Siunčiam Maiota Uetuvon su Garanliia 
vyko dar pnes pirmąjį pa-Į
saulinį karą, ilgą laiką gy-Į Musę vafetiaė vra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa 
veno LaUTence ir Haver- kietu siuntimo i Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje aomokėtr 
hill, Mass. anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatyta?

Velionis labai mylėjo sa- taw’ kaiB siunčiamas. Pakirtai yra gatavi.
r» gimtąjį kraštą ir į jį po į Pakietaa Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra t’- ?v. bekono !’•> sv 
iraioio karo buvo net 4! *<««««. 1 sv, taukų. 3 ketui pieno. «. miltų. 2 . ryžiu

kainą žodi vaikams ir jų 
tėvams. Po jo J. Bacevi
čius sugiedojo Amerikos --------------------------
himną, vaikai pasakė gra- Vienoj New Jersey vak- 
žių eilėraščių ir padainav<>. tijoj automoblių vra cau- 
Kalėdintms giesmėms va- giau negu visoj Afrikoj.
.-rv.-r.f.T.-T.111 ,-r.t mi -m,.t.iii. 1 ,į. ■ j, 1. tmhf ■ Mf' T-jp' - .j.—-,-

Drabužiu Pakirtai Lietuvon su ‘f k:
Mūsų vaistinė turi Įgaliujomą siąsti drapana- i Liet m ą su Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntini :i tikrai nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas c u«s iš rusu kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo »a:a-ni ją.Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). .1; rae yra: 4 jardai rajono ir vilnos gabardino metižiaga moterų k-: »r-:u» 12 coliu platumo, spalva mėlyna ar ruda. 2 didelės špi.lik,'< s>:j: ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino v; ;:.; k-t--”„n,::į. spalva pilka, ruda ar mėlyna.Pakietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vilnoniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su j.;, mušalais ir kitais priedais.Pakietas Nr. Kaina $30.00. 3 jardai baltos dr »l>ės Si ei. platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; 1 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; t jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų: 4 šfuili- kės siūlų ir adatų pakelis.Siųskite pakieto numerį, čekį ir aiškų adresa mums;

IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER. MASS.
Vytautas Skrinska, Savininkas

■ n n.o uu —- —-r-e

šalies žemelė.
Sesu< •• N. ?uzcn

►► ► R ►

vo
pirmojo 
kartus sugrįžęs. Galų gale 
1928 m. jis visiškai sugrį
žo į Lietuvą ir gražiai įsi
kūrė Geldaudišky.

3 sv. cukraus ir H sv. šokolado.
Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 

jautienos. 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių. 5 sv. 
miltų. 2 sv. cukraus ir% sv. kakao.Pakietas Nr. S-l kaina $49 80. Jame yra 5 svarai miltų, svaras 

Artinantis antrajai komu- sviesto, 2 svar. kumpio, 3 sv. tauku. 2 sv. jautienos. 2 sv. cuk-[* 
raus. 2 sv- bekono. 1% sv. pieno miltelių, 1 sv. kavos. 1 sv. ka r kao, ’isvaro arbatos.Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite. Į kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo! 

sidūrt Danijoje, 0 iŠ ten'adresą- Muitai j paminėtas kainas įrokuoti. Rašykit: j
1961 metais atvyko j D6-,WEAL PHARMacy 29 KELLY sq. worcester. mass. (

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirl.it vaisins (ikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Sąuare, Worcester, Mas*.
Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui-

JSĮ
f
f

► r ►►► e S ►
► tu į Lietuvą ir į visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome* . .... _ - . -- _ **
►* e

nistų okupacijai velionis 
pasitraukė iš Lietuvos į Va 
karus, karui baigiantis at-

1dės Šamo žemę ir apsigyve-J Vytautas Skrinska, Savininkas

♦ visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Kimi- fon. streptomvein. validolo ir nuo reumato ampulių. I*er mūsų vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusų valdžios. Rašykit mums sveikatos reikalais. 
Vytautas Skrinska. B- S. Reg- Phm.

Idenl Pharmacy vafetinės savininkas
Ir Netary PuUte .............

I

-.. t iI-

*
*s■»s*
<

i

Pirl.it


pto KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 2, Sausio 9, 1957

Sacharos turtai tėra nuvestas iki Colomb- 
Bechar srities šiaurinėj Sa-, 

i charoj, arba tiktai į Sa
charos pakraštį. Bet gele-* 

Geležies žinkelį pravesti ir nutiesti 
automobiliams per!

Sachara yra didžiausia jos geležies rūda.
S pasaulio dykuma Afrikoje, rūdos gerumas pareina nuo kelius 
Jos plotas viršija 3 su pu- geležies kiekio rūdoje, šve-. dykumą galima, o kadangi' 
se milijonus ketvirtainių dų rūdoje geležies yra iki numatoma pelno, tai nėra! 
mylių. Taigi, į tą dyku- : 9th <, tai yra beveik giyna abejonės, jog į Sacharos 
mą galima būtų sutalpinti; geležis... Panašios rūšies į dykumą greit* vaikščios' 
visas Amerikos J. Valstybes j geležies įūda esanti ir Sa-į traukiniai ir gabens ten iš-' 
ir dar magaryčioms pridė-į charoje, nncloui srityje,* kasamus turtus j uostus iri 
ti Meksiką ir daug kitų kui* geležies rucią galima toliau Europos pramonei, i 
kraštų. Toki didelė yra ta į tuoj pat kasti ir jos bacha- Sueco kanalo “vargai”! 
didžiausioji mūsų žemės,roj yra aicteiės gausybės, prancūzams parodė, kad; 
dykuma. Ji yra šiaurinėje! ioliau į šiaurę, prie Aižy-[jie turi aliejaus pasirūpin-į 
Afrikos daly-je ir tiesiasiiro ir Maroko sienos, Co- ti kur nors šioje pusėje to i 
nuo Maroko, vietomis netpomo-bechai srityje užtik-! kanalo. Sacharoje aliejaus1 
nuo Atlanto vandenyno^ iki. tos didelės atsargos cmcs,! yra, tik reikia jo pasisemti.'

—Tegul bus pagarbintas. 
Maiki!

—Sveikas, tėve! Ar po 
švenčių gaiva neskauda?

—Aš, vaike, turiu gerą 
galvą- tai ji retai man skau
da. Ot. per Naujus Metus 
ras Zacirką turėjom moks
lišką besiedą ir keturiese 
išgėrėm tris kvortas; vie
nas- dipukas net po stalu 
nuvilto, ale man nieko... į

—Kodėl toki vakara tė-! 
vas vadini “moksliška be- 
sicda .

—Nu, matai, kai vieną', 
kvortą ištustinom, tai Za-! 
cirką padarė Įnešimą, kad 
pradedant Naujuosius Me-i 
tus reikia padalyt koki 
moksliška nutarimą. Votj 
sako, nutarkim, ar mėnulis 
gali nukristi ant žemės, ar 
ne. Visi sutikom, kad tai 
yra moksliškas klausimas, ir 
kad prie šnapso geriausia 
toki klausimą svarstyti. Iš j 
pradžios dar nesisekė, ale; 
i ai išgėrėm antrą kvortą, 
tada jau kožnas pradėjo 
mti balsą, tik vienas dipu

kas tylėjo. Kai Zacirka pa- 
. ’amė. kodėl jis nedalyvau-i 
ja diskusijose. jis atsakė,) 
h a d i tuščias diskusijas ne-i 
’ ’-'s kištis. Ir pradėjo mus 
: r'tikuoti. Sako. norit kai-; 
■ eti apie mokslą. nieko; 

< oie ii nežinodami. Visu! 
pinna. sako. turėtumėt iš-! 
ru-kti lotyniškai, ba lotynui 
ka ba vi a l aktas Į mokslą p 
kiekviena žolelė, kiekvie-' 
na- vabaliukas turi vis lo
tynišką vardą. Šnekėjo, 
vaike- kaip koks prapeso-į 
rius. Ale vistiek pasirodė.! 
kad tini silpną pakauši, ba 
mus mokydamas ėmė ir nu-; 
virto po stalu.

Vistiek. tėve, jis pa
lakė jums daug tiesos.

—Nu. pasakyk, Maiki, 
argi iš tikro ta lotynų kal
ba yra tokia reikalinga 
moksliškoms diskusijoms?

Lotynų kalba, tėve,via 
mirusi kalba, tai reiškia, 
nėra šiandien gvvos tautos, 
kuri lotyniškai kalbėtų. Yraį 
tačiau faktas- kad daug' 
lotyniškų žodžių turi prie-; 
musios kitos kalbos. Sako-! 
•na. kad apie trečdalis an
čių kalbos yra paskolinta iš 
Jotynų kalbos. O yra kalbų, 
kaip italų, ispanų, prancū
zu ir kitos, kurios išsivystė 
tiesiai iš lotynų kalbos. Ma
tai. bio<. brikai enon.eib-

tynų kalba buvo gyva kai 
ca. Ją vartojo senovės ro
mėnai. tiksliau pasakius,! 
aukštesnis jų luomas, vadi
namas patricijais. Kadangi 
Romos impeicja tais lai-! 
nais buvo labai galinga, ro-:
menai buvo užėmė net Vo-;• I

I i

ujuv. A
Nilo upės lytinėje Afrikos 
dalyje. ;« \ v u

\ irš pusės visos Sacha
ros dykumos yra prancūzų 
valdoma, nors ten, tiesą 
pasakius, ne kažin kas tė
ra ir valdyti. Visoj Sachaj 
roj gal gyvena pora milijo
nų žmonių, išsimėčiusių po 
neišmatuojamas platybes.
Dykumoje galima gyventi 
lik -'oazėse”, arba tokiose 
vietose, kur iš žemės gel
mių galima gauti vandens, 
arba kur vanduo pats kyla 
iš žemės gilumos ir drėki
na žemę. Tokiose oazėse į žiausiai vienas bilijonas te
galima gyventi, o tarp oa-jnų. Aliejaus atsargų sritis 

i zių “gyvena” bastūnai tua Sacharoje tęsiasi nuo Ma- 
regai, kurie kilnojasi iš vie- roko sienos iki Libijos. Jei 
tos i vietą, nuo vieno van ten rimtai imtis už darbo, 
dens šaltinio prie kito s(l; greitu laiku prancūzai ga-

urano, tungsteno, mangu- i 
no rūdų. į pietus, Maure- 
tanijoj, atrasta didelės va
rio rūdos atsargos. Apie.' 
Colomb-Bechar jau kasama'

S. D.

ATVAŽIAVO SENIAI LAUKTI

Šeriamas David Griner 
su vaikais. Jis trejus 
jieius atvažiuoti. Mat, 
komunistą partijai. o

susilaukė savo italės žmonos 
metus rūpinosi gauti leidimą 
jo žmona priklausė Italijos 

Įstatymas draudžia Įvažiuoti

KUNIGŲ BĖDOS

Anglijos 
už savo

j u,-.*,, Rosso sielą ir rin-daug, jei butų išspręstas . te, • . iį ko aukas nameliui jo nas- 
i lei pastatyti.

akmens anglis ir anglių ten5, ^eie^
būtų galima iškasti tabai! bazn-vcla meldesl 

kunigo
transporto klausimas.

Gal svarbiausias turtas/
kuri prancūzai atrado savo /*yos’ u’“¥W
“nenaudingoje" dykumoje, ™7d-'?s. J«

t* - ; drabužiai huvo rasti antyra didžiules aliejaus at- , _ . . , , ,
saigos i pietus nuo Alžyro gan“' lalS’> atroae.Kao . r.1 , , ... \ kun. Ross nuskendo, betve-provincijos. Apskaičiuota, ’
kad aliejaus ten yra ma-

komonistams čia apsigyventi. Bet galu gale paaiškė
jo. kad ji ten buvo pasiusta padėti išaiškinti savo 
pirmojo vyro užmušėjus, kurie neseniai teismo nu
teisti. Tada ji gavo ir Amerikos vizą.

savo kupranugariais.
Visa didžiule Sunijį, 

via menkas turtas R. n: 
kietiją ir Angliją, tai visi; taip buvo manoma seni.u 

% mesni Europos žmonės! Joje niekas neaugi . ‘ui 
;ucmet stengėsi išmokti ių yra vandens, ten datulė 
kalbos. Tokiu būdu lotynų! palmės yra žmonių g.vv-.ni-
Kalca virto tų laikų poru-' mo pagrindas, 
jos k 
..ai tada 
.v niškai.

• ta. v * | rc» i~*«x

i Kun. Ross buvo nuėjęs

Politikieriai^algas kelia
liau paaiškėjo, kad taip Teo,:‘J°J valdininkas JAV zas. Sės. pasenę leg.sl.atu- 
buto tyčia padalyta. Kun f? v>suon,eres tarnas, ka.P ros nariai pnes nnkimus 
Ross ii nemanė skęsti, bet fab,,ko T,>n* <lalb‘n‘!’- ^>gnavo ir .sėjo j peliju, 
jis tuo būdu norėjo pasi- k?s f* to fabl,KO ar lm°- ®e‘^vienas jų pastate 

.. - i- nes tarnas. rinkimams savo kandidatu-slepti nuo pazjstamųju akiu . . . ... •• • i.- n. i . *• -j-- * Tačiau praktikoje vra vi- rą ir visi buvo išrinkti. Da-įr slapta gyventi susidėjus . . ..1 . x. r /, ......
su kažkokia geltonplauke. fabnko, bar vel kiekvienas jų gaus

® r nei įmones darbininkas ne- pilną algą kaip legisliatu-
lėtų iš Sacharos gauti 5.- Bažnyčia tuo labai pasi- gali pats sau algos paskir- ros narys ir pilną, senatvės 
000,000 tonų aliejaus kas- piktino ir nutarė atimti iš ti. Jeigu iš gaunamo atlv- pensiją kaip pensininkas.
met ir Sueco kelias jiems 
pasidarytų nebesvarbus.

