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Viduriniųjų Rytų Politika 
Kelia (domių Ginčų

Kongreso Komisijose Liudija Vyriausybės Nariai ir
Žinovai; D. Acheson Kritikavo Valdžios Politiką; 

Demokratai Siūlo Pakeisti Vyriausybės Pa
siūlytą Rezoliuciją; John F. Dulles Prieš

Sovietų “Savanorius”.

Prezidento d. p. Eisen- Prezidentas Pranešė
howerio pasiūlytoji rezoliu
cija dėl Amerikos politikos 
Viduriniuose Rytuose, visą: 
pereitą savaitę buvo apta
riama atstovų rūmų užsie
nių reikalų komisijoj, o šią 
savaitę ir senato užsienių

Apie Unijos Padėtį
Sausio 10 d. prezidentas 

D. D. Eisenhower perskai-' 
tė kongresui savo metini'į 
pranešimą apie “Unijos Pa- a
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SUNKŲ UŽDAVINĮ TURftJO JIS, BET ĮVEIKĖ

Le© Lehel. 27 metę amžiaus pačiūž.ininkas iš Hartford, Conn.. peršoko per ši
tas 1(» statiniu, kurios užima 2C pėdas ir 5 su puse coliu, tuo būdu tapdamas 
trečią kartą šitokio šokimo čempionas-

Vengrija Skelbia Mirties
Bausmę Už Streikus

_
Rusų Pastatyta Kadar Vyriausybė Skelbia Mirties

Bausmę Už Streikus ir Už Visokį Priešinimąsi 
Vyriausybei; Karo Lauko Teismai Baus Dar

bininkus Už Mažiaus) Pasipriešinimą;
Ramumo Krašte Vis Nėra.

reikalų komisija tą pasiūly-i dėtį . Pranešime preziden- 
mą pradėjo svarstyti ir ap-i išdėstė vyriausybės pa
klausinėti liudininkus. j siūlymus dėl naujų įstaty- 

Pereitą savaitę valstybės leidimo. Vėliau vyriau- 
sekretorius atstovų rūmų sybė padarys dar atskirus 
komisijai liudijo, kad pa
vojus yra didelis ir kad per 
Viduriniuosius Rytus Sovie
tų Rusija grali be šūvio už
kariauti visą . Europą, jei 
jai nebus pastotas kelias.
Europa yra priklausoma 
m,n Virlm-iniiihi TJvtli si i p- UZSieniųiiviv v "ii — j _ __ _
jaus, o jei tas aliejus atsi- “ūdų 
durtų rusų rankose, tai Eu- mosl aPrezimo 
ropa pasidarytų priklauso
ma nuo Rusijos ir bolševiz
mas susilauktų didžiausio 
laimėjimo. •».

Valstybės sekretorius dar 
nurodė, kad jeigu rusai pa-

Lenkai Derėsis Anglijos Premjeras Husu ‘Savanoriai’

Vengrijos Janos Kadar 
n ’j z <?• i vyriausybė, kurią rusai pa- rreZlaentO Siūlymų prie valdžios ir savu

----------- ' tankais palaiko, šios savai-
Buvęs prezidentas H. S. tės pradžioje paskelbė žiau- 

Tinmanas paskelbė straips-; rų dekretą, kad visi strei- 
nį, kuriame sako, kad, jei kuojantieji darbininkai ir 

. jis dabar būtų senate, jis bet koks pasipriešinimas 
balsuotų už prezidento D. valdžiai dirbtuvėse, kurio

Trumanas Palaiko

Greit Su Amerika A. Eden Pasitraukė Arabų Pusiasalyje?. du feStojim^“5™’ “ dirba h*"1100 da,binin'
rem-; kų, bus baudžiami mirties 

. . Z-7 .. lti Viduriniųjų Rytų tautos:bausme. Naujas dekretas 
Is lytinės VoKietijos pra- ekonomiškai ir priešintis papildo kiek seniau išleistąAmerikos vyriausybė su- Anglijos ministerių pir-

pasiūlymus dėl kai kurių tiko derėtis su Lenkija dėl 
Įstatymų, o dabar aiškino

Amerikos
sieniuose. . ...

Vidaus politikoje prezi- atšteigti lenkų konsulatus pasisekė ir Amerika kesnius puolimus prieš an-
dentąs siūlė pakeisti imi- Chicagoje, Detroite ir kt. jam nepritarė. Kadangi ben- gius.
gracijos įstatymą, kad Veli- Derybos, jei jos bus sėk- dradarbiavimas su Amerika Iš rytinės Vokietijos pra- Bombos
grijos pabėgėliai ir kiti nuo mingos, pareikalaus pakeis- yra Anglijos užsienių poli- neša, kad ir vokiečiu ko-'

Rytus.
Keną į mus, aarmninKų pnesim- 

masis rusų pastatytai vy- 
■ riausybei nesiliauja. Bud-i- 
! pešto dirbtuvėse pereitą sa-

sirodytu kurioje nors Vidu-; bolševizmo tironijos pabėgę 
riniųjų Rytu šalyje su savoj galėtų rasti pne-
“savanoriais”, Amerika ne. glaūdą Amenkoje. Siūlė 
salėtu i Ui šaltai žiūrėti iri elstl c,v’!1« tel?1M 'statymą, yimą 
turėtų ’ priešintis ginklais kl“1 J?" P«™a! ''yruusy-. tams.
prieš tokį rusų bandymą isi-| bė siūle. Remti mokyklų. .
galėti arabų kraštuose. statybą. Pakeisti Taft-Har-| HUSU Tankai Stebi 

įdomius parodymus dėlj Remti far-|
vyriausybės pasiūlymo da-: me’}us ir 11, 
vė buvęs valstybės sekreto-Į. savaitę prezidentas 
rius Dean Acheson
rodė, kad pasiūlytoj rezo-

Rytų Europa kraš- trauktis iš savo vietos. nien 
Karalienė, po pasitarimo

- su konservatorių partijos Sausio / ■! Dieną
vadais, nauju ministerių 
pirmininku nuskyrė Harold Budapešto Streikų McMiIlan. Darbiečiai rei
kalauja naujų rinkimų, bet

Negrams Gąsdinti, 7“* Yėl vyko ^ininkų 
.streikai, o vieną darbinm- 

. ku demonstraciją komunis-
* • ią/ i- I • ii i tu policija suviais išvaikė,i te sausio 10 d. kokie tai pik- J , J .. . , .... . - - , i Budaiiesto studentai sau-tadanai pakišo bombas po,. . . J .

Įketuriu nėgių bažnyčių ir i f**“?*”* ,mas,n». nut1"^ 
i -‘ - , . ‘ bet valdžia dar pnes mitin-SIO i.'iena po dvieju negrų kunigų na- 4 . ,*r ... . 1 , ga studentų vadus areštavo

Lenkim Halsui,ja "« (vienas kunigas baltas, susirin^ima uždraud(,
---------- . . . I Md,, bat?eH PalSCi,JOl .; Vėliau valdžia. paskyrė stu-

2(1 (L, sekmadienį. ' 0 ‘M Įn * a !,M I sa ’ų dentu organizacijoms nau- 
ncsusekta- jus. ' sau ištikimus vadu.-.

kurie dabar studentų vardu 
kalba už Kadar vyriausybę, 
bet mokslo jaunimo tas ne
nuramino. Jei ne rusų tan-

* • . - .... . į kai. Kadar vyriausybė be-gyventojai turės būti be au-i į , . . , . * . i matant sugriutu.tonusų susisiekimo. Auto-i 
busų judėjimas

autis į mes anglus.