Bet visi Sacharos turtai, 
kiek jų jau yra atrasta- yra 
giliai žemėje ir toli dyku
moje. Prieiti prie jų sunku, 
nes nėra kelių, o kai}) iš 
žemės gelmių išpumpuotą 
aliejų atgabenti Į Vidurže
mių jūros uostus? Reikėtų 
bent 600 myliu aliejaus 

gali-

Iba. Visi mokslinin- tiniu laiku vis dažniau kai 
la kalbėjo ir rašė lo- bama apie Sacharos turtus 

Nors Romos impe- kurie yra ne žemės pavit 
rija vėliau susmuko- vis- šiuje, bet žemės gelmėse.
;iek ivairiu tautu moksli-į Juk ir Arabijos pusiasaly/ ... , . .. .
ninkai variojo lotynų kai- Arabijoje ir kaimyninėse, vamzdžių, Kad abejų 
:n. Todėl ir šiandien moks-: valstybėse, yra didžiausi ma atgabenti ,Ki uos- „
liniukai vartojo daug loty-i plotai dykumos, bet ten ti

kun. Ross jo kunigiškus 
drabužius ir visas jo turė
tas kunigo teises.

Dar didesnėn bėdon pa
kliuvo katalikų kun. Guy 
Desn0VP1’ Pranrfiziioie. Jis 
žiauriausiu būdu nužudė
savo meilužę ir jos kūdiki, suomenės 
kurio jis buvo tėvas.

ginimo jis negali pragyven- Toki Įstatymą yra padarę 
ti, tai jis turi prašyti, kad tie patys politikieriai, 
darbdavys pakeltų jam al- uikražčiai tuos 
gų. Darbdavys nevisada su jškeli bet 
tuo sutinka ir darbininkui, tei neleaguoja. j; vra už.

. imta futbolu, bažnyčių pa- 
v?‘ maldomis ir televizijos nie

kais. Nėra laiko apsidairv- 
politi- 

jos iždo

dažnai tenka nusileisti. 
Visai kitaip yra su

su vai
dininkais, politikieriais. Jie: 
kelia sau algas patys,

skanda- 
visuomenė i

ti, kad savanaudžiai
...... sa\o kieriai šinkuoja

Kun. Desnoyer pnsipazi- samdytojo, atseit visuome- PinioUs 
no tą nusikaltimą padaręs nės, visai nesiklausdami. • &

teismo tardytojui papa- Ypač tuo pasižymi Massa 
tų. Aliejui kasti reikėtų nu- šakojo, kaip jis savo 18 me- chusetts valstijos legisliatū 

•riškų žodžių Medicinoje.I nai žemėje užtikta didelės 2at>entl i ^acharos dykumą tu amžiaus meilužę iš uzpa- ros nariai. Jie kelia sau al- 
oeveik viškai pavadinta lo-! aliejaus atsargos, kmiar- ..aug dalįninku, reikėtų kalio nušovė, perplovė jos gas kasmet. 1956-tiems me

čiais- ligos.: amerikiečiai ir anglai -nnv !Jlems Įstatyti gyvenamas........................ - ..............................
žmogaus kad rtoja ir dėl kulių vina va»-1 . reikėtų nutiėsa

no i.a.vs. i nemiioi tain i žytinės tarp pusbroliu, o ii ke,lal i^' sn}ebo juių, kui. -------------------------- , oaigianus jie

mskai
ristai ir net žmogaus kn-: doja ir dėl kurių eina var 

s. C hemijoj taip; žytinės tarp pusbrolių, o 
chemikalai vadina-! tas varžytines ir Mask* n

ti ir per Egipląi . '
VISI 
n tvniskai.

Pilietis

BRITU KOLONIJŲ 
LIKIMAS

pilvą ir 
kūdikio

subadė negimusio tams irgi buvo gerokai pa- 
lavonėli. i kėlę. Negana to, metams

------------------- ; baigiantis
Fer paskutiniuosius 10

dar nutarei metų šios Britanijos koloni-
PAninrin SOPIAI imia magai vėlomis pasiimti iš jos iškovojo nepriklauso-
PR&liniMn MnifFQTię valstijos iždo no kelis šim-! mybę: Indija ir Pakistanas DRAUDIMO MOKESTIS , tug doJerių <.bonugo~ Tik. 1947 metais, Ceilonas ir

Nuo sausio 1 d. socialinio Ui « susisarmatijo ir. Bu ima 1948 metais Rode- 
draudimo mokesčio tells gavę t, "iionusų sugrązi-i zija 19o3 m. ir Sudanas 
mokėti ir apdraustiesiems no valstijos iždui.

prie Sacharos turtų j1 darbdaviams po di ■ Bet tai toli ne viskas, 
r.. s.-i. v v. . ketvirčiu procentu (iki šiol

c-.ntnv jurą, 
dabar jokių kelių nėra. Žo- 

pirm negu prieiti 
reikia

i “
nri iotvniškai. Taip pat ir! nori Įsikišti ir per EsinUP“?“' -gu
■otanikoj aroa augmenijoj amjų non daeigaut. iki, dMeHug k

rvai garsusis svečių gamti-i tŲ auejau^ taltimų. . ; * aiecių gamų
rinkas Linnaeus pradėjo! Plati Sachara, palyginus, 
augalus skirstyti i atitinka-' dar mažai tėra ištyrinėta, 
.nas ių rūšis.‘jisai kiekvie- Bet prancūzai pokariniai^

Be to, Sachara y a Ma
roko, Alžyro ir Tuniso už
nugaris. Tik per tas

1956-tais metais.
Pietų Afrika iškovojo ne

priklausomybę 1910 meta’s.
Seniau Didžiajai Britani- 

jai priklausė ir N. Zelandi
ja, Australija, Kanada ir 
net Jungtinės Amerikos 
valstybės. Dabar jos yra 
nepriklausomos ir t‘k savo

čiu procentų (iki civi v • • iZ a. \ t • Praeitais rinkimais buvo
po c u p,oęen u). ls" išrinktas naujas šios vais- 
profesijų ir k.t, sava- jjos be, naJ,ori

ankus asmenvs, kunuos ♦ r i • *kratas r ureolo ir tuoiau 10, , i įstaty mas liečia, vietoje 3 • Ju kalnus, žemėje agiu-j u.,.u. arabų nacona-, • sėbrai .skėlė sumanymų,
didžiulės geležies jiid'hllstal ten syn8‘?sl prancu-: , kad naujam gubernatoriui

yrai Puria zus sumesti Į jurą ir gy-j4 .. i alga būtu pakelta $10,000, ... . .'«e. ravo ceromu^r^ ii'^ti nepriklausai. To- . -)‘okesto tureJ° but* !*" vietoj buvusiu .820.000, kad no.lu l’8“ Dl?z’ Bn^
1 - ihni'nti^ su filmnės" vid 1 rižl Sacharos turtu išnaudo-i ke'ta-<’ , nes v,a .dauPa! būtu 830.000 per metus, i "/J08 'al-stybių šeimoje .s-
kopustasyia lygintis s-u siaurines Sverti-; L ; I apdraustųjų pradeda gauti D„, ‘... ,i„„ __ ____i... skyrus Jungtines Amerikos

jau
neramumai.

sa-

s Maroko 
doui 
ta—.-\r tai tu.

.y si. kart ii Kopūstas 

.otynLkas vardas?
dėl Sacharos turtu išnaudo siaurinta cvrup ..* . .į ; jimas nėra

eiti, daug kalbu ian išmi-j v.asos kbutyš yra'ivcikiamosj metais Įstatymas ainlrausta.
iė. Amerikoj ir šiandien^ Klausimas yia tik noro, šiek 

*.ji iHun-siuniirku, (ja įu> Ret i« k f. tiek laiko ir užsispyrimo.
Kalboj, botanikoj, kopūstas-tog nlls^s WJ

Nac'a via rašomas lotyniš-? 
kai: "brassica oleracea”

.ly
—Ne. tėve.

'J? ko.-
•rtavai
ja tik 
Kalbose

il
ki i m ės žodis: bet 
iietuviai ji varto- 

kasdieninėse savo 
(ii mokslininku

—!> Kaip 
kai ?

—Rungus.
—(l baravykas kaip?
—Bo lėtus edulis.

-O kaip tu rokuoji, Mai- 
..i ar nebūtų geriau, jeigu 
ant viso svieto būtų tiktai 
vh.'.a kalba? Tada nerei- 
Kėtų mokytis nei lotyniškai, 
nei kitaip.

Yiviia kalba būtų daug 
iei'au, tėve, bet kol kas 
taiji nėra.

kad tik kol kas 
ar tai reiškia, 

nors galės taip

crvba:

toks lengvas.: apbaustųjų pradedu gauti da, 1 neužlcnka; skyrus J,
atrodyti. Bet! . »* to P,aelta,s Dabar pradedama roikaiau-1 valstybes

tiek laiko ii
puses matori i*- kaUvv Prancūzai kalba, kad Sa- 

atsigavimas. Taip šiandien, chara gi eitu laiku bus ant- 
yra Indijoj, Indonezijoi f- * roji Kanada Įvairių žalia- 

lotyniš-į kitur. Kiekviena npv4rrt^ j vų gaminimo atžvilgiu. To- 
tauta ir tautelė stengiasi i«- liau Į pietus, Kongo srityje, 

ir pastatyti <?av ' belgai jau padarė iš savosilaisvinti ir pastatyti <?av ’ belgai jau padarė iš 
kalbą pirmon vieton į kolonijos didelę visokių ža-
sava kalba kiekvienam yra liavų gamintoją. Belgų 

Anglas giriamieliausia.
savo kalbą, čekas savo; 
lietuviui nėra geresnės kai 
bos kai}) lietuviška. žiū
rint šituo žvilgsniu . tėve,1 galėtų 
sunku Įsivaizduoti, kad pa-; chara. 
šaulio tautos galėtų prieiti* Jau 
prie vienos kalbos.

Kongo stato Amerikai claug 
r»( urano rūdos ir kitokių že

mės gelmių gėrybių. Pana
šiu visokių gėrybių šaltiniu

būti ir dykieji Sa- 

daug metų prancū-

Sakai 
taip nėra: 
kari karia 
būti?

šito. tėve. nieką? 
o.ili • t'.-il -. H. Zim iui i

lie
pi a-

jų naudai pakeistas. Dabar 
moteiys pensiją gali gauti 
jau nuo 62 metų (iki šiol 
buvo 65), o nustoję darbin- 
purno nuo 50 metų amžiaus?

Pernai iš socialinio drau-: 
dimo fondo pensiją gavo 
daugiau kaip 7 milijonai as*

pr
ti, kad valstijos lėšomis, Xuo šių metų kovo 6 d. 
kitaip pasakius, žmonių pi- bus nepriklausoma ir da- 
nigais, būtų pastatyti gu- bartinė Aukse, kranto (Af- 
bernatoriui gyvenamieji rū- rikoje) kolonija- kuri va
rnai arti Bostono. Ir nėra dinsis Ghana vardu, 
abejonės, kad gyventojams----------------------------
bus pakelti mokesčiai ir 
tokie rūmai gubernatoriui 
pastatyti. Negana to, kad

SUMAŽĖJO OBELĖS

menų manoma, kadįdedama $10,000 al
inei tas skaičius padidėsJ rejki^ ()al. if
a! -e pusę milijono. „emofcamu rūmu._ I *. c

i Ir visa tai daro demokra
tinės visuomenės “taniai”, 
tos visuomenes visai nesi
klausę.

Jeigu šimtai mažu valdi-

PRISIUNTĖ
DOVANŲ

“TĖVUI”

Senas “Keleivio” skaity
tojas George Seškauskasiš ninkėlių, kurie gauna

j zai kalba apie pravedimą E- Millinocket, Maine, svei- dešimtą dali to- ką guber- Kana.ine vienos KaiDOS. į zai Kama apie praveuimą *unnnwi\cv, moinc,
—Tai pasakyk, Maiki,. geležinkelio per Sacharą irj tindamas su Naujais Me-

caip tu rokuoji, ar mani?i-l| sujungimą Alžyro su savo, tais, prisiuntė Maikio Tė- 
cėtų mokytis lotyniškai, ar centrai i nės Afrikos koloni-Jvvi $5.50.
kai] 
kėlų
duot pakajų? ' jomis. Tos kalbos eina

—Visų pirma tėvas pasi-, gentkai temis, bet tas reika-' Pakalbinkim draunin ir
stenk- išmokti geriau lietu- lo nepajudino iš vietos. Da- kaimynus užsisakyti "Kelei-

I
viškai.

1954 metais surašant me
džius, rasta Amerikoj 31,- 
890-000 obelių, visu treč
daliu mažiau negu jų buvo 
prieš 4 metus, tai yra 1950 
metais.

1954 metų obuolių del
bus buvo 109 milijonai bu- 

tik šelių, mažiausias negu bel

natorius gauna, patys turi 
rūpintis savo gyvenamąja 
vieta, tai kodėl gubernato
riui turi būti 
nių pinigais 
mai?

Kartiniu laiku geležinkelis vį”. Kaina metams $4- ' ^ta’ (^ar

Tų metų surašymas rodo, 
kad sumažėjo ir kriaušių, 
vyšnių, slyvų, persikų ir 
greifmtų skaičius, bet apel
sinų (orenžių) skaičius pa- 

' j liko koks buvęs. Jų buvo 
vicn.as kurjo-1 apie 45 milijonai.

statomi žmo- 
snecialūs rii-
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Iš Pavergtos Lietuvos
'■ t-.1.—1 -'-ssagaBg-A. Žvironas mirė Vilniuje tikinčiųjų, spaudžia iš visų

Iki šiol vis nebuvo aišku, . Į
. , ....... , jis laso, kiek ko jo apy-kada mne bo!sevixų ilgai ’ * - *
kalintas žymus sociaidemo- įiiikej dabar yra mažiau:
, . .... . , . negu nepriklausomoj Lietu-'kratų veikėjas prof Anta- & VQS J Rt0.
na» Žvironas. Dabar tas i ei- '
kalas paaiškėjo: Jis mue J .... .. . , .j numenu, kokius serei, kaiVilniuje 19o4 metais spa- * sesers
.o 6 d. ir palaidotas bziia-, v s 

lnj kapinėse, kaip J* i?™s tuvoJe nerasi». 
mirti prašė, kur ilsisi jo; J . ...
seneliai ir tėvai. ! Muritmių is Amerikos,

r . . . , . . . • ateina labai daug. Pastas!
Priminsime, kad piof. A., nes.,ėja vežti. Jie žmo-

Žvironas bokevikų >uvois-j n-ms neįšpasakyta parama, 
tremtas į Sibirą, bet 1 Jo4 • lf komunistai, ku
rnėtais jam buvo leista gųz-Į rie turi gimimų, gauna 
ti į Lietu\ą, matyti, Jab siuntinių, lr tuo džiaugia- 

j si. O anksčiau jie skelbė, 
j kad Amerikoj badas. Aš 
! jiems sakau, kam jūs prii- 

ten

visiškai nukamuotam.
B. Pajedaitė žuvusi

Užteršė Telšių ežerų
tais žuvusi partizanų eilė
se,

KELEIVIS, SO. BOSTON 

PASKUTINIŲJŲ METŲ SVARBESNIEJI ĮVYKIAI

★ WORLD YEAR ★ „
Sis žemėlapis rudo kaikuriuos svarbesniuosius paskutiniųjų laikų įvykins. Parašai paliekami anglų kalba.

Puslapis Penktai

Baltas siunčia
Baltas siunčia i Lietuvą 

ir Sovietų Sąjungą šitokį 
standartinį vaistų paketą:
1. Aspirin, 100 tablečių
2. Multibionta, 2 x 100 ta

blečių (įvaii ūs vitaminai)
3. Eimifon, 500 tablečių

(Džiovos gydymo trijų 
mėnesių kursui)

■ 4. Dolviran. 2 x ri) tablečių
(Nuo reumatizmo, karš-i . . . ’

į eiavimo ir skausmų)
'o. Codein riydrochl. (Tabl.

0,02) 20 tablečių *
(nuaugusiems nuo kosu
lio)

6. Vitamin (’ 100 tablečių
7. T-ra Valei iana simp. 50.0

Tokio siuntinio kaina su
persiuntimu į Lietuvą — 
$15.00. o į Sovietų Rusiją 
—$17.00. Muitas neapmo
kamas. jis yra mažas, ga
vėjai lengvai apsimoka.

Norintieji tokį vaistų 
siuntini užsakyti, prašome 
kreiptis šiuo adresu: ULRA 
—Bai fas, 105.. Grand St.,

, mums aiškėja, kad V»k:«- kad neprarastu visko. To- 
į rai tik tuomet gali ateiti ūmesni kelia pasirinks 
pavergtiesiems pagalbon Chruščiovai. Molotovai. bet' Brooklyn u, jų. Y.

’ jei Sovietų grėsmė jiems kiek mes turėjome galim v-; jeį kas norėtų vietoje čia 
i patiems visai priartėjus pri bės juos pažinti. norimeį išvardintų vaistų įdėti kitų, 

m manyti, kad būtinumo ver-j prašome pakėta užsakant 
čiami iie bandys eiti šykš-Į pažymėti ka ,:eikia išim.

Naujus metus pradedant
Vilniuje

švytury”
kandžiasi

Varinėja kaip šunis

Vienas mūsų
atsiuntė iš Lietuvoj gyve-’ ; 
nančio brolio gauta laišku? 12t™ėJimais

skait, toiasiV v 1

leidžiamame 
A. Kazragis 
bolševikiniais 
Mąsčio ežere.

Neminėsime jo tikslios gy-p r*ę es^s ežeras
venamos vietos dėl visiems tiki a Teisiu

Kų paliko senieji metai Ko galime laukti?

Praėjusiųjų metų politi- Naujus metus pradedant Jvers Paffa)ian gintis šim 
niame tautų gyvenime per- kiekvienam mūsų nipi PH-™^tu tnkio pavojaus V«k« 
dėm vyravo pastangos iš-spėlioti, ką jie mums atneš rai- atrodo- dar nem-to

žinomu sumetimu. Laiške!^et oa^ar I ežerą .
atsius-’ cijos (Sewage) vamzdžiais

leidžiamos atmatos jį už* 
; teršė, jis dvokia -iš tolo.

man

džiaugiamasi brolio 
tais siuntiniais: 

“Ačiū. kad

PkanaHza- laikyti Laisvojo pa- Rūpi ypač mums. lietu. p -- pr»diri
kanaliza- poiltikai darė tei vi. vįanis nes pavPvgtns Lie r°*UK1° pr"dz'*

sai nuoširdžiai, savosios vi- tuvos likimas yra ne-itski b‘ v’« d k i-yt i i 
suomenės remiami. Sovie- namai susijęs su pasauliniu satelituose -eDtri-

čiu nuolaidu keliu 
Tačiau nuolaidų

i ti ir ką Įdėti.
mąstą Paketas siunčiamas išVo-

t \ • f'- ’.

tokioj
, . . - Ba.angospriespaudoj esant pat avė grožybės”

te gailestingą ranką. Sun- Valstybinio projektavimo 
ku kit lems suprasti mūsų instituto Klaipėdos skyriaus 
gyvenimą. Esame varinėja- vyr. inžinierius V. Žemai- 
mi kaip šunys be gailesčio, tis minėtame “Švytury” pa- 
Negalime niekuo pašilei- vaizduoja, kaip dar ir da- 
sinti, ypač aš, nes esu iš bar atrodo kai kurie Pa-

lems ne tk Kremliaus no- kietijos ir greitai nueina.Į 
,-M ^mojraus pavergimu ir Lietuvą eina apie 8 dienas, 
jo badu marinimu parem- 0 j Sibirą apie 20 dienų.
ta b Ošė* izmo diktatūra pa- ____ 2____________

darhinin-
tams taikos išlaikymo pro- ivvkiu raida, nes dažnam sūkio pradžia imčm^e 1 t* n ūse* ,/mo aiKtatura pa- 
paganda tebuvo skraistė, musu tėvynės išlaisvinimą- monizme Rovnburib' Ve HiktpvoPoznanesdarbinin- 
kuria prisidengdami, Krem- yra širdies sielvartas grijoje sukėlė d utrirint -ri kamsjų sukilimo suki: duo-

ATĖJO IR JIEMS GALAS

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS 

paraše Jurgis Jankus
MATUTUTIS, xo:.cl.

riinaI’asakoji-
'■In-.njs.

AS NETIKIU | DIEVĄ, 
argumentų, kurie visiems 
Ka .na ......mas apie nepaprasta žemaiti, kuris 

,.aUP nuostabiu dalvku padarė, tiki ATLAIDŲ.PAVĖSY, P. Abelkio n>- 
. , • .. .. manas is Žemaičių Kalvarijos pra-

nepadarė vieno, kuri tikrai turėjo (Kietais viršeliais, 467 pusla-
padaryti. 237 psl. Kaina ........... $3.! piai. kaina ......................................... |4

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū-
, ^ri,A? ISMO(XTV ANG- novelių rinkinys, 165 psL

LIsKAI. ticria’isias vadovėlis l»r*-: - ei Kn
dedantiems angliškai mokytis; duoda; n—,,'a .......................................... ai.ou.
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. TA VO KELIAS f SOCIALIZMĄ.
Kaina .................................................... 75cj Parašė Leonas Blumas. Trt

! <cciaiizmo aiškinimas. Kaina 
NAUJA VALGIŲ KNYGs. M. Mi- DE.VOKRATINIO SOCIALIZMO) 

chelsonienės parašyta; 250 Įvairių' PRkliAl. Populiari ir naudinga 
receptų, 132 pusi. K-rna ....$> .23j .i;yj.a šių dienų klausimams supras-
KAS BUS, KAS NUBUS, BET ZU-Įt;- Kaina ........... ..,69c

I SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. P»-

liaus vadeivos kūlė naujus Vengrų kova 
užpuolimų planus ir kur tik gauti pažadina i 
galėdami juos vykdė. vilčių, kad bolš-ti/.nas n,

Įvykiai Egipte, juos se- P’ ,r‘ ' ’ «
kusi “tyli revoliucija” Len p<.r<'ves
kiioie ir venerų sukilimas aP£avv
prieš Maskvą bei savąjį ko.:nuosiidzi3i v u. i-e um 
munistinį režimą viską su .'laukė, kad tis ..b -.. 
maišė ir pradėjo naują ii 03z<trg<.^ r,it 
torijos tarpsnį. Įvykiai Ven.'būvio L.y^r.iną 
grijoje nurovė kaukę n,iC zni yvinę 
Sovietų vadeivų veido i, įmaino 
dar kartą Vakaram? pai . ,*" 
dė, koks jis iš tikrųjų yra : | ,n‘ *• 
klastingas, įytietiškai žiau-'
rus, pasiryžęs naikinti sa si,a,‘!ai b‘>H» tzn- -k

munn s«

I'

Balio Sruo- 
I.ain Jonis

MAITIS NEPRAŽUS. 
stos įdomus aprašymas, (aj:
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į‘‘ 
Kauną nusikraustė ir Napoieona re
gėjo—’r kas iš to išėjo. Kaina $2.o0

rase E. Vandervelde, vertė Vardd- 
Kaina 16c

LIETUVIŲ KALBOS ISTORUA.
Or. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 

!is šiuo klausimu veikalas. Kai- 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.į TIKRA_ TEIST B£ APIE SOVIETŲ
CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas,;

188 puslapiai, kaina

"i

11. i m

11 - n* .t * ui 
’ai'iteUiiio

C. I l.O.
< 1« • 1.1

ui

v UMmim?*c T >i 
kurį boli.A-'z y , 
T., lobe.j i-| I i

• »i11'; • ■i. j i
i

b
’ i

■ vri p 
’ 11 i p

h d

RUSIJA, arba komunistų diktatA 
.•-a faktu šviesoje. Trumpa bolšetis- 

CEZARIS, Mirko Jclusiė’o romanas.j , ,, istorija ir valdymo praktika. La- 
96 puslapiai 
.......................SOc

vertė A. K. P;.ida. Antroji dalis 
211 psl. Kaina ............................. 82.

CEZARIS, Mirko Jeiusiė'o romanas, 
vertė A. K. Puida. Tn-tioji dalis

176 psl. Kaina ......................... 62.

MILŽINO PAU’NKS.\’U. Balio Sruo
gos trilogiška istorij s kronika,

173 pusi., d.delis formatas, gera 
popiera. Kaina ..............................?2.5<»

KON-TIKI. Thor Heyc rdabl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
linezija. 113 pusi. Kaina... .$3.75

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

Miškini, Tumą, Savicku laitas ir kt
24:» pusi. Kaina ............................. 6--V1
MIRUSIOS SIELOS. .d. Gogulk 

svarbiausias veikai išvertė .M.
Miškinis. 290 pusi Kama... .6321

kijoje y a ‘ k 
mis njl.ll
Vl^U 'iliPil.*- -li|. !
r«. -i u. i ..i?
11. i M. i-1 • ■
uistini ; p>i-T 
patiem-, ’v o !. 'i 

i

,ž-ik.ė

i u

« 1

■i «-

no« ir laisves. Kovoje uz T . , .... . - x • y- Kiek seniau iš Amerikos1 ilsve uz teisę patiems , - . ,, t kariuomenes pasalinti ark-tvo-kyti savo gyvenimą iau ... ! , ... .
t • i luti — juos pakeitė moto- znvo riO.OOO vengru. Lais-' . • .♦> 6.‘ . x- ii ai. Dabar pasalinami irvp. -.likimas darosi visuoti-; . . .. ......,.x mulai. Kuriais iki šiol nau-• o- 'v. ieiu satelituose, no-! .... . ...\. . dojosi lengvosios artilen-nme manyti ir pačioje Ra- • J... . r .. i ios batalionas, stovintissn ųe. iau nekalbant apieiy, r -T . . . . i r oi t ( arson, tolo. Jis ture-i u.' a u musu kaimynus.i . •jo 123 mulus, o dabar juKomunistinio v. žimo lais-! vietoj tuiės 38 helikopte-

mot U lit'iu jtiilt <tLhlu- p1'1 ą K .1; 
T.-Ha- Mitu Zi<»lku<. ir “f 

fi«'ia- gidicid'i ši.- Mnm» no* »»t

! . v vibioj.te. teguli eiti vi»-nn
,v k. votimi — ji demokrati-i -,r , .... . ...x . . ... ... 1 Mulu pašalinimo salimu-Mint, <nt< ikb.ni pili. c,am i, . ,\ . , . ’ kai tvirtina, kad helikop-' u d.i ijfi .n Ut'iu patik ,........ • ‘

: rius.

i'.t t, •
tnki'V • “t1 nitot- il.- 

prib'^ndr tvi-r-t • i ", iSOS grtl’
Taip gaieji ai'iukii jc-i Rumnnii > i 

Sovietų pavergtieji ne tH. joje YDm '

vo priešus dešimtimis tūks
tančių, kad tik išsilaikyti!.