Sausio
VsniT' įteikia kongresui vyriausy-l ^a^‘° naujas ministerių pirminiu-Lenkijos gyventojai renka
i ezo- bės siūlom^ kit¥ metų biu- į? A, keil ,Un^a‘ -* ka« ^ko, kad su rinkimais naują .-eimą. Yra išstatytas

liucijoj nėra aiškios politi- dzetą. 
kos. Garsinimas priešintis! ~ Z 7~
ginklais prieš atvirą agresi-! Prezidentus Lanko
ją nieko nesako, kas bus Pietų SūUSroS Sritis 
daroma, kad Sovietai per 
vidaus agresiją neisigalėtų 
Viduriniuose Rytuose. Vy-

bininkų metalo dirbtuvėj 
Kobanyai (Budapešto prie
miesty) išėjo į streiką ir de-

nėra ko skubėti. vienas kandidatų sąrasas, 
bet balsuotojai turi galimy
bę pasirinkti iš išstatytų 
kandidatų tuos. kuriuos jie

Prezidentas D. D. Eisen- 
. hower sekmadienį išvyko

riausybės rezoliucija kalbai jankyti sausllj ištiktas šii
tus išgainiojo. 6 darbinin-

___ _________ _  ______ ____, kai buvo nušauti ir kelio-
tik apie Amerikos politiką. Lįs pietinėse valstijose, kur lika darbininkų buvo su- 
bet kodėl nebandyti sude- ^į lietaus stokos dideli
rinti mūsų politiką su Ame- plotai žemės yra ne tikne- 
rikos sąjungininkais. Juk iri derlingi, bet dirvožemis
Indokinijos klausime Ame
rika garsiai grasino, kad ji 
priešinsis kinų kišimuisi į 
Indokinijos karą, bet ne
žiūrint to grasinimo pusėj nuo gausi-ų nukentėjo Tex- 
Indokinijos atsidūrė komu- as jr kaimyninės valstijos, 
nistų rankose. : prezidentas vietoje tariasi,

virsta dulkėmis, kaip tai

Šią savaitę valstybės se
ki-e torius J. F. Dulles pir

Montgomery miesto ko
misija Įsakė visai sustabdyti 
autobusų judėjimą mieste 
po bombų išsprogdinimo ii 
nežinia kiek laiko miestomonstrą vo sostinės gatvėse Egiptas Džiūgauja 

už aukštesnius uždarbius.. Į)įJ Pflfcetfimfl 55ito"Se5iais,"ar " bent
Vengiu policija sūriais ji ______ mažiau blogais. Kandidatų
orų ir į minių demonstran- Ang)jjos ministerių daugiau negu renkamų 

mininko A. Edeno pasitrau- atstovų ir rinkimams tei
kimas Egipte sukėlė di-džiama nepatinkamus kan- 
džiausio pasitenkinimo. Kai’didatus išbraukti.
Anglijos kariuomenė kartu Gomulkos valdžia veda 
su prancūzais bandė gink-| propagandą, kad žmonės 
lais išspręsti Sueco klausi-į eitų balsuoti ir kad perdaug 
mą, A. Eden sakė, kadi nebrauk i nė tų kandidatų są- 
Anglijos priešas yra neįrašo.
egiptiečių tauta, bet Nasse-

zestų
Tuo tarpu rusų tankai ap

supo streikuojančią dirbtu 
vę ir su paraoštais kulko

sulaikytas 
todėl, kad. panaikinus rasi
nę segregaciją autobusuose, 
kokie tai piktadariai kelis 
kartus

DAUG VENGRŲ ŽYDŲ 
PABĖGĖLIŲ TARPE

Vengrijos pabėgėlių da

buvo prieš virš 20 metų,i svaidžiais “stebėjo”, kad 
kada sausros buvo ištiku-j darbininkai nesigriebtų gin- 
sios tas sritis. Daugiausiai: klo prieš savo pevergėjus.

VENGRIJOS ĮVYKIAI 
KENKĖ KOMUNISTAMS

kokių priemonių imtis, kad 
padėjus nukentėjusių sri-

lis. Dabar Eden pasitrau-j VYRIAUSYBĖ SIŪLO 
kia iš valdžios, o Nasseris REKORDINI BIUDŽETĄ 
vis dar tebėra diktatorių,
todėl Egiptas ir rodo pasi-

mas liudija ^«nato ūžs. rei-. farmeriams ir gyvulių 
kalų komisijoj. Po jo seks augintojams. Kai kurios sri-
eilė kitų liudininkų.

MASKVA .RŪSTAUJA 
DCL NAUJOS POLITIKOS

Sovietų vyiiausybė pa
skelbė įpūstų įspėjimą Ame-

, tys Texas valstijoje jau ke
linti metai kenčia nuo saus
rų.

NUSIGINKLAVIMAS

Prancūzijoj, vienoje Pa
ryžiaus dalyje, sausio 13 d. 
buvo papildomi vieno atsto
vo rinkimai. Komunistai, ku
rie prieš metus laiko sulin
ko 26.3 U visų balsų, dabai* 
begavo tik 20.6'č balsų. D1„laimėio 
Rinkimuose daug buvo kai-

Šį trečiadienį vyriausybė 
pasiūlys kongresui ateinan
čiu metu (1957-58) biudže-

J.T. organizacijos seimo bama apie Vengrijos įvy-
likai dėl pre& Ėisenhovve- politinis komitetas šią sa-j kius ir svarbiausiai dėl ven- 

--------- --------- «*: v&i „variai /HoViioiioo grų skerdynių prancūzų ko
munistų partija rinkimuose 
neteko daugiau kaip Įtenk

ino pasiūlytos naujos politi- vaitę vėl pradėjo diskusijas 
kos Vid. Rytuose. Maskva! nusiginklavimo klausimu, 
sako, kad ta politika yra Amerikos atstovas J.T. H. 
karinga, kad ji siekia pa- C. Lodge pirmas išdėsto’tos dalies savo balsų. Tuo- su: 
versti arabus ir nori užimti Amerikos pažiūras į nusi-Jse rinkimuose nemažai bal-! kr,

tenkinimo dėl Edeno pasi 
traukimo.

1?^?Pt0A,ktat°AUS J1,, tą, kuris numato išlaidų 72 
.'-alininkai mano, kad Ede-j y,ĮĮionu doleriu. Biudžetas 
no pasitiuukimas yra suvestįs su |>usanll0 biii«-
j iau.-ias įi'o<l\mas, jog Nas-;BO do]el.jy |x,ttekliu, bet jo- 
f«ens laimėjo, o Anglija j.ju mokyčiu ir akcizu ma-' t * «

!žinimu nėra numatyta. Vy- 
riausyltė vėl prašys, kad 

Kinų komunistų premje- kongresas leistų žymiai pa
ras Ču-Enlai iš Maskvos at-j kelti pašto Įiatarnavimo 
vyko į Vaiguvą ir iš ten mokesčius.
keliauja į Vengriją. Jis vi- 72 bilionų biudžetas yra 
sur kalba už komunistiniu aukščiausias taikos metu.

artus autobusus apšaudė., ba,. jau vra lw ew, Ju Ul. 
Negini visose pietinėse | 16 5(H> ž du dan.

valstijose telkias! kovai uz iausiaj u Budapešt0. 2.- 
panaikimmą rasines segre-j žyd su ki.
gaujos susisiekimo pnemo- venerais abyko Anl(..
ne*'e* i rikon, dalis išvyko į kitus
. ~ ~ kraštus, o 12 000 žydų pa-

•Iemen f rašo JAV bėgėlių dar \rra Austrijoje.
Paaalbos Kare jm mažai kas nori vYkt’ i