Nuo užpernai metų, nuo - -. .
Genevos konferencijos, kiek ^^elitų kraštuose, bet n siekimai t.*4- v H'i, pr * .
atslūgęs santykiu itemoi-Pači®je kitą. kaip .ln barnioj., <<

revoliucijai \engnjoje, bu-,sulaikomą naši<uLima Uuę
tų
mos

atslūgęs santykių įtempi 
mas tarp Vakarų ir Rytų 
vėl įsitempė ir vėl pribren
do galimais naujais susidū
rimais. Toks yra pragyven
tųjų metų palikimas.

Pii’c- .p?
b ė ’

gi »n Rtfcuų 
liu-jnt >:eir.s leis^ būti ūki. 
n ntinii-. k-pltūiinir. bei ?c- 
ci.i'i;,io *fv»enib.u įpib-uų 
s,.:Pii leįai

Tai būtų ilgeMiiM lai-o i 
nimo vyksmas, jei į«» m pa
greitintu nelaukti ivykiai 
Bet su jo galimybe turėti •-

teriai tarnaus daug geriau, 
kad jais bus galima daug 
greičiau pasiekti sunkiai 
prieinamas vietas.

Bet ne visi yra tokios 
geros nuomonės dėl mulų 
pašalinimo. Vienas seržan
tas viešai atsiliepė iškelda
mas mulų nuopelnus. Jisįevoiiucijai vengtoje, ua- sUlaiKomą nasi^U^ima UuC rimtai vinant ‘ y*”

tų susilaukę veiklios para- komunistini dik tat, i -s1 -Jkvem/’ .^v »•« Pnminė’ kad Rorejoje ka
rnos iš laisvojo pa^ulūm prie demoki ati , ii. .av in * Kri. Lmn.S l iu°menė sjivo mulų neture-
paramos, kad ir ne ginklų.’! dalinės demokratiį.»s R. i ‘į? ‘.j!.,', Jo’ bet !)e jų negalėjo a|>-

~ . ... ....... tume matyti greitą Lietu- , -ti
Deja, vengtų didvynskanysium su įvykiais Lenki.u;-. vos išlaisvinimą, turime , S‘eiU

iiai daug medžiagos, 
kaina ..................
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

kiekvienam perskaityti. Kaiaa $1.20
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina .............Z5c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi- 
okiu Įvairiuose kraštuose ir įvairiuo-

-e laikuose dievai buvo kitokie. Ko- 
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ............................................ ............ 61.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkio 

parašytas istorinis romanas iž Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdara i.-. Kaina •..«•••*••• ,63.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai
.ako mokslas. Kaina ........................Ž6c

...„. DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu-
...... • . vos ..neialdeinokratų raštai dėl bol-

*':zb'n LIETI.\A. K’ir.ic-.į -CVi|.ų okupacijos ir teroro Lietuvo- M. Valadkos paiasyta Knyga, zm , Kaina ......................................... ;
•’v. o, -'"’;."">“"?0|dA KABAS. Paer Lagerkvist’o isto-
ŽEMAITE. RASIAI. Garsiosios) rj,;-į apvsaka iš pirmųjų krikšėio 

mūsų rašytojos pirmojo karo meiu| „vK> 1,;^ Romoje, Palestinoje ir 
Amerikoje parašyti vaizdeli, su ra-l Kipre. Knycs laimėjusi Nobelio 
šytojos paveikslu. 12S puslaina.,1 premijų. Kaina
kaina
NEPRIKLAUSOMOS

..................50c
LIETUVOS

.[.ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 
lyrinės 

61.60.
PINIGAI. Jono K. Kario, n;) Pa-| ■>’* Andriušis, trumpos 

veiksli;, 225 pusi., genime j>opieryjc. P9*- Kama •<

JuSss’iN TilK’bARK:’ J.’^-mi- TiPE,L,S’
no anglų kalba sodrus sn zd,juokinga, romanas, 210 psl. Rie-

150 pusi. Kaina kietais viršeliais viršeliais. Kaina ................ $3.
minkštais viršeliais ....................S> ’ PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa-
LIETUV1Ų KALBOS GRAMATU A. 

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta
Amerikos lietuviams. 114 pi>!

rašę Liudas Dovydėnas, jdomi
nysako, 17C psl Kaina

Kaina
JUOZAS

............................................6l.'»«- SOCIALIZMO TEORIJA.
$2.20. 

Trumpai
______ STALINAS, a’-! ;’ kaip ii aiškiai parodo, kaip keitėsi ri-
Kankazo razbaininkas bu-, pasiii.i- siiam-'Ties santvarka ir kodėl ji dar lųs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c V-isi-. Kaina ...............................26c

Užsakymus ir rin gus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

•36 East Broad way

langos namai. Nuotrauko
je parodyta- kad antro 
aukšto langai užkalti len
tomis, o pastogės langas 
“užkimštas sena batsiuvio 
iškaba”. Taip atrodąs ko
munalinio ūkio namas mies
to centrinėje vietoje sąjun
ginės reikšmės kurorte”.

Panašių “grožybių”,. pa
sak inž. V. Žemaitį, f Pa
langoje esą ir daugiau^ 

Kala paminklus

Kaune veikia vienintelė 
visoj Lietuvoj paminklų 
dirbtuvė. Ji užsakymų gau
nanti ir iš Maskvoj Kije
vo ir kitur, bet joje nesą 
nė vieno dailininko. Dabar 
dii’btuvė dirbanti obeliskus 
B. Dauguviečio, V- Valsiū- 
nienės ir B. Sruogos atmi
nimui įamžinti.

tino jų vyriausybių imtis 
realių priemonių prieš Mąs-. 
kvos žudikus. Pasaulio .‘‘di
dieji’’, jų tarne ir šio kritS* 
to vyriausybė, pasirinko 
piktesnį už Piloto vaidmenį: 
ne tik abejingai stebėjo, 
kol raudonoji armiją veng
rus skerdė, bet dar iš ank
sto Kremlių užtikrino,) fcad 
jis gali daryti, ^ką tik nori. 
Vėliau Jungtinių tautų or
ganizacijos priimtos rezo
liucijos Sovietams pasmerk
ti, vengrams duodama'me
džiaginė pagalba, susirūpi
nimas iš tėvynės išblokštų 
vengiu likimu tebuvo van
duo rankoms nuplauti. Va
karų laikysena vengiu tra? 
gėdijo je buvo- škaudžiūu- 
sias smūgis ir tiems, kas 
dar tiki žmoniškumo įdea- 

• la iš. j, w į

Klaikus Vengrijos įvykių 
vaizdas pavergtuosius, at
rodo, verčia daryti vieniu-

tė Kinijai, nemaža jų pa- telę išvadą jie paliekami 
gaminta Jugoslavijai, Ven-| patys sau. * patys kovoti už 

Iš to,
esame naiyrę pokari- 

gabenta 20-000 dviračių. O1 riais metais apie “didžiu 
jų” politiką. vis labiau

Kitiem* turi, o sau ne

Šiaulių dviračių dirbtuvė 
pernai 400 dviračių pasiun-

Kimont&smas gyvai susidomėjęs įv\-. 
kiais satelituose; netiki mė-

nes kitos priemonės 
e' nieko nepadėjo. Mulai bu

vo gaudomi kaip tik išma
nyta — nuomojami, prie
varta paimami.

\Valabaum. Buimoj. mu
lai išgelbėjo visą karinį vie
netą. nes jie pradėjo taiptegingoiiiis spaudos ž ii ik- BRANGI PARAPIJA 

mis ir vis aiškiau nugara
atsisuka nuo melaginga. . .
įkvrejusios bolševizn.o pro- Paneša: “Su naujais me-j dėsni už save kanų skaičių 
pacandos. Darbininkija ii!tais P»’asideda atsinaujini-, ir pasitraukė. Jis priminė, 
jaunimas, kuriais Kremlius’™3* laisvės Prieteiių meti-, kaip mulai atnešdavo mais- 
iki šiol manė remiasis, vie-: duoklės. Laisvės prie- lą ir šaudmenis į pačias
šai prieš ji kvla kaino ats te^ams metinė duoklė yra Italijos kainu viršūnes (mu- 

~$25r. las gali nešti 400 svarų 25
Kiekvienas klebonas yra mylias per dieną), kaip jie 

nustatęs savo parapiečiams nešdavo sužeistuosius per 
duokles. Ją pasirodo nusta- žiaurbis Stanley Range kal
tė savo “parapiečiams” ir nūs Xe\v Guinea. kaip jie 
bolševikų “klebonas” A. Tunise veikė purve, kuria- 
Bimba; ir nustatė visai nesi- me atsisakė suktis džipai ir
gailėdamas jų kišenės. -urkvežimiai.

“-iiiUtis: :.

bliauii. kad priešas pama- 
“Laišvės” administracija; nė prieš save turis daug di-

storaujantį reakcinį režimą, 
priešingą dirbantiesiems, 
nužmoginusi žmogų.
Gal dar ilga* kelias

Mums nedera pasiduoti 
penlėtatn optimizmui. Mas
kvos chanai tebeturi pakan
kamai stiprų verginio apa
ratą ir nevengs pavartoti 
kruvino teroro prieš norin-r’

? GERI ŽIEMOS MAISTO PAKIETAI LIETUVON?

c- • . b Čia'yr* mftsųlūikaniiausi m.-iisio Įiakici -oi-ti Lietuvon x 
ClllS ai)U' 1 ™,<\ °',ie Mu; š^iltn žiemos metu- Ypač riebale nadary’in'.a. Pristatymas x
n komunizmo Ta. Pa>’(>de'š? t.nnikM s jr 10 Mui. ; i;Iaidos įei. 3
į\ykld V engrijoje. tačiau,na j kainą. Atsiųskit tik-čekį ir aišku abri sa ir mes viską 5
žiūrint i kiek tolimesnę at-i< atliksi 
eitį, aiškėja. kad įvykiai;^ 
pačiame komunistiniame ■ 
bloke pastatė Sovietu vai-'Į 
dovus kryžkelėje: arba į j; 
nieką neatsižvelgiant “kur- 
ti socializm?” tank’’^ ij- če- u
kišto pagalba, arba eiti i į ll>EAI-PIIARM.U^'. 2?» KEI.I.Y S() Adui ESTKK. Mass. x 
nuolaiilas jų pavabliuiaius, > . > < . . . . . .........

sune. •
A L OC PAKIBTAI Sr. 1. Kai:.:: SL’.il'!. .t.-mc yra:
<> svarai kumpio. S svarai taukų. ! <■ irai i-.įkraus. 

im.TIC PAKIBTAS Sr. 2. Kaina sjs.pn • ;me yra:
5 svarai taukų. 1 sv. kavos. 1 <v. kak.-; . G -v. kumpio, 
2 svarai pieno,

grijai, Suomijai, Urucvajuij >avc išsilaisvinimą, 
’ir kt. Tik i viena Indija iš-į ka esame aatvre

So. Boston 27, Mmi Lietuvoj jų trūksta.

sv-
<vami vukra:!>.
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Moterų Skyrius

Nepaniršo ir boso

« Kelionėj motinos su ma
žiuku vaiku turi gerokai 
vaigc. kai reik pakeisti vai
ko vystyklus. Dažnai lau
kiamuosiuose kambariuose 
nėra kur vaiko paguldyti. 
Tuo pasirūpino Heien Han
cock is .\’ew Orleans. Ji su
galvojo sulenkiamą lenty
nėlę, kuri įstumiama į sie
ną. Kai yra reikalo, ji iš
traukiama, atlenkiama, už-

Pernai užpatentavo net iš Arizonos sugalvojo prie- 
47.009 išradimų. Jų tarpe taisą- kuiį užsidėjus kartu 
yra daug tokių, kurie skirti su akiniais ar ji vieną ga-* tiesiama popierių ir ant jos 
tik moterų reikalams. Jų lesi matyti,
visų čia nebūtų galima iš- pakulyje.
skaičiuoti. Aš paminėsiu Atsiminė išradėjas ir mo- galėtų patogiai gulėti ii ne
tik kelis, kurie parodys, kad kines, studentes, žodžiu,: ^^ėtų žemėn.
išradėjai atsiminė ir senas’ jaunas mergaites. Jos ir to-! . ............................
ir jaunas moteris. kie pat jaunuoliai turėjo Murma j sieną n ji niekam

Išradėja’ galvojo ne tik gaišti. kol sušiurdavo pa- neįJWdo-
7 ‘ ^ai tjo ne t Mokvldose tam Žinoma, tas dar nereis-apie tobuiesr.es skalbiama-, ^matyti. jioKykiose taip -..j;

mainas virtuvės kro- pamokų dažnai nėra laiko: u? . 1 tie 11 . k a .
.tT ma ..?a.. \nunes mo išaiškinti ar nori--mai Jau bus luoJ l)radetlsnis ir kitus geresnius m- išaiškinu, ai nou-, „.įmint: n-j.io- »»>
dus baldus ir kitus namu ?na sutikti mergaitė jau nė- nxa ^a!Pmj.‘ ,7. U"7’. ’ Lau.u. -i Ritu. namų, vaianaa užimu na. I Patontuotų išradimų dėl vi-įrengimus, bet patobulino ,a tą \aianaą užimu. 1M-, . .
ir lūpų pieštukus bei plau- bar M ant skrybėlaitės ar
kū segtukus. Jos j- ( , likima-8

\Vvien-i mū<n vinė kuri te» kurioje bus sužymėtos; 5 , *• . -Ae\iena mu>ų- \pac kuiį • . J . , • , , parodvs ateitis, bet nėra
inri kiek ibiidau <vono clienos ll' valandos, kada 1, . •_ , ,tun Kiek daugiau >\ono,i .,k - -„-.-tikti abejones- kad visose sntvse
yra tui ėjusi nesmagumų J* plinta susiuku. ,vfe sugal;.ojama nauju Lira.
dėi_ kojinių. Ir gražios ko- Murray Harper sugalvojo Šimų. kūne ir mūsų, mote- 
jinės. jei jos ant kojų su- prietaisą kiaušiniui išplak- pų gyvenimą daro malones- 
sisuka. susiraukšlėja, bjau- ti jo nesumušus. Motinoms, nį, patogesnį.
riai atrodo, o pastebėti tas kurios turi mažų vaikų, su- 
nėra lengva, reik turėti vei- galvotas prietaisas vaikui 
drodį. kuriame visą save nešti. Jis užsidedamas ant 
galėtum! matyti. Bet ir to- pečių, vaikas pasodinamas 
kiame veidrody storesnei jame taip, kad jo nugara 
moterei tas sunku.

kas vyksta už- paguldomas kūdikis. -Ji yra 
: kiek ilenkta, kad kūdikis

Kūdikį su- 
motina lentvnėle

šokių priežasčių palieka 
-iėtcjė* užsidės kėpura"k infi,!',' t’

Ona J—nę

Varlės išgąsdino

ANT. ČECHOVAS

NETEISĖTASIS
___ __

Kolegijos asesorius Miguevas, išėjęs vakarą pasi
vaikščioti, sustojo ties vienu telegrafo stulpu ir giliai 
atsiduso. Prieš savaitę - laiko, kai jis pasivaikščiojęs 
grįžo namo, šitoje pačioje vietoje ji privijo jo buvusi 
kambarinė Agnė ir įpykusi tarė:

—Na, paminėsi mane! Aš tau tokį vėžį iškepsiu, 
jog tu žinosi, kaip vesti iš kelio doras nekaltas mer
gaites! Ir kūdikį primestu, ir į teismą paduosiu, ir* 
tavo žmonai viską pasakysiu...