____  j Izraelį.
Arabų valstybė Jemeni

kreipėsi i Amerikos vyriau- MŪSŲ KALENDORIŲ 
sybę ir prašo jos pagalbos BAIGIAM SPAUSDINT!
“prieš anglų agresiją”. Je- —-------
men valstybė jau kuris lai- “Keleivio” Kalcndoriu> 
kas veda karą prieš anglus 1957 metams baigiama-- 
Aden protektorate. Kauty-i spausdinti ir tuoj bus iš
neš eina dėl sienų nustaty- vežtas įrišti. Mūsų skaityto- 
mc. Jemen vyriausybė pri- jų atsiprašome, kad kalen- 
pažįsta, kad ji gavo iš So- doriaus nesuspėjome pag.t- 
vietų bloko valstybių gink- minti iki Naujų Metų. Jis
lų, bet ir su tais ginklais 
nesijaučia užtenkamai stip-

bus išsiųstas jį užsisakiu
siems, kaip tik parsivešime

rergti
anglų ir prancūzų vietą Vi1 ginklavimą ir siūlys visą ei- su prarado ir radikalu par-j 
anglų ir prancūzų vietą Vi- te nuolaidų irisams, kad tik tija, kuri kritikuoja dabar-’ 
dūriniuose Rainose prieitų prie susiu rimo. Įtinę vp-iausybę.

ri išvalyti anglus iš ginei- iš rišyklos.
I-Į kraštų vienybę. Ypač len- šių (1956-571 metų biudže-1 iamų teritorijų ir norėtų. Kalendorių dabar pat: 
•J kams‘jis įkalbinėjo, kad tas na”al pranešimą, duos'kad Amerika padėtų jai laikas užsisakyti. Jo kain;

komunistu vienybė turi bū-gal apte 2 bilionu dolerių; bent diplomatiniame fron-50 centu. ’------
į ti išlaikyta. * ' j ei tckliaus. Į te atsispirti prieš anglus, mių skaity

ti u
Jame daug įdo
mų.
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Apžvalga
VIS TAS PERVERSMAS torikas i trumputį posmą

Lietuvos politiniai bėgliai ^^ėjo tiek melo- kad įei- 
____ . - _ - ketų ilgoko straipsnio jamdabar nemažai kalba apie 

gruodžio 17 d. perversmą, 
įvykinta Lietuvos karininku tny^Pai 
dalies 1926 m. Apie tą per
versmą kalba karininkai, 
patys jame dalyvavę ir savo 
priesaikas sumurdę i purvą 
(Glavackisi, apie jį kal
ba istorikai, kuriems pati

atitaisyti. Paminėsini labai 
kur “istorikas" 

nuklydo i krūmus:
1926 metais Įvyko labai 

aiškus atsiribojimas darbi
ninkų prof. sąjungose tarp' 
komunistų ir socialdemo
kratų. Apie 20.000 darbi
ninku buvo organizuoti ii * » • 1istorija “nėra teisėja, bet , .

’eisintoja" (J. Jakštas,. kai- '”of: » kūnų ko-i
ba ir oolitiniai veikėjai, ku- mun'.stal.b1uvo "'etam, lai.n.

jei jie būdavo pastebimi, o 
apie 3.000 darbininkų buvo j 
organizuoti i komunistu ve-

ne nori nusimazgoti gruo
džio 17 d. pūn a ir persista- 
tvti ateičiai švarūs (kun. 
Krupavičius).

Po 30 metų gmodžio 17 
d. i enersmas vis dar tebė
ra gyva tema. Tiek gyva. 
kad ir to penersmo daly
viai. ir jo priešininkai- ir 
istorikai ir politikai apie tą 
lemą kalba ir vis negali 
apie ją kalbėti šaltai, beša
liškai. kaip mes galime 
kai lieti tarpusavy j apie bet 
koki kita "istoriška ivvki*’.

damas pro f. sąjungas, ku-j 
prof. sąjungų Centro Biuro j 
rą nebuvo prisidėjusios iri 
kurios jungė daugiausiai; 
Kauno žydų darbininkus,! 
ners toli gražu ne visus (žy-l 
dai turėjo ir socialistų sio-{ 
nistų vedamų prof. sąjungų, 
o dalis jų ėjo su socialde-' 
mokratais). Apie ‘švilpi
mus” istorikas Jakštas rin
ko žinias iš kelintu ir melą-;

SENIS MOKINA NAIJOKĄ

Seniausias (S9 metu) senatorius, demokratas iš Rhode 
Isiand. senate esąs nuo 1936 metu Theodor Greeu 
(dešinėj) duoda patarimus pirmą kartą išrinktam i 
atstovą rūmus demokratui iš Michigan John D. Din
gėk 36 metu amžiaus.

Iš Tolintųjų Hawajų
II

gingu rankų. Apie “Darbi-i Metinių švenčių proga 
Iš to aišku, kad gmodžio ninku Atstovą*’ pirmą kai-į 

17 perversmas dar nėra tą tenka girdėti, o Lietuvos i J°nas> 11 )onas, Lauieu
forinis Įvykis, bet vis dar prof. sąjungo Centro Biuro! ce’ Mass.. rašo: “Mielas 
yra mūsų kasdienybė. To: leidžiamame “Proletare”! P1 au^e: Malonėkite pri- 
penersmo padariniai skel- Angarietis lygiai tiek ben-; i™1* K girnos sirdin-
biasi mūsų kovoj už Lietu- dradarbiavo, kiek ir “istori-i gausius linkėjimus .metinių 
vos nepriklausomybės atga- kas” J. Jakštas švenčių pioca. Apie Lavv-
vimą (diplomatų ir Miko

ir kultūros veikloje.
Izabelė Jakubėnienė

(želionytė), gimė Lavv-

pasiekęs tarnyboje aukštą* 
j rietą ir geras lietuvis. Bū- 
. tų malonu susitikti ir mes 
pasistengsime.

Jonas Giedris su dukra
Onute, iš Pittsburgh, Pa.
Prieš porą metų lankėsi Ha
vajuose, turėjom didžią 
garbę susitikti ir tikrai lie
tuviškai praleisti laiką. Jie 
mūs niekad neužmiršta ir 
žada dar karią atvykti. Lau
kiam.

14
Napoleonas Jonuška, Ros

lindale, Mass. Pažangaus 
lietuvių daibininkų judėji
mo per ištisą pusamži ve
teranas, kaip mes jį pažįs
tame arti 50 metų. Jis nie
kad n: pavargsta, nepasens
ta, visuomet dirba, triūsia 
organizacijose ir spaudos 

; platinimo darbuose. Meti
nių švenčių proga jis mums 
davė lyg apžvalgą savo vei
klos. sklandžiai nušvietė 
organizacijų, laikraščių ir 
bendrai darbininkų spau
dos sunkią padėtį. Tie da
lykai jam visuomet buvo ir 
yra arčiausiai prie širdies. 
Dėkui už tas informacijas. 
Puikiausia Kalėdų dovana 

Kenneth Dodson, Eve-
įence, Mass., augo Vilka-; reU VVatshington, “Away 
„astru kaime, Leipalingio, a„ Boats„ autorius kuri is.

— gyvenai^ u ioaa 508parapijoj.

santykiuose), jie skelbiasi Taip gali aiškinti ne taip; pranešti, tik tiek, kad su 
mūsų politinių grupių san-Jaa seną Lietuvos istoriją kiekviena diena mūsų ei- 

Grigaliūnas- lės retėja, mūsų senoji kar- 
ir kiti gmodžio ta baigia mus apleisti ir 

metonos nebėra, bet Bra-i 1C l^razitai. bet patys matote per ‘Keleivi*.

tvkiuose ir net asmeniniuo-1 Rubavičius.
se santykiuose ju vra pilna.; ^><wacki8

1< perversmo jiarazitai
inl „v i/3 i..IIUV

dabar iš spaudos 1954, —.
lama<;ua. Pa., turi sukurti-, ių kaina 33.95 vie
s, graži? seimą ir pavyzdin-.^ knygu
gai gyvena Kalėdų svei-: Am<Kog rinkoje

•j r kiminus atsiuntė senuoju..... - „ ® 1MM.. įence nieko naujo negaliu adfesu MetUen Mass. Į laikui jau 1< sykių pei-

PUr»kavisi«ai ir koks reikalas jaunam “isto- kiek lietuvių miršta. Aš ilA 1\.V»«

{spausdinta, is viso jos įssi- 
kostas Matuliauskas,* patino virš milijono kopi- 

Baltimcre, Md., ‘Didžiai^ istorija apie karo veiks-
gerbiamas drauge: Rašau mus Padriko vandenyse.
siuos žodžius didžiausiam to vejka}o jau padarytas 
liūdesy, gruodžio 2-trą d. ro<iomas fi|mas.

panašios to perversmo liūd- niekus kalbėti, to ir. pats jaučiuosi lyg senstelė- ,. * . ”įiiallJ Autorius K. Dodson, gi
lios drumzlės dar gyvos iri J15 nesugebėtų pa- j • *1 ie.i paeitiaukiau .ie \ liūdesio va-Anglijoj augo Borto
gyvi tebera sušaudytų Tau-i T T ,» . J Lietuvių piliečių klulto pn- j Jj diauce Kos-įne’ JaUnas PabėS« nuo tė-
ragės darbininkų ir Suval- Jakštas mažai mininko vietos užleisdamas 7 e>JTe ‘ ftebūna ien^a'įstojo jūrų tarnybon ir
kijos ūkininkų artimi gimi-į nusivokia apie demokrati-; jaunesniosios kartos daug ” . Amerikos že- kone vis* genimą pralei-
nės ir vienminčiai. Gyvi te- ?es. Lietuvos grupes liūdi-, žadančiam veikėjui. Šiems K-. Baltimorės lietuviai'^0 aRt vandens. Mes su 
bėra smetoninio laikotarpio Ja j° tvirtinimas, kad komu- metams klubo pirmininku k juom susitikom irgi prie
kaliniai, smetoninio režimo! nistai. Lietuvoje buvę sti- tapo išrinktas
paiazitai. kalėjimų daboto-! lnw ir pen’er- Stundžia, tai
jai. politiniai emigrantai. 'ma‘ nes: energingas ir

adv. Jom 
vra jauna 

treraš
Kol tebėra gyvi Žmonės, ku- "Tad jie veikė sulindę 
rie jierėjo per Smetonos ka- demokratuose, daugiausiai ese
ro lauko teismus, konclage- rais išvirtę, ar kokiais kuopi- 
>ius ir panašias įstaigas ir
kol dar yra gyvi ir neužmir
šo savo visokių privilegijų 
Smetonos diktatūros parazi
tai pritarėjai, tol gruodžio 
17 perversmas nėra istorija, 
bet yra gyvas skaudulys lie
tuviškame politiniame

Todėl iki šiolei 
rime ne bešališką 
17 <i. peiversmo 
liet turime tik jo 
ir jo priešininkų pasisaky- tebimi ir tokie bandvlojai 
mus. • bematant atsidurdavo už or-

Perversmo gynėjų tarpe ganizacijbs ribų. 
daugiausia yra tokių, kurie Bet “istorikas” Jakštas 
sąmoningai meluoja, arba tiolševikų prilandino social- 
gaudo aiškiai melagingas demokratus, juos išvertė į 

patiekia taria

HlVJV. J V1111VI VC tlVVVAVK*!' * _
neteko vienos žymiausiu Juoa™ susi.ęom 
moterų savo eilėse; Teresė va"den?’ Pal-lud-™e:
daug dirbo lietuviu o,-gani- a'j! musM.!>a™l; Suėjom, 

L,et'J- zaei-iose, vpač siutėjų 218 art.‘!n« P“”1,1' kad
_ . ‘ i,avinti rla>. Inhioi, numini.

rais išvirtę, ar kokiai* 
įlinkais dėdamiesi“.

sočiai- vos lr Amerikos patriotas . ‘Vmalsumenu uni- dar labiau P»giHn-
Musų nuoširdžiausi linkę- \ • i/‘-Keleivio” skaitMo- tb jis *teik* mums kn-v^ 

urnai lannam advokatui - • kores- su autoriaus gražiais komp-
1’-----" mūsų adresu ir

Čia jau kalba ne melų 
prisikolinęs ‘istorikas’*, bet 
politinis bloznas. Mums yra 
žinomas tik vienas atsitiki
mas, kur bolševikas buvo 
įlindęs į kitą pailiją ir ilgai

jimai jaunam advokatui 
sėkmingai vadovauti Law- 

lietuviams politikosrence

į sovietiškas ir apie “bolše
vizmo pavojų” kažkaip už
miršo.

Tuo tarpu visi perversmo

jai
nondeniiju iš Baltimorės bmen?a*s .
•lietuviu ' Veiklos. Kuomet tuor"‘ P^„wle, kad jis yra 
Baitimorėje gyvavo LSS kn>7os auto™?- Kauni 
kuopa, tai jinai jai plikiau-' ę*k»je n mūsų kaimynystė
se ir daug veikė, Šiuom ?™ona ‘!vlem
tarpu ncrėėiau pavartoti vaikučiais išbuvo. arti Irt 
siuvėju 218 skyriaus už,"a- mėnesių. Neseniai išvyko i

medžioti argumentus 
kur jų nėra.

MOLIS IR KAVINAITĖI
Smetoninė “Dirva” per-

bel jos pavyzdingo gyveni 
mo pėdsakai liko giliai 
įbrėžti mūsų širdyse. 

Bolėsius Amžiejus, Spring-
žinias ir jas patiekia taria- eserus ir suplakęs su kuopi- spausdino tokio pat smeto- field, Va., prieš metas lai- 
ino bešališkumo skraiste ninkais padarė politinę ninio “Europos Lietuvio” ko grįždamas iš Saipan sa- 

pranešimą, kad koks tai Al- los į North Andover, Mass., 
binas Molis išvykęs iš Lon- pakeliu j stabtelėjo porai 
dono i Lietuvą. Tas Molis dienų Havajuose, susiti-

prisidengę. kiaušinienę, kurią ir bando
Tokio veidmainiško “be- panaudoti gmodžio jieiver-

sališkumo” pavyzdžiu gali smui teisinti, 
būti J. Jakštas, kuris, sako. Bet kaip pateisinti nepa- 
esąs istorikas. Jis “Dirvoje” teisinamą dalyką? Lietuvo- 
aptardamas peivei'smo da- je galima buvo per 13 metų 
lyvio pulk. Žuko paskaitą, meluoti ir aiškinti peivers- 
stai kokių melų patiekia: mą demokratijos trūku

-vari,komuni- bol-
vriklo. ptaform. ,19Z« ^'izacijos ir polonizacijos 

šviesini- -ajun- . «*» »T»-
r-, kurias Ji. trumpu laiku ’’LenU7tal."' Pa<L"O>!"T7
>ugeljėin paimti j savo rankas.
'ak*., ju mitinguose kartai* 
*ocialdemokratai buvo nušvil- 
piami. O jų. rodos, organa.* 
Iku'bininkų Atstovas’ virto ti
kru komunistų laikmšeiu Ja- 
m»- artimai t>endradarbiavo ir 
Ua*k\oj -ėdintis AngarietK, 
,:t.*to\avęs lietuvius treciame 
internacionale".

smo dalyvių nebepatenki- 
ir na, nes aiškiai yra melagin

Čia “rodos ir sako

, kaip ir mūsų tautos ta- 
namas “nepribrendimas” 
pačiai save tvarkyti. . .