Ir ji pareikalavo, kad jis padėtų jos vaidu į ban
ką penkis tūkstančius rublių. Miguevas, tai atsiminęs, 

i atsiduso ir dar- karią širdingai apgailėjo padaręs tokį 
neapgalvotą žingsnį, kuiis suteikė jam tiek daug rū- 
pesčių ir nemalonumų.

Priėjęs savo vasarnamį, Miguevas atsisėdo ant
• gonkelių pasilsėti. Buvo dešimta valanda. Iš už de- 
i besu kyšojo kraštas mėnulio. Gatvėje ii* apie vasar- 
! narni nesimatė nė vieno gyvo žmogaus: seniai vasaro- 
’ tojai jau nuėjo gulti, o jaunieji vaikštinėjo pušyne
* Ieškodamas abiejose kišenėse cigaretei uždegti degtu- 
, kų, Miguevas stuktelėjo aklūue kažką minkštą; ne- 
! turėdamas ką veikti, jis pažvelgė po alkūne, ir staiga 
> jo veidą perkreipė toks pasibaisėjimas, tarytum jis bū- 
! tų šalia savęs pamatęs gyvatę. Prie pat durų ant 
’ gonkelių gulėjo kažkoks ryšulys. Kažkas pailgas 
! buvo suvyniotas, matyt, į nertinę antklodėlę. Vienas

Aš atvažiavau Amerikon -------- i !?tulio. «“*»* buvo tr8P“t! prarideisUs, ir Miguevas.
1922 ar 1928 metais. Tuo NEMUNO sūnūs. parašė An- Jkisęs 1 tarpą ranką, palietė kažką šiltą ir drėgną. Be 

drius Valuvkas. Įdomus romą- galo pasibaisėjęs pašoko, apsidairė jis aplink, tary- 
metu Suvalkuos tum besirengiąs nuo sargybos bėgti nusikaltėlis...

. , . . 1 ‘ 1 —Vis dėlto primėtė!—suknibždėjo jis piktai pro, .... , . vaizduotas tas įvykis, apie kunj . 1 * .? 1 1
paskolino man >1.00, bet , t * j k ___ pirm, (lantis, gniauždamas kumštis. —štai jis guli... guli

PARALYžIU

March uf Dimes draugija. kuri kovoja su vaiką 
paralyžių, šitos ligos aukos Martene Olsen iš Bostono 
nuotraukas naudoja vajaus skelbimams. Ji čia nu
traukta su savo tėvais ir jaunesne seserimi. Minėtos 
draugijos vajus baigsis sausio 31-ą dieną.

ATSILIEPKIT Naujausios knygos

. . ... ,. , Nepatikėsite, bet'Penang
„ .. vietovės (Malajuose, toli-Penia. .s.astas ve.<l,od.s, gara. Nėra pavojaus, kad moj Azijoj> ‘ 8vventojai. 

kuriame pamatysime n* ko- vaikas tskns, nes j,s pnn- .. .
įu uzpakame puse ziureda- samas patogiais diržiukais, r. .. .- . . ,/« , - J1 atsimena laivo pavadini-
mos žemyn.' ’ po jo sėdyne yra dėžutė "‘S ™ metus, nes

()• jaunos moterys dabar pirkiniams sudėti.
galės neatsisukusios matvti, O Roberi Ross iš Kali-

dabai 
matė keista

pačiu laivu važiavo mote
ris lietuvė (rodos, įi grižo 193°
Amerikon antrą kartą) ir

man -S 1.00, bet mažai
aš jos adresą pamečiau ir daIis 280 ps, k..ina 
niekad to dolerio negrąži
nau. prašau atsiliepti. Gal NEMUNO Si n r.s antroji da

lis. 426 psl. ..... • .$4.00.

.S3.00.

tos žinios man reikalingos 
ii įetą (|ėj pilietybės

mano “Re
. euru ui .iiTHai'

užpuolė

neteisėtasis! O Dieve!
Iš baimės, pykčio ir gėdos jis tiesiog pastyro... 

Kas dabar daryti? Ką pasakys žmona, jei sužinos? 
Ką pasakys bendradarbiai? Jo viršininkas, turbūt, pa
glostys jam plaštaka per pilvą, nusiprunkš ir tars-— 
“Sveikinu... che-che-che... Žili plaukai galvoj, o vėl-

kas jas iš užpakalio seka. fornijos sugalvojo lėlę, ku- kaią. Milžiniškos gajjma surasti
Iki šiol būdavo jauti, kad nos akių vietoj galima ide- . . <oia oi Ai m,

...........i ___________ .___ ™os patinu, užpuolė van- vavi-ivtave šeiva. nei nepatogu u saiuaiiuukus (iolli-pop». , - , - VU V i Vii 11 llilV’ll ' ur.lil » <« CK ACK- V VK,

DANTYS. Ju Priežiūra. Svei
kata ir Crož.is. Parašė dr. An

ie jų ne- tanas Gussen-GiHiands. Knygai nias uodegoj... na ir išdykėlis tas Eiasto Semionas”, 
gerai pavaizduoja., kaip dantų! 
priežiūra palaiko kūno sveisa-

atsisukti pažiūrėti, nes daž* Tas "akis“ galima išimti ir \andens. tai- nw varijas buvo Sofija I
nai toks pažiūrėjimas dar valgyli. Paliktas vaikas su pamačiusius pnesus, r>at>ar atsiliepkit
labiau paskatindavo sekė- tokia lėle turės daugiau a>)5U1>° savo l’8?’“ kiu

O dabar John Reed darbo. nūs tmsmnte , saugesne v,e-

buvo Sofija Luk- kaina 
to— BROLIŲ

ja ta.
GANDRAS*’ PATAIKĖ NUMERI

Baltimorės General ligoninės sesuo Kowen laiko kū
diki. kuri ugniagesiai rado priemiesty kelio sąkryžos 
telefono budelėj- Ugniagesiams kažkas paskambino:
Skubėkite, aš gimdau“ Kai ugniagesiai ten nuvyko, 

jie rado kūdikį suvyniotą i skara, bet nebuvo jokiu 
pėdsakų, kas juos iššaukė. Jie kūdiki nuvežė i 
lig<»ninę.

PATARTINA VISIEMS (SlGYTl

NAVJA VALGOJ KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Miehelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų Kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 1 
“Nauja Valgių Knyga” turi 186 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus ’ 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
06 E. Brnodwey So. Boaton 87,

i Prasidėjo baisi kova. Vie
nos kitas kramtė kaip tik 
galėjo. Sužeistųjų kvarki
mas buvo girdimas visoje 
apylinkėje. Kova tęsėsi ke
lias valandas.

Vandens varlės pasirodė 
silpnesnės, jų frontas buvo 
pralaužtas, ir sausumos var
lės, pasigriebusios vandens 
varlių patinų, pasitraukė.

Jei vietos gyventojai ne
būtų prietaringi, tai ta var
au kova būtų buvusi tik 

‘ idomus spektaklis, bet ma- 
lajiečiai sako, kad tokia var
lių kova buvo prieš pasauli
niam ir Korėjos karams 
prasidedant, o kažkur kitoj 
Malajų vietoj po tokio var- 

i lių karo sudegęs visas mies
telis. žodžiu, jiems tas var
lių karas reiškia artinan- 

! čios didelės nelaimės ženk
lą. Štai kodėl jie negali ir 
dabar nurimti.

įdomu pastebėti, kad pa
sak mačiusius tą kovą, var
lės, atrodo, turinčios iš 
anksto nustatytą kovos pla
ną, . veikiąs net jų “rau- 

I donasis kryžius”, kuris rū
pinasi kovos aukas paša
linti iš “mūšio” lauko.

L. K.

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANŲ

John Kowalesky iš John
son City, N. Y., švenčių! 
proga atnaujino prenume
ratą Mis. P. Maldaikienei, 
Binghamton, N. Y.

—o—
A. Janušauskas iš Yucai-J 

pa, Cailf., užsakė laikraštį 
ir kalendorių A. Čiakai, 
East Chicago, lnd.

Mrs. Mary Zoris, Chica« 
go, III., atnaujino prenume
ratą Dr. V. Taumi, Chica
go, UI.

adresu:
Mrs. S. Mikutis

4135 Olcott Avė., 
East Chicago, lnd.

(51)

IŠTIKIMA ŠIOL

,'arrieūotter ii Rochester. 
M. Y^ mini savo 111-jį 
gimtadieni likdama ištiki
ma savo sužadėtiniui, ku
ris mirė. kai ji buvo 25-u 
metu amžiaus. Kito pana
šaus ji nemačiusi ir todėl 
palikusi ^neištekėjusi.

Visi vasarnamiai dabar sužinos jo j>aslaptį ir, ko ge- 
K<>, gerbiamos ponios atsisakys jį įsileisti į savo namas. 
Apie primestus kūdikius spausdina visuose laikraš
čiuose, tuo būdu jo kukli pavardė apeis visą Rusiją....

Vidurinis vasarnamio langas buvo atviras ir aiš
kiai buvo girdėti, kaip Ona, Miguevo žmona, dengė 

jįM 1 vakarienei stalą. Kieme, čia pat už vartų, kiemsar- 
Grimų r:Gtii. Puiki dovana vairi gis Ermolajus liūdnai skambino balalaika... Jei tik
kams.............  ...............$3.00.! kūdikis nubus ir pravirks, tuoj paslaptis išeis aikštėn.

Miguevas juto, kad teikia skubėti.
—Greičiau, greičiau,... šnabždėjo jis. — šią pat 

minutę, kol niekas nemato. Nunešiu kur nors ir pa
dėsiu ant svetimų gonkų....

Miguevas paėmė viena ranka ryšulį ir tyliai, ly
giu žingsniu, kad nepasirodytų kas įtariama- nuėjo 
gatve...

—Stebėtinai biauii padėtis,—mąstė jis, stengda
masis išlaikyti abejingą išvaizdą. — Kolegijos aseso
rius eina gatve su kūdikiu! O Dieve, jeigu kas pa
matytų ir suprastų, kas per dalykas.. . 'tuomet aš pra
puolęs ... Kažin, kad padėčiau jį ant tų gonkų... Ne, 
palauk, čia atviri langai ir, gal būt, kas nors žiūri. 
Kur čia jis padėjus? Aa, štai ką, nunešiu aš jį į 
pirklio Mielkino vasarnamį... Pirkliai žmonės turtin
gi ir minkštaširdžiai- gal būt, dar padėkos ir paims ji 
avo augintiniu.

Ir Miguevas nusprendė nešti kūdikį būtinai į Miel- 
kiną, nors pirklio vasarnamis buvo pačioje kraštuti
nėje vasarnamių gatvėje, prie pat upės.

—Kad tik jis čia nepradėtų lėkti ir neiški-istų iš 
ryšulio,—mąstė kolegijos asesorius.—Tai jau iš tikrų
jų : ačiū —nelaukiau! Nešu gyvą žmogų po pažastimis, 
kai]) ]>ortfelį. Gyvas žmogus, turi sielą, jausmus, kaip 
ir visi... Jei, ko gera, Mielkinai paims jį augintiniu, 
tai iš jo gal užaugtų koks nors toks... Gal užaugti 
iš jo koks profesorius, karvedys, rašytojas... juk 
visaip būna šiame pasaulyje! Dabar aš nešu jį po 
pažastimis- kaip kokį niekniekį, o po 30-40 metų gal 
reikės išsitempus prieš jį stovėti...

Kai Miguevas ėjo siauru tuščiu skersgatviu pro 
ilgą tvotą, kurią dengė tankūs juodi liepų šešėliai, jam 
staiga jiasirodė, kad jis elgiasi žiauriai ir niekšiškai.