Lietuvos karininkai per
versmą neva tai darė, kad 
apsaugojus IJetuvą nuo 
bolševizmo, bet kada atėjo 
tiki-as bolševizmo pavojus 
Lietuvos karininkai išmainė 

i«- savo lietuviškas unifoimas

ninku judėjimo istorija. Te-: dos išėjusią knygą “Stran- 
resė iš mūs tarjio išsiskyrė, ger to the shore”, 324 pus

lapių, kaina $3.95. Roma
nas ant vandens, Pietų 
Amerikoje- Čilės pakraš
čiuose. Pradėjęs skaityti 
knygos negali padėti, kol 
nebaigi. Skaitosi lengvai ir, 
labai patraukiančiai. Tira
žas veikiausiai pralenks pir-, 
tolesniosios knygos, nes tai
koma labiausiai jaunimui/ 
Trečią knygą rašo apie 
Hawajus, kurios antraštė 
bus “Hawajų Motina”, 

Mūsų kaime, Anahola, 
gyvena senutė Mis. Wil- 
liams, tyro kraujo hawa-; 
jietė, pavyzdingai išauginu- i 
ai didelę šeimą, tai jos gar-i 
bei ir bus sekama knyga.

Priepuolamai ir netikė-' 
tai sueiti į pažintį su tokiu 
žymiu žmogum, kaip Dod
son, ir gauti jo du stam
bius kūrinius su autoriaus 
komplimentais, tai nevien 
skaitom didele garbe, bet 
ir vertinam, kaipo Kalėdų 
puikiausią dovaną.

(Bus daugiau)
A. Jenkins

esą buvęs socialdemokratas, kom ir apie tai rašėm ‘‘Ke- 
Mes dviejų smetoniškų leivyje”. Dabar netikėtai 

laikraščių žinią norime pa- gavome sveikinimus iš Vir- 
pildyti. A. Molis išvyko į ginia valstijos, kur nusipir-
Lietuvą vedybų tikslu. Jis ko namus, jiastoviai įsikū- 
susitarė su žinoma tautinin- įė ir žada ten nuolatos gy- 
kų vadove panele Kaunaite, venti. Bolėsius yra kariškos 
kuri dabar taip sumaniai valdžios aukštesnėje tamy- 
ir pasišventusiai vadovau- l>oje. Vaikučiai-' Bolesiu- 
ja komunistėms moterims, kas su Petriuku lanko para* 
ir su ja susituoks. pijinę mokyklą, o Tarno-

Sutuoks juos pats Justas «ukas su mamyte namie 
Paleckis, o dėl stipresnio šeimininkauja.
lyšio jie ir pas kanauninką Mykolas Stakionis, Law- 
Stankevičių žada prašyli įence, Mass.- ragina mus 
palaiminimo naujam gyve- susisiekti ir sueiti į pažin- 
nimui. Gricius Pivoša, žino- tis su Albinu Tručinsku, 
mas ir uolus tautininkų or- kuris yra Dėdės Šamo tar- 
gano “Lietuvos Aidas” ben- nyboje ir kai kada lankosi 
dradarbis, jų jungtuves ap- Havajuose. Sakoma jis yra 
rašys pačioj “Tiesoj". inteligentiškas jaunuolis,

Knowland traukiasi
i

Republikonų vadas sena
te VVm. Knouland pereitą 
savaitę nustebino daug 
žmonių savo pareiškimu, 
kad 1958 metais jis nebe
bus kandidatas į senato
riaus vėtą. To užteko, kad 
spauda imtų spėlioti apie 
senatoriaus Knowland pla
nus.

Daugelis spėja, kad šen. 
Knovland 1958 metais sta
tys savo kandidatūrą Kali
fornijos gubernatoriaus vie
tai, o 1960 metais bus vie
nas iš republikonų kandi
datų prezidento vietai.

Taip ar ne, šen. Know- 
land nesako. Bet 1960 me
tų rinkiminiai klausimai jau 
pradeda klabenti į duris. 
Kadangi prezidentas D. D. 
Eisenhower kandidatu ne
bebus, tai ką republikonai 
išstatys, kad galėtų išlaiky
tų Baltąjį Namą savo ran
kose? Vienas iš kandidatų 
neabejojamai bus vicepre
zidentas R. M. Nixon, kitas, 
turbūt, šen. Knowland, o 
toliau atsiras ir daugiau.

Vidurinieji Rytai

Kongi-eso komisijos svars
to vyriausybės pasiūlytą re
zoliuciją dėl Viduriniųjų 
Rytų valstybių gynimo “nuo 
atviro” komunistų puolimo. 
Ta proga demokratai išvil
ko rinkimų meto preziden
to ir valstybės sekretoiiaus 
pasisakymus apie Via. Ry
tus. Rytuose viskas atrodė 
puiku, o po rinkimų staiga 
vaizdas pasikeitė ii- reikia 
nepaprastos rezoliucijos ir 
įgaliojimų kraštams saugo
ti...

Bet ir naujoj kongreso, 
svarstomoj rezoliucijoj nie
ko nesakoma apie du dide
lius Vidurinių Rytų skaudu
lius — Sueco kanalą ir žy
dų - arabų santykius. Kol 
tie klausimai nėra išspręsti 
Vid. Rylai ir be bolševikų 
kurstymo ir ginklų bus pa
rako statinė. O kaip tuos 
du klausimu ten spręsti, 
naujoji Amerikos politika 
visiškai tyli ir viską palie
ka miglose.

Tarp komunistų

Komunistų eilėse 1957 
metai nežada taikos ir ra
mybės. Po vengi-ų skerdy
nių ir po lenkų spalio re
voliucijos Maskva bando iš- 
sisklaidančią komunistų 
bi-oliją vėl suvaryti į kiū- 
vą, bando atgaivinti tikė
jimą į Maskvos “vadovau
jančią rolę” ir norėtų at
gaivinti ką nors panašaus} 
‘‘kominfoi-mą”, kuris po 
Stalino galo iširo ir mira 
be k idotuvių.

Neseniai įvykęs komunis
tų partijų pasitarimas Ven
gi joje buvo pirmas bandy
mas beišsivaikščiojančius 
parapijonis vėl surikiuoti* 
aplink Maskvos avinyčią. 
Po pasitarimo Vengrijoj ki
nų komunistai paskelbė sa
vo ilgą pareiškimą, kulia
mo Maskvai pripažįsta pir
menybę, bet visoms kom- 
l»rtijoms lygybę. Tuo pat 
metu lytinės Vokietijos ko-! 
munistų vadai Maskvoje at
liko išpažintį ir pripažino 
Maskvos pirmaujantį vaid
menį.

Taip Maskva visomis iš
galėmis vienija savuosius ir 
visiems liepia pateisinti

vengi-ų skerdynes, o sau lie
pia išstatyti “pirmaujančios 
rolės” liudijimą. Bet...

Kaip užtvenkti upę?

Maskvos bandymas atsta
tyti komunistų vienybę ir 
susiklausymą atsiremia į 
vieną sunkiai įveikiamą 
kliūtį: Komunistai šioj pu
sėj geležinės uždangos ne
teko aklo tikėjimo į Mask
vos “socializmą”. Pats 
Chruščiovas parotlė visam 
pasauliui, kad komunismo 
bažnyčios virš 25 metų sto
vėjo kriminalistas žmogžu
dys, kuris tūkstančius ne
kaltų komunistų nugalabi
jo, jau nekalbant apie kitas 
žmones, kurių žudymas ko
munistams sąžinės nerimo 
nekelia.

Kaip dabar įkalbėti tiems 
palaužto tikėjimo, ar iš sal
daus iliuzijų miego paža
dintiems žmonėms, kad 
Maskvos kelias į socializ
mą yra vienintelis kelias ir 
kas į tą kelią netiki, tas 
turi būti pasmerktas?

Italų buvęs senatorius ir 
diplomatas, prieš pora sa
vaičių išmestas iš Italijos 
komunistų partijos, Dr, Eu- 
genio Reale, sako, kad ita
lų komunistų partija per 3 
metus, nuo 1953 metų iki 
1957 metų beteko 800,000 
narių. Daugiausia jų pabė
go, kai sužinojo, ką jie bu
vo verčiami aukštinti...

Lenkijoje, rusų kanuoiių 
ir tankų panosėj, išdygo ir 
gyvuoja nauja erezija. Ere
zijos pritvinkę yra ir kiti 
satelitai. Erezija persimeta 
ii* į Rusiją, į aukštąsias mo
kyklas, į jaunąją kartą. Ti
to nepriviliotas, nors ir rie
biai penimas.

Vengrai nuraminti, bet 
neįtikinti. Lenkai laikinai 
papirkti, bet neįtikinti. Vo
kiečių komunistai pritaria, 
bet už pritarimą reikia mo
kėti ūkiškomis gėrybėmis ir 
satelitų melžti nebegalima.

Tai ve, ir kyla klausi
mas, kaip Maskvai pasiseks 
užtvenkti upę?

Korėja ir reaolnacijot

Jungtinių Tautų seimas 
priėmė gražiai surašytą i*e- 
zcliuciją, pagal kurią Ko
rėja turi būti suj’ungta į 
vieną valstybę, visoje Ko
rėjoje turi būti pravesti 
laisvi rinkimai ir Lt Tokią 
rezoliuciją priima kasmet 
Sr kasmet Korėjos suvieni
jimas pasilieka toje pačioje 
vietoje, kurioje jis buvo su
darant karo paliaubas.

Dabar prie Korėjos rezo
liucijų J.T. organizacija 
prideda ir rezoliucijas Ven
grijos klausima Jau vie
nuoliktą ar dvyliktą rezo
liuciją J.T. seimas gamina, 
bet Vengrija, kaip ir Korė
ja, rezoliucijomis nėra 
įkandama, o kadangi J.T. 
nieko kito daryti negali, tai 
viskas ii* lieka, kaip buvo, 
arba kaip rusai nori...

JungL Tautų organizaci
ja turi keletą tokių “amži
nų klausimų”, kurie jos sei
mo darbų tvarkoje vis kar
tojasi, bet kurių išspręsti 
ji nepajėgia ir nepajėgs. Tą 
žino ir tie didieji vyrai, ku
rie ant J.T. kupros suverčia 
nemalonius ir jai neįkan
damus klausimus, kad tuo 
būdu nuo jų atsikratyti...

J. D.

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

VVorcesterio naujienos
buvo gražu kiai (260 Old Mill Rd..

. . , • x * Shiewsbury, Mass.) turi įsi-
Mano koja dar gipse te- šiltadaržį, kuriame

bebuvo, todėl Naujųjų me" giUO metu gražiai žydi ehri- 
tų sutiKimo pobūviuose ne- ir gvaizdikai. ‘
galėjau būti, bet is savobi-, šiltadarži yra atkreipus.

”ia' f:^mesĮ j,, vietos-spauda.
f. Žurauskis yra elektro

čiulių girdėjau, kad
buvęs
buvę

Lietuviuziausias jų 
klube, kur
virs 300 asmenų. Petro C i a- p, a(jėjęs rengti, kai metęs
nio kapela “Blue Bell” vi-; t-.A_____„s™!
sus linksminusi iki
įvto.

susirinkę jnžįnierius. Jis šiltadarži

rūkyti. Tuo būdu nusirami- 
\elaus,nęg pabar nebenorįs rū

kyti, c už rūkalams išlei
džiamus pinigus galis au
ginti žydinčias gėles.

Metai vos prasidėjo, o 
jau visa eilė lietuvių nuke- Kitos naujienos
iiavo i kapus. Miesto ligoninėje gydosi

Bernardas Sa\age (^eiei- Worcesterio lietuvių žinių 
čikas), 19 metų, Paiaiao* redaktoriaus V. Macio žm<v 
tas sv. Jono kapinėse, pa- na Linkiu ligonei greitai
liko žmoną Aleną Stoškutę- pa<veįkti
Sereičikienę, tris sūnus ir Vliko vykdomosios tary-;
o dukteris. bos pirm. A. Devenienė at-

Ona Gužauskienė, 67 me- gjun^

Daug mirusių

kr .MAGINO SUSTABDYTI PLEPĖJIMUS.
'TT -----

BET NEPAVYKO

čia matume. šiaurinių ir vakarinių valstijų senatorius. demokratus ir repub’i- 
konus, kurie tarėsi, kaip sustabdyti senate ikrus tuščius plepėjimus, kurie tu
ri tikslo sutrukdyti kurio nors naudingo Įstatymo priėmimą. Tokie plepiai - — 
filibusteriai yra daugiausia atžagaris pietinių valstijų senatoriai. Pagal veikian
čią tvarką kalbas nutraukti tegalima dviejų trečdalių senatorių nutarimu. :> 
tokį balsų skaičių surinkti yra sunku, to dėl pažangesnieji senatoriai siūt 
kad tą tvarką būtų galima pakeisti daugumos nutarimu. Deja. sena’as tą pa
siūlymą at žagariu jų demokratų ir repu iikor.ų kaišais atmetė.

Kas girdėt Chicagoje
altinių šokių šventė 
įėmusios Amerikos ir

šokių grupės tuojau prane
ša vadovo pavardę n ;<•!-

i dauguma so

. ____  užuojautos laišką
tų, palaidota Kūrai kapinė- Tnano susižeidimo proga. Naujųjų metų sutikimą. Na- aukoja visą dieną, gamin- žemės 
se be bažnytinių apeigų, Ra£o kad pradžioje vasa- riams su šeimomis ir cirau- damos vakarienei valgius, si.

sugrįš į Ameriką. Ta gaiš viskas buvo veltui, bet Ir vakai ienės metu

savimuKe ją savina- 
Gal reikės kreiptis i 

viskas teismą.
pačia proga ji siunčia lin- perdaug neprisirinko. gula ant jų pečių, talkinant Seotiviile'draugija įkur-

Vincas Valatka. 78 metų, kėjimų visam VVorcesterio Kadaise Gardnery gyve- A. Kaunienei, Irenai Bra-ta 1919 metais. Gruodžio

palike vyrą Justiną, 
sūnų ir 3 dukteris.

\uena no

kilęs iš Jezno valsčiaus, pa 
liko žmoną lzal>elę, sūnus: 
Juozą ir Vincą, dvi dukte
ris — Adelę Arnold ir Ale
ną šimakauskienę, palaido
ta Notre Dante kapinėse, 
priklausė SLA 57 kuopai.

veikėjų būriui.
J. Krasinskas

Kariant
' ’ ‘"igio tau

tinių šokių vadovo, ši kny
ga siunčiama visoms kišre
gistravusioms tautiniu 
kių grupėms. Vadovu r.- 
turinčios grupės kreipiasi i 
komitetą šiuo adresu: 
nas Jasaitis 4430 So. <am. - 
bell Avė., Chieago, !!!.
9. Komitetas skelbia, j'-g 
nėra vėlu tautinių šokiu 
šventei užsiregistruoti ir 
naujoms grupėms. Regis ra
ciją reikia atlikti galimai 
greičiau 8-arne punkte nd- 
nėtu J. Jasaičio adresu.