“O vis dėlto, kaip tai iš tikrųjų žema!— mąstė 
jis.- Taip žema, jog žemiau ir sugalvoti nieko negali
ma... Na, už ką mes nekaltą kūdikėlį mėtome nuo 
vienų gonkų ant kitų? Lyg jis kaltas, kad gimė? Ir 
ką jis mums padalė blogo? Niekšai mes... Mėgstame 
rogutėmis važinėtis, o jas vežiote tenka nekaltoms 
mergaitėms... Juk tik reikia įsigilinti į tą visą muzi
ką. Aš išdykau, o kūdikio laukia sunkus likimas... 
Nunešiu aš jį Mielkinams, tie nusiųs jį į prieglaudą, o 
ten vis svetimi, viskas samdyta... nieks jo nepagla- 
monės- nieks nemylės ir nelepins... Paskui jį atiduos 
kurpiui mokytis... čia jis išmoks girtuokliauti, plūsti, 
mirs badu... Kurpiui... 0 juk jis kolegijos aseso- 

(Bus daugiau)

vertė St. 
skas. 15

p-...
U.OO

GRIMŲ PASAKOS.,
Vainoras ir V. Civio-J 
įdomiausiu j.a. aku iš

visame pasaulyje žinomų

surašyti 
ir viena

ZE?.IĖ DEC.A. parašė Jurgis So- 
; viekas. Atsiminimai iš 1939- 

metų. kiliuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo i i..' >'• j. prie Italijos sie
nos. I-a tiulis psi. . • ,i>4.'.)0.
JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 

knygoje •‘Tūkstantis 
naktis”. Iliustruota,

puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina . ..............................$2.00.
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 
pi-ašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 

^vPUlGmMi metams $4

"I• Mamytė labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\Į 
ga užrašiau jai “Keleivį.” N 
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ —
Ačiū. dukrele, ačiu”«.

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:Relei ei#

F.. Rrondwav. Sm. Rentan 87.

tobuiesr.es
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Vietines Žinios
A. a. Teofile tfrazaitienė

ueapsiejo be velionės para- Bostono lietuviai Naujuo-
mos. ji mokėjo taupiai ir sius Metus sutiko keliose
gerai viską paruošti. Mie- vietose: Lietuvių piliečių
iai padėjo ji ir visur kitur, klube, Tautinės sąjungos,

„ . .. j • ^ur ūk buvo kviečiama. Da- Sandaros namuose ir priva-
Kaip jau praeitame nu- i eolile su pasišventimu ir baf tQS organizacijos labai eiuose butuose.

n,ery pranešėme, gruodo sumanumu kure seimo, lu- .gesveUonfe slaugių „ ..... ..
30 d. vakare staiga susto- dą, gaubdama jį gilios mei- f * • • Bene graziausmi juos sie
jo plakusi drg. Teofilės-Pa- lės šiluma. Brazaičiai susi- Velionė Teofilė buvo met sutiko Stepono Dariaus 
kalnytės—Brazaitienės ši.-laukė, užaugino, išmoksli-žjūl motertekž l-o»t« veteranai. Jie turėjo

ir ji amžinai paliko sa- no ir gražiai išauklėjo du : ki f K* i šeima 1 °8ą Napjuosw metus su-
šeimos narius ir visus ki-sūnų: Edmundą, dabar Ii- Atitinkamai ii iv nalairinta tikti naujai įsigytame ir 

gražiai atremontuotame klu- 
į be. Programą atliko jaunu- 
' tė dainos ir dramos stu-

ivairios kitos draugijos, Nauji metai pas veteranus gebėjimus ir ryžtą savo ide-i na visus evangelikus ir ka- tikras tarpininkas? 
rengdamos savo pobūvius, ---------- alo siekti, nekartą rašė iri talikus kur jie begyventų Todėl, kursai mane išpažįsta poKursą: mane

!•««••• • * • - • ■ f \ — i • ▼ •• __ žili o n ui akiu. ta ir <is is pa z isiii im>didžioji amenkiecių spau-į kalėdų ir Naujųjų metų akiu mano k;., b^^kojo. A.
da. ; proga, linki jiems viso <re- ka~.maH5* už.4tf».a p« žm..n.ų aka-.

Tik labai gaila, kad ta visiems, i..„ u,.,
jaunutė ir gabi pasiryžėlė,: į\uĮle late‘l7 1 uosiamai ka- —
to tikslo tini siekti labai; ^“tei Miunte pnu- PA/Eshoj/^A/ 

įose ir kietose materia-... - 5 ų* z Paieškai, ivtra vingili. atvaza-sunkiose 
elnėse sąlygose

dis
yo ^uuusum.®., aunu. uuom u- Atitinkamai jį įr palaidota.
tus savo draugus ir bičių- notipimnką, ir Zigmundą, « y__
liūs. Sausio 2 d. ji buvo dabar inžinierių Cincinnati,_____________ _______
didelio būrio artimųjų pa- Ohio. , _
lydėta į Mount Hope kapi- Bet velionė ne tik rūpino- Mūsų padėka dente Daiva Mongirdaitė.o
nes. Zalecko koplyčioje su si savo namų reikalais, kad Nuoširdžiai dėkojame vi- Ja* akomnonavo kompozi- 
velione savo ir visų jos juose vyrui ir vaikams bū- «ienu, kurie mu* ramino ‘ torius Julius Gaidelis.

•gili padėka reiškiama: Pro- vU., 
lesonu! ui. Gudaičiui, JAV

i Amerikon kaip 1). 1
žinių iš Lietuvos. Jis pats 

. . žinantieji atsiliepkite adresu:
ir Kanados lietuviu hutero- m. . o. zeiei.kienė 

; nų sinodo pirmininkui ir vi-
;sai valdybai už $50; kuu. —r-------------—---------:----------------------------.. - . . * t • * • Stasys Jucevičius, dabar Sibire,
Dagiui ir Alaz. Lietuvos oi- Jadvygos Klimavičiūtė- sūnus, pa- 

---------- ‘ čiuiių draugijos New Yor-
. . ko skyriaus valdybai, bei ‘š Karkliet.ų parap.. Kražių vals.,

*«*» • tįtu?Mta New Yoiko Ziono evange- ji a~-
II būrelis sausio 6 <1. su- liku )ijai už s7o. kutl. s, g,.i, i,,,,, 
vaidino komedin “Sveti-,Paį)elui visai 2iono lit. Į&, 
mos plunksnos . Vaidino tuviį fcvangeliku 1>alapįjaj, -

P. B.
1 U t 1 u 
ar ji

Neblogos ‘Svetimo* 
plunksnos”

aieškau Jono šimukonio, ;ryvenu:-io
Komoi ūnų kaime. Vilniaus apsk.-. 

... ,. , Prieš paskutini kara jryveno K •-
no evangelikų liuteronų lie- bartuose, paieško jo brolis Penas 

_ . . . . tuviu parapijos moterų ?in\ufk-v:;v..i‘r >vsU,J /\IaI'-Mona šimu*
įe juos visai geiai pa- draugijai< p. Trakienei už nes’xew v„ ke. jis „ats ar jf ži

ruose. Žiūrovų buvo beveik o rh ohiįvni • L->,n > atisliepkite adresu:.Jl«n Z... Siuntimus Ulaouzią, kui-.t .Marijona tCenvtei Rupšienėpilna sv. Petro parapijos (h. Kav<)Iiui Toronto> už- ■
’ . • • •
$10 ir Lietuvių evangelikų,
vnėėtpru V*llflvKn? T'rn'nnt'T j Ona Žemaity lė-G n niene paieško Juo- motei ų V aitu tai, loi onto,. zo žemaičio iš Bartnikų \als„ V»l- 
p. Elzei Jankutei UŽ $50. j taviškio apskr. Yra žinių iš l.iet-i-

draugų vardu gražia kalba tų jauku ir malonu, ji su- ar kaip kitaip mum* pade-' Ta proga tenka pastebė- atžalynas, iš senesnių tebu- n? i-ur1 k<
atsisveikino Stasys Michel-rado laiko dalyvauti ii i vai- jo mQ»ų didelėje nelaimėje' U kad solistė Daiva Mon- vo vienas A. Vilėniškis. Re- ^n^iibn ii„X™„ 1;..- 

rių draugijų veikloje. Ji __  staiga neteku* mūsugirdaitė yra dar visai jau-sonas. rių draugijų veikioje, .n __  staiga musų
Drg. Teofilė mirė sulau- buvo dabar jau nebevei- brangios žmonos ir nutė, 18 metų, studentė,

kusi 68 metų. Ji buvo ki- kiančio j Lietuvos dukterų įr dalyvavusiems jo* bet ateity daug žadanti dal
iusi iš Leoniškių kaimo, 2e- ir sūnų draugijoj, priklau- šermenyse ir laidotuvėse. įnininkė. Amerikiečių tar- 
mosios Panemunės parapi- sė SLA 359 kuopai, Dor- žinodami gerai velionė* 1* ji jau ir dabar spėjo 
jos. J Ameriką atvyko 1913! chesterio lietuvių moterų jautrią širdį vargstantiems, daug launj nuskinti. Daiva 
metų vasarą ir po kelių mė- klubui, Lietuvių darbininkų vietoje įprastinių vai- Mongirdaitė savo nepapras- 
nesių ištekėjo už Povilo dr-jos 21 kp.. o Doreheste- įįų laidotuvių dalyviam*,'^ švelniu, žariu, lyrinio 
Brazaičio, su kuriuo buvorio lietuvių klubo buvo am- «irirta»w» Balfui Euro- soprano balsu ne tik Bos- 
susipažinusi dar Lietuvoje žiną narė. ’ poje vargstantiems tautie- tono, bet h” visos Naujosios

žisorė Aleksandra Gustai 
tienė juos visai gerai

salė.
2-57 E. .'-lain St. 
Amsterdani. X. Y. • i

būdama. Lietuvių socialdemokratų čiam* sušelpti. Anglijos moksleivijos var-
Tai buvo pavyzdinga ir! sąjungos, Lietuvių darbi-

laiminga šeima. Velionė' ninku draugijos kuopos ii

Didžiausioji Siuntiniu Firma Anglijoje
TAZAB OF LONDON

Puri!,* Edmundas ir žybose visur laimėjo pirma- 
Zigmundas Brazaičiai sias vietas, įsigydama ke- 
___________________ Į lis diplomus, padėkos laiš-

x V. Baranauskui laišlm* ; gaudama du aukso ir
x . ,, x a . viena sidabro medalius.

Musu Įstaigoje Vytautui . . . .. ...‘ ® J Apie Daivos Mongirdai-

M X X 'i

Aleknos išvyko

Drg. A. Alekna su žmo
na praeitą sekmadieni iš
vyko į Floridą ir Žada teil: BeRdras darbas dirbtuvėje 
pabūti iki gegužės mėnesio. mo nt,eikia Kreiptis

EVANGELIKŲ PADĖKA

Darbas Prie Lankstumu Dėžių

Patyri -

Re\ Paper Bu v
S Stillinps St., So. Boston 

Tel. HAncovk «i-".::71

• vos. Jis pats ar jį žinantieji atsi- 
1 liepkite adresu:

Jonas Girnius
Rua Sapucaia No. 452
Sau Paulo. Brazi!

i_____________________________________ _
. Pa ieškau Atnaninos Paulauskaitė-- 
J -Belskienės. Prieš 11 metų buvo pai- 
važiavusi Lietuvon ir grįžo pas vy
ta fhieagon. Ji pati ar ja žinantie
ji at-iliepkit adresu:

S r. Stasys Paulauskas 
Progreso dep. <’anelones 
K. O. dėl l’ruguavVasario 16 gimnazijos! HARTFORD, conn. ir 

evangeliku jaunimo ratelio j: APYLINKĖS MIESTŲ žini ai 
PARCELS 

TO RUSSIA, Ine.
1530 Bedford Avė 

Bruoklyn 16. N- Y. į Atidarė savo ofisą šiuo adresu: 
651 Alhany Avė.. 

HARTFODR. CONN. 
Telefonas: CHapel 7-5161

• . ... X Rtiinnjiiitskni vra laiškas iš AlJie -minųii u<n-j etdiigennu juuiiuiio įaveme-srak> savo patarnavimą ir 10 metų patyrimą- Siunčiame *. oaianausKin yra KiKKas is iku (li(ieĮius su_ vadovas Fr. Skervs sveiki-!
Iš ŠVEDIJOS per 3-4 savaites: * Lietuvos. Prašome jį atsi- 1 ; ..........................................................į.................. ;per

Ekspresu maisto pakirtai
Vaistai oro paštu
Stiklai akiniams, dentistų ir chirurgų įrankiai

* imti. ■ x »
Iš ANGLIJOS per 7 savaites:

* Angliškos medžiagos kostiumams ir apsiaustams nuo $15 iki , kolegijoje
* Vilnonės medžiagos moterų suknelėms nuo $10 iki $18
* Vilnoniai nertiniai <$10>. apatiniai ($10), kojinės ($:!.40) 
r Šiltos pirštinės ($Ž.!>0 iki $10.50), moterų skaros ($4 iki $15)
* Odiniai batai ($12.50). kailiniai batai ($18)
’ Rašomos plunksnos ($0.50). laikrodžiai ($39.50)

Koncertuoja mokytojų
I ■ • • •

AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 
ir ŽURNALAI nuo 1879 iki 1955 METŲ

i' 
?!

X:aX ■aK Lietuvių žymusis smuiki- S
_ _ __ « ninkas Izidorius Vasyliūnas j

a. TIK GERIAl’SI ANGLŲ Išdirbiniai—Garantuojant Gavimą £ gana dažnai say® meną ro- J
ĮĮ»Į Infor—iju Katalogu ir Pavyzdžiu pašaukit ar rašvkit * do 11". amerikiečiams. Prieš 

TAZ.VB OF LONDON 5: Kalėdas jis koncertavo po-
S 51 Reservoir St. J roj vietų, o štai sausio 15 j
* Te’“ Kkkknd' TĘSTOS 5 10 VaL iyt° J° koncel^s J
| Prašom atsilankyti!’! Nuo Harvard Sq. imti Huron basa § Massachusetts valstijos
* ‘ | mokytojų kolegijoj (Bridge- 

Mass.). Koncerto
i programoj Argangelo Co- 

relli kūriniai. i

■M_____ ____  _ __ __ -ji ixį?k» xxxx xx ax,x x x xx x x xx x»xx - WHtd\

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 RC’STYBe (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 Rt’MAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi.449 puslapiai, ilustruota. kaina ......... .. . $4.008LIUPTARNIA1 (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini išlikimą. 652 psl„ kieti viršeliai, kaina tik . . . $3-00. 
Visas 4 knygos sykiu tik už $5! Bet kas nori 1. 2 ar 3 kn gilėtai už 1 $2. už 2 $3. už 3 $4. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

Dr- Alg. Margeris, ."1325 So- Halsted SU Uhicago 8. III. 
•two«n«*«e»e(xxwt*KAooės«enfoo(xxx«oc50C(x^',> xxxx)e©30oū

Nauja knyga su buvusių laikraščių nuotraukomis, gra- p j žiai atspausdinta ir įrišta. Viršeliai aukso raidėmis papuošti- ►čia rasite kur ir kada koks laikraštis ėjo, kas jį leido, ' kas rašė, nuo pirmutinės “Lietuviškos Gazietos” 1879 metais iki 1955 metų.Knygą paruošė ir išleido Kranas Lavinskas, autorius „Angliakasių Atsiminimai”. ►šios dvi knygos kartu kainuoja $7. “Amerikos Lietuvių įę Laikraščiai” viena kainuoje $6-Reikalaukite pas leidėją F. Lavinską. Su užsakymu siųskite pinigus šiuo adresu ir duokit aiškų savo adresą: 
Frank lavinskas. 41-41 46th St., Ix»ng Island City 4, N. Y.

Mūsų firma patikimu siuntimui siuntinių i SSSR, Lietuvą. Latvija. Estiją. Ukrainą ir kitur. Esame Įgalioti lnturist Maskvoje. Muitas apmokamas čia- Garantuojame pristatymą. Atidarą kasdien ir sekmadie-

Teresė Budreviėienė (Štriinaitytė) 
paieško pusbrolio Juozo Žemaičio iš 
Prapuolenių kaimo. Gyveno Cleve- 
lamie. Ohio. Taip pat paieško Ka
zio Blauzdžiūt'io iš Pajevonio kai
mo ir Onos Gieeviė-iūtės iš Kybartų. 
Jie patys ar juos žinantieji atisliep- 
kite adresu:

Mrs. Terese Budrevičius 
1X6 Hayes St.

Sheppartoii. Yiv. Australia

ieškau Antano ir Felikso ULSKIV- 
kilusių iš Račių kai.no. Telšių aps. 
Atvažiavo Amerikon prieš pirmąjį 
karą, ir gryveno Seattle. Wash. Pa
ieško brolis Baltramiejus iš Sibiro. 
Jie patys ar juos žinantieji prašomi 
ątisĮiepti adresu:

Mrs. Justina Gricius 
137 Wachusetts Avė.
Arlinjrton. Mass. (2

APSIVEUIMAIA. i niais.

ŽODYNAS! "EBUęnLAS
Sandaros moterų 
kortų vakaras

Sandaros moterų klubas 
šeštadieni, sausio 12 d. 7:30 
vai. vak. Sandaros salėje 

• (124 F St) ruošia šaunų
kortų vakara (Whist imu-j 

;ty)«
i Turėsime gardžių užkan-1 
i džiu, daug gerų dovanu.
! Visi maloniai kviečiami at- 
! silankvli. Rengėjos

«»
* 51 ^UgiK

SVARBI PASTABA

NEW ERA
“Naujosios Gadynės'* gyduolės iš- 

dirl»ėjas duoda didelę nuolaidą Kalėdų 
dovanų. 3 butelius po X oz. už $4.00, 
vienas butelis už $1.36. Galima siųs
ti slempomis. Tai bus geriausia 
Kalėsiu dovana, kokią jus jraliU* 
dooti.

Man yra duodami klausimai, ant 
kokio pamato aš paremiu mano mi
šinį ? Atsakymas yra: Kas plinka ar 
žilsta. tai jie gadina pakaušį. Mn-

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mas*.

A. LAL1O
Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Noriu susipažinti su pasiturinčia 
moterimi, turinčia namus ar famią. 
Aš moku dirbti visokius darbus. 
Datitriau žinių |>er laišką.

G. S.
21 F re mon t Rt„
Brockton. Mass. <2

LYTIES GARBINIMAS 
Parašė T. J. Kačinskas

Nepaprastas Pranešimas!
Mes. seibau-.į išradėjai plauku gy
duolių. skelbiame didelę nuolaidą 
ligi šių metų balandžio 1 dienos.
Dvi honkutės X onz. Amerikoje tik 
$2.541 su persiuntimu. Kanadoje ir 
kitose valstybėse $3. Nesiąskite
C. O. D. orderių. Siunčiame tik ga
vę pinigus su užsakymu.

Mūsų gyduolės panaikina žilumą, 
i plaukų slinkimą ir pleiskanas. ŠiasKnygoje rasite įrodymų, kad iš l>Ties garbinimo atsirado kry- gyduoles turėtu turėti kiekvienas, iius, dievai, ju sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip įturp1"uka,'a'Valant “tasRomos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus, galima galvą mazgoti su muilu ;r 
vendeniu. Siųskit tuoj pat uzsasy- 
tnus šiuo adresu:

FI.OKAL HERB CO.
Dept.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

AMERIKOJE
KTIBTIA VISUS | BBNDR4 UETVVYBCS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateiti.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario l«-tą, 

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
frstsrustfiTitt naudomis. SLA apdrauda pagalbia 
jums ir jūsų Išimai nsteimljs.

8LA VEIKLA ir jo tikštai bsi praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi- 
niuoss, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa- 
raiyaite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. V1NIKAS
$07 W«t 901h Siruut, N«w Turk 1, N. Y. 

nuusmaspvuBOTaui^RammBnuHnnBnmmv^mmMsuaMHBnMsm^u

no mišinys negadina pakaušio, bet skaitydami, sužinosite dievu kilmės istorija. P. 144- Kaina tik- 
luigelbsti gamtai veikti, kas uzl»:-' , .
ko sveiką, pakaušį. {tai 1.50- Knygą galite gauti pas knygų pardavejv.s ar pas mane:

Siųskite aukščiau nurodytą kai-f
FR. B1TAUTAS | T. J. Kačinskas 740 W. 34tb SU Chiragn 16, III.

34)2 So. Pearl Drnevr.. Cok

Jeigu norite siųsti 
niu* į SSSR, Lietueų, Latvi* 
jų, Estijų, Ukrainų ir Intus 
kraštus, kreipkitės į 
labiausiai patikimų firmų.

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.

1530 BEDFORD AVĖ. 
BROOKLYN 16, N. Y.

Telefonas INgeraol 7-7272 
ir INgereol 7-6465 
kuri įgaliota Induisto 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 su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėjų, pas kurpių, pas dak
tarų, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis raiaaas ltotuvii- 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiikinta lietuviš
kai.

7S
Užstosiant 

Keleivis, 636 Bro«4way, Se. 27, Mase.

llov :M)5. ( linton. Ind.

PLAŠĖ ŽOLEPlašė aru Asuklis- Ožkabarzdis žolė nuo inkstų, pūslės silpnumų, kraujais vėmimo, vandeninės ligos, betVat- kingo šlapinimosi,
lytiškų ligų. šita žolė yra turtinga mineralais, kaip tai: Ual- cium. Silicon. Sulphur, ir yra žmonių, kurie negeria kavos ar arbatos, tik geria šitos žolės arbatą. Svaras $3.00. Medleva Žievės yra geriausių gyduolė nuo vidurių užkietėjimo, geriant daug ar mažai ji nepakenkia sveikatai. Ji^engvai liuosuoja vidurius, stabdo galvos skaudėjimus ir priduoda kūnui gyvumo ir skaistumo. Svaras $2.00

ALEXANDER S CO.
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mas*.

MES ATUEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALV1AIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

, “Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

"KELEIVIS”
27, Mass



Puria pie Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 2, Sausio 9, 1957

Antanas Gustaitis, U ogi n- Pulk. J. Lankronakia 
tas Kubilius. Jurgis Jašins-! Bostone

K. Šakenis pasveiko Balfo susirinkimas
... ... . . ... Balfo skyriaus metinisna-

,-. m r- r u i •' i -'v j , au a enis’ kuriam • susirinkimas bus sausio
kipia^ Jlal.ra^kas Jlyko- Gedamas ,s Kanados buvo padalyta apendicito j g (| <t,.ečiadienj) 7:30 v.i 
las Manomai IS b.onms pnes Naujuosius meti* operacija, is ligonines su-!Vak Tautin& na
MiCKcv cius. Stasjs kantra- Bostone buvo sustojęs J. gi-jzo namo. Pranešimus >

Petras \ įseinis, An- Lanskoronskis, kūnam yra ---------—----------------ras.

Valteris Lendraitis

REIK PAMATYTI 
VINCĄ KUDIRKĄ

muose. Pranešimus apie 
i Detroite įvykusi Balfo sei- 

Pakalbinkime draugus ir mą padarys Balfo centroIpolitas Tviibutas, Alek- tanas Yilėniškis. Orkestran- pavesta sudalyti Vliko vyk-
sandios Gustaitienės pade-tai; David Cobb. Vladas domąją taiybį. Iš Bostono k>ilnyroM «Kelei. direktoriai M. llichelsonie-
damas, muzikinę dalį tvar- Eikinas, 

Kas įR-norės pamatyti ko Vytautas Strolia. deko- vaikai: 
mūsb tautos tiidiji žadinto- racijas piešia vietos daili- Gintaras

Mickevičius.ją. mūsų tautos himno au- ninkai.
toriii \ ineą Kudirką? To- Vincą Kudirka vaidina ..
kiu negali būti. Ši sekma- žymusis aktorius' Henrikas Aminui jau niosiasi kebs č 

13 d. 3 vai 
Tark mokvk-

Herkulis Strolia ir jis išvyko į New Yorką.
Giedrė Karosaitė, , . , ,k’ i -< i»- k'e<r,i 7*x»Gooaoooaxx>:Tooeaec«oo<»f«eeeooooof»«5oeoo«5ootiocQew;; liaus delegatas seime 
Katonas n Kęstu-^ g į Keturakis. Bus renki

vj”. Kain* metams $4. ne II-

o vai. Kačinskas. Be io vaidina -
(,a. Me *ain<>uno ,-a,tai. Plentas turėjo progos;*

dieni, sausio
p. p. i homas rant iyiokvk- .]a-. -.įe sambūrio nariai. ... . ...............
los salėj bus vienintelė pi o- Ona Girulienė. Jadvygai seRU vieną repeticiją ir j g 
ga <u tuo mūsų didvyriu Gražulienė- Laima Kalaus- \avo. P°Pienu’ «
paoemlrauti. kaitė. Vida Maiišauskaitė, -ie

Minėta diena ir valanda Elena Mariiošiūtė. Aldona *va#klenes baldu
sandėlio tvla nutraukė su-1 o<■ * ’ - *■
sigrūdes žmonių būrelis

Visas sambūris tam vai- S JQRĮ)ĄN MARSH COMPANY 
Mūsų korės-; p

Boston - Framingham - Malden

?, Vida Maiišauskaitė, 
Elena Marijošiūtė. Aldona. 

Bostono dramos sambūris Mongirdienė. Irena Nikols-' 
parouys mums \ meą Ku- kytė. Begina Norvaišaitė,į 
dirką Antano Gustaičio pa- Liuda šmitaitė. Aldona Va-Į 
gal Kazio Inčiūros schemą saitytė.
atkurtame veikale. Pranas

Veikalą režisuoja buvęs Bliumas.

Zita Zarankaitė,1
A veika. Petras!

tai Bostono teatro sambūris
c ra i tie sia

, Nusimetė
-jonas Gnnkevi- *

Lietuvos teatrų režisierius čius. Algimantas Gustaitis-

Draugei TEOFILEI BRAZ AiTiEN EI mirus, nuošir
džią užuojautą reiškia velionės v\rui POVU.II BRAZA1- 
(II i ir sūnums tDMI NDI'I ir ZIGMVNPl'I ir kartu su 
jais liūdi

Marija. Steponas ir Gene Strazdai

Reiškiame užuojautą drg- POVII.VI BRAZAItilT. ne
tekusiam są veninio draugės, ir sūnums EDMUNDUI ir 
ZIGMUNDVI. netekusiems motinos, ir kartu su jumis 
liūdime ’

A. ir B. Žilinskai

- ..... i.w . - • "V- -- . -• - . . .. k. .. fc. , G k. k-u. ..V - . K- . . . K. .. K............ j., \ . — ..•» -- —.— —s —t —t —X —

Prisiminkime didįjį varpininką. Lietuvos Himno autoriui

Bostono Lietuviu Dramos Sambūrisa-

savo veiklos penkerių metų sukakties proga So. Bos
ton High Sehool (Thornas Park) salėje 1957 metų 
sausio 13 dieną (sekmadienį) 3 vai. po pietų
STATO

_ ;d šelpimas.
NAUJOS ANGLIJOS DIDŽIAUSIA KRAUTUVE 8 ______

I< Viščinis ir sky-
A.

enkama' 
g J nauja valdyba, po susirin-’ 
vi kimo arbatėlė.t 1

K\ iečiami dalyvauti jau 
k esantieji nariai ir visi, kam 

artimas Europoje ir Sibire 
8j vargą vargstantių tautiečių'

Dr. B. Matulionis
Vidaus, spMialial daužte ir Ur. 
dias liros. Prifaas bet kuris die
ną, ii anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Teist 22,