, 10. Tenelieka nei vie n s 1> - 
tuvių tautinių šokių • u u.įk •.

šventėje. 
Pirmoji Am r?k ~ 

ir Kanados tautiniu šokiu 
šventė visuotinė !

a:.atlos lietuvių tautinių -
šventės Komitetas ki« l,aimla U J- Lin«U 

\. <. t i esą i
x. i ū moji Amerikos ir Ka- 
nados lietuvių tautinių šo
kt;: šventė rengiama Čika- 
• oje 1957 m. birželio mėn.
:;c-ą dieną, šitos šventės 
e.k-las — skleisti lietuviš- 
•••<.. :es kultūros apraiškas ir 
parodyti lietuvių tautinių 
;okių grožį ii- savitumą sa
viesiems ir svetimiesiems.

r rentė rengiama Lietuvių 
i cndrucrnenės Čikagos apy
gardos valdybos, JAV ir.
Kai.anos liet. bendruome-į
mn vardu, šventes rengi
mui sudarytas komitetas:
Bruno Shotas, pirm.; Ju°-įTebūna 
zas Kreivėnas, teisėjas Al-‘ 
fonse Wells ir Jonas Jasai-' 
tis, vicepirmininkai: Anta
nas Giunteris- ižu.; Stasys 
Daunys, gener. sekr.: Albi
na Poškienė ir Agnė Jasai- 
tytė, sekretorės; Justas Ku
dirka, Zigmas Dailidka ir

1 nedalyvaujančios

JAV ir Kanados lie
tuvių /Tautiniu šekit’, 
šventės komitetas

MIAMI, FLA.
nę Kazlauskai- savo duktė- zinskaitei ir A. Yucaitienei. 30 d. buvo jos pusmetinis Eugenijus Bartkus, nariai, 
rei Stasei \Voreesterv gruo- užleidžia M. Čyžienė ir susirinkimas. Valdyba pa- l. B. Čikagos apygardos
azio 30 a. įskėlė šaunias savo 
vestuves, kuriose dalyvavo autam

------- i apie 175 svečiai. Kazlauo-
Daug serga ir miršta i kaįtė ištekėjo už Prapuole-

Paskutiniuoju metu pasj n’°- Jie abu naujieji atei- 
skautai.

GARDNER, MASS.
30 d. iškėlė šaunias savo virtuvę veltui kala- liko ta pati. išskyrus sek-

Jurgis Babrauskas, 66 m., mus daug sergančių. Ligo- viai ir ?kt 
žinomo visoj apylinkėj Pa- ninėn napnldvti: Galva-!
brausko paviliono savinin
kas, paliko žmoną Bronę, 
du sūnus ir dvi dukteris, 
palaidotas šv. Jono kapinė
se.

nir.en paguldyti: Galva-i 
nauskas, Čiakatauskas, ■ 
Skruzdys, Zabelienė, Naza-Į 
rienė- Radeckienė ir t.t.

Daug ir mirštančių. Gr.J 
19 d. sulaukęs 66 metų mi
rė Juozas Šimėnas, palikęs 
žmoną Emiliją Šlekytę-Ši-

Ten buvęs

MANCHESTER, CONN.

pati,
retorių V. Martinaiti, ku- 

Yietoje žinomas vyrų ;išbuvęs tose pareigose 
tiejetukas: Antanas, Juozas 21 metus, atsisakė, nes
ir Kazys visur pagelbsti: jam i susirinkimus važinėti 
netgi Antanas su Juozu pa- įeik apie 20 mylių. Jo vie- 
gamina lietuviškas dešras, ton išrinktas \V. A. Phil- 

Vietos lietuvių - latvių or- iips (Pilipas).
kestras, muzikantų — lie- Lapkričio 10 d. sudegė L. 
tuvio K. Gečiausko ir lat- Galvydžio namai, 
vio Jvais Kristijans pastan-

kepti.

L. B. 
valdybą 
Jasaitis.

atstovauja Jonas
Čia bostoniečiai 
Naujus metus

Lietuviu

sutik'

klubas surengė 
3. Repertuaro komisiją su- Naujųjų metų sutikimą, 
daro: Juzė Vaičiūnienė, Žmonių buvo pilna salė, 
Halina Radauskienė, Irena vėliau atėjusieji nebegavo 
šilingienė, Bronė -Jameikie- stalelių. Valgyt irge’t bu. » 

Į nė ir Bruno Shotas. i kiek kas norėjo, galėjo ir
; 4, Chicagos lietuvių para- smagiai pašokti grojant g?- 
: pijinės mokyklos pasirodys rai muzikai.

i -

Visi ilsėkitės ramiai Dė
dės Šamo juodoj žemelėj I
Veteranai remia kovą 
už laisvę

Lietuvai remti draugijos cUškLitiš” SrtI-jo skyriaus atstovai Julė ^ Velionis ,«liko žmo- 
Lendiaitienė ir Juozas
laviejus lankėsi Lietuvių denęt į,.įs sūnus, dvi duk- 
karo veteranu P°«o susinu- te, is- b,.oIj yiadą, dvi te. 
kūne ir masė paramos Lie- _ Rimidienę ir Tom. 
tuvos nepriklausomybės mi- i-
Dėjimo iškilmėms, kurios (Jilios 
bus vasario 17-ą dieną.

Veteranai mielai sutiko 
Dalyvaus jų choras ir be- 
nas ir be to jie paaukojo 
Amerikos lietuviu tarvbai

memenę, dukteri Gelia Or- ... . , - ,* gruodžio men. la d. suruore ir du sūnus.
Sausio 2 d. mirė Michael 

metų am
žiaus. Velionis paliko z.wu-i

. . na Petkevičiūtę - Stankai-Luetuviu

SI 00.
Nors poste yra daugiau

sia čia gimę lietuviai, bet 
jie savo tėvų žemę labiau 
myli ir ja daugiau sieloja
si negu daugelis ten gimu
sių ir augusių.
Gražus Žurauskių 
šiltadaržis

Juozas ir Alena Žuraus-

senatvės sulaukęs 
savo dukters Tereškevičie-! 
nes namuose mirė Antanas 
Evaškevičius, visą laiką 
gyvenęs Athol, ten ir pa
laidotas. Jis paliko dvi 
dukteris — Tereškevičienę 
ir Aukštikalnienę ir du sū
nus.

W orcesteiy mirė vaisti
ninko Eduardo Diržiaus 
motina.

Visų mirusiųjų šeimoms 
reiškiu užuojautą.
Kitos naujienos

Piliečių klubas surengė

I

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

^Keleivio" Kalendo rui 1957 Metam*
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. Užsakymas ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadsray 

So. Boston 27, Mase.

Pažymėtinas minėjimas
Manchesteris, Conn. Mū

sų mažytėj lietuvių koloni- 
vietos Aito skyrius

atskira Svečių taiųie buvo

augij 
apie 30 metų. ' su\ ienodimmui ir suderini-' Klemka.

Ūkininkas !mui Chicagoje sudaryta oras smo metu
šė savo veiklos 10-ties metų 
minėjimą. Ta proga Alto 

i idėjų platesniam nušvieti
mui ir Įgyvendinimui ypač 
jaunimo tarpe. buvo su- 
1 uosta iškilminga vakarie
nė su šokiais jaunimui. Va
karienėje dalyvavo viri 150 
svečių.