Wallum Lake,
Astumas: nuo Proviaence 24 my- 

▼orecater—M at, nuo

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 ld 4 

ir nuo 1 iU •

546 BROADWAY 
80. BOSTON, MA8S. 
Telefonas AN 8-1320

X

••Vincą Kudirką”! £ 
apsiaustus, jie! 8

griebėsi darbo. Dailinin-ix

MŪSŲ GERIAUSIEJI LINKĖJIMAI

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO

IR

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

X Aukojo mažlietuviams

Sandaros 7-a kuopa gruo- 
x džio 16-ą diena susirinkime1 
i- proga nemažas būrys, at-’ 
P jausdami mažlietuvių ir ki-J 
T tų lietuvių evangelikų sun-j 
8 kia padėtį Vokietijoje su-! 
8 aukojo S22 Care siunti-! 
8 niams užpirkti.

kai savo lanksčiais teptu-. S 
kais stebuklus daro; iš!8 
laužų ryškėja prabangiški x 

i baldai. Smalsumo pagauta žj 
, j graži mergaitė stengiasi pa-į e 

mėgdžioti dail. Andriušį,{x 
1 bet nesiseka,—dažai ne tikiiįį 

ant suknelės, bet ir ant no- 
sytės galo matosi. Ant. j*
Gustaitis, kaip patyręs me-j* mimo sukaktuves-išpardavimą . . . siūlydami su di

83X0 želėmis nuolaidomis Jordan Marsh geros rūšies pre- x iieną. Perduodamos lietu-
ziun j sulaužytą stalą ir,x ..................................... a viškos dainos, muzika

! ieško būdų jį scenai panau- x kės . . . jums, jūsų seimai ir jūsų namams

RADIO PROGRAMA
jŲ Lietuvių Radio programa 

Sausio mėnesį mes minime mūsų 106-ąsias gi- 8!iš stoties WBMS, 1090 ki-
8 iociklų, veikia sekmadie- 
8 niais nuo 12 iki 12:30 vai.

irdainos,
■ . . .. . . ., .... 8;Magdutės Pasaka.
I ooti. \yiai baldu» stumdo,k; Biznio reikalais kreiptis į 
p engia sceną. Jiems nuolat pįrkįt pas Jordan Marsh ir matysit kodėl šiemet xiBaltic Florists gėlių ir do- 
nurodinėja rezisonus 1 poli- p . ~ krautuvę, 502 Eaat
tas Tviroutas, kuns kūnu >: «••«»»« negu ,nk«i«u g, Broadtvav, So. Bostone,
r sieia įsijungęs į šį darbą. £

Viename kampe susime-,'s 
lyg kulkosvaidžiai g 

8; traška mergaitės. Iš jų išsi
skiria F Mariiošiūtė lan k-! i KEIKIA -ŽIEMINI Y LASGV. Kiną c.. . įanjouuie, įann j Ąlan n.ikia žieminių ianCT. 6 ia,.-

>'jru mieros 20 x :>0 ir 17 lancų rase- 
Kas turit, atsiliept--j

e i

į tUSiO

kanu | d*u»i»u negu anksčiau s Broaduay, So,
• S • I J TU L - na airei. SO S-0489. Ten gauSausis tai Jordan Marsh menuo Bostone n lamas ir “Keleivis.”

Steponas Minlras.
c. i

TcL AT 2-4*25

Dr. John Repšius
UETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir ®-8 
Nedėliotais ir šventediaoiaia:

pagal susitarimą

495 Columhia Road 
Arti Uphda’s Coraar 

DORCHESTER, MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDilUS)

Lietuvis Gydytoju ir Chirurgas 
Vartoj* vėliausio* konstrukcijos

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-R 
534 BR0ADWAT 

SOUTH BOSTON, MAS8.

ŠEŠI Ų I’A VEIKSLŲ PJES£

VINCAS KUDIRKA
Pagal Kazio Inčiuros veikalo schemą pjesę naujai atkūrė j 
Antanas Gustais. Svarbiausią Vinco Kudirkos vaidmenį > 
atlieka Lietuvis Dramos Teatro aktorius

HENRIKAS KAČINSKAS

8 i sti ir juoda kaip čigonė 
s! Tai Kudirkos sesuo Jones-Į 
x' ka. Vida Maiišauskaitė suį^ 
8 į šluota prieš veidrodį šoka t 
8! —tai ji Agota. Skarmalėlį 
8 i taisosi L. šmitaitė — Bar
bi ■ borą. Kurt čia

s

i
visas ir su- :

minėsi:
Kitame kampe sėdi ber

niukas ir savo didelėmis': 
akimis viską seka. Kieki 
čia aktorių. kiek svieto !*

.. Nuo l ,erniuko iki žilagalvio b 
8 žmogaus, bet visų troški-įį 
L; mas tas pats: didelio žmo-'2

VAIDINA ID STONO L. DRAMOS? SAMBŪRIO NARIAI 

Režisuoja buv. Lietuvos Valstybinių Teatrų režisierius

IPOLITASTVIRBUTAS
Rt A. it ; i;, j;si<er.-ė akt, ALEKSANDRA GI STAITIENĖ 
Muzikė.ū ve'E.ja< VYTU TAS STROLIA
DEKORACIJOS KOLEKTYVINĖS

Mamytes Suris
Skaniausias lietuviškas sūris, kokį dirbdavo mūsų ma

mytės. Jis yra sveikas, nes gaminamas iš šviežio ir šva
raus pieno, griežtai prižiūrint švaros moderniškiausiai įreng
toje dirbtuvėje.

MAMYTĖS SŪRĮ galima džiovinti ir laikyti kiek nori.
Jis visada gardus ir tinka užkandžiams prie vaišių ir svei- «. 
kam pasistiprinimu- Gaminamas su kmynais ir be kmynų.

Reikalaukyte MAMYTĖS SŪRIO visose lietuviškose krau
tuvėse arba tiesiai iš dirbtuvės:

SCOTTVILLE CHEESE, IXC\ SCOTTVILLE. MICH.
Dr. Charles Paukštis, President-:-WaIter Paukštis. Manager >

s

te tel. AN 8-651S, arba adresu: 
.1, Gunibakis 
11a ‘1’ Street 
So, Boston 27, Mass.

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

Telefonas: AN 8-0605
Tarpininkauja perkant ir par- 
luodant namus, biznius, ūkius ir 
•<t. Parūpina paskolas ir teikia 
,-iataiimus kapitalo investicijoms.
Patikėtiniai:
BRUNO KALVAITIS AN 8-6412 
VYT. STELMOKAS EA 3-2016

Bilietai šaunami iš anK-’,i:
Minkų srėiių parduotuvėj. "K, 

prie iėjimo.
• ). 1 Vaškienė* !

rvuiadc: •*» *
'ii :< i .* I ? '.t f

! < •. t •

LIETUVIAI, ATEIKIM IR SUSITIKIM SU

Vincu Kudirka

gaus Vinco Kudirkos gyve-*2
£ nimą scenoje parodyti? *♦+++++++++**+***++++++++++++++++++++++++++++++*++++*'
8 “Geresnio paminklo didvy-' ’
8 riui nebus, kaip vykdyti jo Siuntiniai į Lietuvą su Garantija
x, * 1 N* . . i Mūsų populiarūs žiemos ar pavasario pakietai pasiekia Lietuvą

Režisorius duoda ženklą; per 10 savaičių- Muitas ir siuntimo išlaidos įskaityti į kainą. I’a- j J f t i
ir iš Strolios smuiko ver-! rašyk tik aiškų adresą j Lietuvą, nurodykit pakieto numerį ir-g l rOUO hembertlį
ži '-i eraži lietuviška daina Pridėkit čeki ar money orderį. Mes pakietą pasiųsim ir sutaupv-j; REALTOR

. . . . . ” sim jums pirkimo ir siuntimo vargą. •
x grąžinanti į brangiąją te- pakietas Xr. GT—1. Kaina $57.75. Pirmos rūšies vvr. batai (nu- S 
kį vvne. i gimtuosius laukus, rodykit dydį ir spalvą), darbiniai arba išeiginiai, rudi ar juodi: *
^įScenoie skaudus momentas 3’2 jardo vilnonės medžiagos vyr- kostiumui su guzikais ir pa- ; 
h.i t- j- i. v . . mušalu. Ruda. mėlyna ir juoda spalva- GE b-2887— AUOllKOsi mirtis. \ ienas Pakietai GT—2. Kaina $78.50. Viena pora mot. batų (nurodykit'3 .. ,. ...
xį po kito įsijungia aktoriai, dydi). 1 pora guhinių kaliošių (overshoes) su šiltu pamušalu, 3 i J baU 11 nuo J r* 1KI

4 Kas perka

i *

ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

17 I'pland Avė.

7 vak.
visur tyla, tik smuikas Žai- jardai medžiagos mot. žieminiam paltui, 4 jardai pritaikinto ra- į ———m—h————i

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Scredomis—ofisas uždarytes.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
KEAL ESTATE * INSURANO

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Bes. 17 ORIOLE STREET 

Wert Rasbary,
Tel. FA 3-5516

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

>oamananas8HBR8Bvi
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.L-ldii -vr^Gn tunemaii Jono pamušalo. 6 guzikai. didelė špulė siūlų ir pakelis adatų.
. N . J . J • Pakietas PR—1. Kaina $50.00. 3’-= jardų vilnonės pilkos medžia-

rezisonaus galva nu- gOS vvr. žiem- paltui. 3 jardai rajono pamušalo, gražūs, balti 
svyra ant krūtinės — toks vyr. marškiniai. 2 lininės nosinės, 2 poros vilnonių kojinių, 1 
skaudus atsisveikinimas P°ra vilnoniu apatiniu. 2 špūlės siūlu, guzikai ir pak. adatų.

Ir vėl stumdomi baldai? ,DEAI- * 29 KELLY SQ. WORCESTER.MA.ks.

vėl kiti aktoriai, kiti veiks-;

džia
Net

i

DIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

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

409 W. Broadway So. Boston 27- Mass.
NUO GRUODŽIO 16 PERSIUNTIMAS ATPIGINTAS! 

I’cr-iunčia Jū-u-udarylus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 
Kitas IU SIJOS valdomas sritis

I- - . ar n.-iid'itų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų

ir i d r »>. Vi-a< klaidas ir U. S. S. R- muitą apmoka siuntėjas.

'ii.ipui priimame užsakymus siuntiniams per Angliją.
G dulkite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 svaro,

bii-kin- <iaikt;i sarsšą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
siunti! i j•<■!'}»;.-av-. pranešime Jums, kiek kainuos per-iuntimo 

i-i; i i i . Idaiga iietiAi.-ka. dėl informacijų kreipkitės lietuviškai-

\ i-i siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius.

nia;

ui’ i, priinami kasdien nuo 9 iki 

I» iki 2 va,', po pietų.

vai. vak. ir šeštadie-

Tu rime aticarc -kv rių \YORCESTER. Mass.. priėmimo valan
dom nuo 3 iki 7 >«l. po pietų 87 Vernon St. Morccster. Mass.

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adre-sj.

mai scenoje. Juos pamaty
sime ir išgyvensime sausio 
13 d. Thornas Park salėje 
žiūrėdami jau galutinai pa- 
i uostą “Vincą Kudirką’

Nžkolskytė su Pakityte 
suomių laikrašty

Eltos
suomių dienraštis 
gin

Siunčiat Siuntinius į Lietuvą ir į Sibirą?
MES GALIME SIŲSTI JOSŲ PAČIŲ SUDARYTUS 
PAKIETUS JOSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU 

ČIA APMOKĖTU MUITU
Gavėjui nieko nereikės primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau
jų ar senų drabužių, iš medžiagų, maisto, vaistų ir kitų dalyku.

Mes turime didelį pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagų 
vyrų ir moterų kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge
riausių Amerikos ir Anglijos audyklų.

pranešimu, didysis 100N vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra- 
Helsin- bužiui tamsios spalvos 3> s jardų ilgumo galima pirkti už $12. 

Sanomat” kuris labai už $b5.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu- 
domisi pabaltiečių gyveni- ar apbausto pirkiniu.
mn 11> in tėvvnili į ibn ii- Bovelnmės medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla- 

’• t- C V.’ -K •" tumo, mazgojamos, 3 jardai už $1 ir brangiau-Mes turime didelį 
spausi.ino tautiškais įuoais. visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams
pasipuosusių studenčių — ir kitokicms drabužiams.
l akstytės ir Irenos Nikols- Adara pirmd. ir trečd. iki 6:30. šiaip iki 5:30; adara ir šeštd- 
kytės drauge su latve ir Ateikite ir PažiArėkite
suome. kurios dalyvavo TENTII.E OUTLET
tarptautiniame Bostonouni- u m. OVERSEAS PARCEL SERVICE
versiteto studentų festivaly, 25 Kneeland Street, Boston 11, Mass.

'•nuotraukas. , Bay View busas sustoja prie pat krautuvės.

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

John Petrus

lt Gartland Street 
Jamaica Plain. Mass.

Tel.: JA4-4576

«S Eaat
8ovth BobImi 27 MmSb

Telefonas AN 8-4148 

Benjamin Moore MaleveervpterOS olCTiOIYIB
Stiklas

Visokie Reikmenys^ Narni 
^Mk?r>Ž*leii«na3ktod

VAISTAS "A2IVA-

1—Vaistas 
nuo nuiutimo

t—Vaistas nuo atdarą

•••»
Ir

noeoeoowamwOT
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 
' Ju>tiee of Ihp Pcace—Ceastabk 

598 E. Brnadnmy 
So. Boston 27, Mass.

|Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

4—Vaistas ano kojų niaMjt- 
mo, piritams, tarpvpirttima ir

8—Vaistas ano gahros bMB

ano kosulio. Grslt

fitq yalStR P*- 
mitais arnaariaia. Kaina si

kiekvieną numerj |L Pisi. 
gal, Mris ar aioaey orderis tt
kalno. Adresuokit: (M)

298 Sflvsr Street 
27. Ha