Vakarienės metu skyriaus 
pirm. Pijušas Kruelskis, da
rydamas plačią ir Įdomią 
veiklos apžvalgą, pirmiau
sia paprašė svečių atsistoji-

soėdavo ir visiems rasdavoi

malonų žodi. Su didele pa
garba tenka paminėti ir 
vietos senesnę išeiviją, ku
ri čia turi pasistačiusi lie-' 
tuvių svetainę — lietuvybės 
išlaikvmo tvirtove, kur tas 
minėjimas įvyko.

—V.—

SCOTTV1LLE, MICH.

Ūkininkų bėdos ir 
džiaugsmai

metu ūkinink

JRIBGEFORT CONN.

Ruošiamės Vasario lb-jai
e...

’ skėrius
I •. .1 ;1 lUi tl

speciali tautinių šokių gru-! atvėso, naktys vėsokos, b?t
J pė, kurios šokiai bus nu-: dieną saulutė gerai

įsio 3 d. vietos Alte J 
buvo susirinkęs ap- 

’asario 16-sios minė- 
e i kalą. Nutarta tą1

«. 1 
l.ifilmuoti ir filmos išsiunti-Į b’ mes maude m. s 

j Uvtos visoms lietuvių tauti- narnės paplūdimy tuo ni 
{ xiių šokių grupėms, įsiregis-1 kai
travusioms dalyvauti Pir
mojoje Amerikos ir Kana
dos lietuvių tautinių šokių 
šventėje.

Kiek čia Miami Becb g

sniego įsa..
u.

Bostone 
gatves dengia. Kas gali, 
čia važiuoti turi žiemą- o 
ne vasara, kada ir <iaurėj 

1 karšta.i limo
1 diena minėti vasario 17 d. b. Repertuaro komisija Pir- ...

majai lietuvių tautinių šo- zl°’ nesuianuu zo 
kių šventei sudarė tokią Pavaiz^uotl- 
programą: Vyra šokiai:] ’’ Klemka
Oželis, Žygūnas. Mikutis.'
Motera šokiai: Kepurinė,
Sadutė, Blezdingėlė. Bendri'
šokiai: Rugučiai, Šustas,'
Malūnas, Seniu trvptinis 7*- t A-. _ komiteto

para-Į 4 vai. p. p. šv. Jurgio 
Į pijos salėje.
I Tuo reikalu rūpinti.- is 

^įlinkta komisija, kaloeio.ąiŽiemos
mu pagerbti jau mirusi šio dirba lengviau negu vasarą.: ?rrastj jr minėjimą išg.u- 
skvriaus steigėją, Įiatriotą { girias malkų kirsti mažai gnli nuvesta sekretoriui A. 
lietuvi Jeronimą Užupi. kas važiuoja. gyvulius, £tanišauskui.

Toliau jis suminėjo, ką : aukščius apžiūri ir šildosi1 pernai Alto centrui 
skyrius per 10 metų nudir- prie krosnių. įsiusta 8100. Balfui $5<>
bo ir kas dirbama Tėvy- šiemet ūkininkai gavo- ka«o;e dar via $89.15. 
nės vadavimui iš žiaurias mokėti dvigubai daugiau
komunistinės vergijos ir lie- mokesčių negu kitais me- 
tuvybės išlaikymui. Pabrė- tais. Daug brangesni mo- 
žė, kad skyriaus veikla, kesčiai ir visos Michiganoj
ypač suaktyvėjo nuo 1950 valstijos miestų namams, 
metų ir kvietė dalyvius dar, Ūkininkai gyvena ‘ne
su didesniu atsidėjimu rem- blogai”: savo gaminius par-
ti Alto veiklą. 

Pranešimas palydėtas
duoda pigiai, o kas jiems 
reikalinga, gauna pirkti ga-

karštu plojimu ir, šalia or-i na brangiai 
ganizaeinių laimėjimų—lai- šioje apylinkėje jva dvi
mėta 185 dol. pinigais. ūkininkų draugijos: Foun- 

Tenka tik džiaugtis šio tain lietuvių ūkininkų drau- 
skyriaus tokia sėkminga gija ir Scottville lietuvių 
veikla ir daugelio narių pa- žemdirbių draugija. Foun- 
siiyžimu dirbti su pašiau- tain draugija veikia nuo 
kojimu. Jų vardai čia pa- 1921 m. Nariai susirenka 
Jieka neužmiritami, .ypač kas 3 mėnesius. Jos veiki- 
A. Brazinskienės. A. Ka- mas gana silpnas. Susirin- 
minskienės ir M. Čvžienės. Rimuose kalbama lietuviš- 
Jos apkalėdoja plačias apy- kai, bet protokolai užrašo-l 
linkės su 2 dol. kainuojan- mi angliškai. Kas moka ra
čiais pakvietimais, todėl ne syti lietuviškai, neapsiima, 
visur sutinkamos su malo- skundžiasi senatve, 
nia šypsena. Nežiūrint to Draugija nuomoja gegu- 
ir nepaisant didelio vargo žinėms aikštę. Joje turi pa- 
vienai iš jų pavyksta išpla- sistačiusi estradą, kuri yna 
tinti virs 50 kvietimų. Be apgriuvusi ii- to dėl drau-

pu-i
ir!

Alto vadovybė palikta tu 
pati.

Vėliau bus smulkiau pra-
nesta minėjimo programa, 
o kol kas prašoma atsimin
ti, kad vasario 17 d. minė
sime Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 39-tąją 
sukakti, iš anksto susitvai 
kvti taip, kad niekas ne
kliudytų jame dalyvauti ir 
pasirūpinti skirti kiek gali
ma didesnę auka mūsų tė
vynės vadavimui.

Alt.

S»l-

galvojęs

Kelias į dangą
Motina klausia išdykėlio 

naus:—Kaip tu manai patekti Į dangų ? — Sūr.u minutę, atsakė:
—Aš tiktai Įbėgčiau ir iš

bėgčiau ir vėl tą pakartočiau, 
klabinčiau duris, kol galų ga
le jie ten pasakytų:

—Dėl Dievo meilės. Įeik ar
. - . ____  _____ _____(stovėk lauke. Tada ar ir Įei

to, jos kaitų su Gobaitiene gija nutarė parduoti, bet!či>u.

A i SUSIRINKS VLIKAS

Paskutini kartą Vyriau
siojo Lietuvos išlaisvirūv

. n i v- i. »: t *- komiteto (Vliko > susi>r;- < polkai, Kalvelis, Letunas. , . , ...... iz vi t i kimas buvo pernai .sc.Irvptims, Kubilas, Jonke-v , ... 1 . .,, . , Yorke. kitas susirinkimashs. Repertuaras dar gali , . ,., ... j . tbus kovo 22-24 dienomsliūtį papildytas. . ... . .
i. Jei kelios tautinių šokių1_______________
grapės norėtų atskirai pa-imoguIBi b6ti . ja:w{i
sliodytl.^ . joms leidžiama, atsakomybę, (rėdytis matant 
bet šokiai negali būti pa- kito nelaimę, nors dėl j<»- ir 
imti iš bendrojo įvpertuaro. nebūtum kaltas savo indėliu 
8. Visos Įsiregistravusios prisidėti prie viso pasaulio rū- 
šventėje dalyvauti tautiniu mfl statybos.
■ ■ t, < WTĮJ ■" V UįĮU> U I l UIHUBBi 11*11 m i ■ i rm, ■ . w ĮĮTį,WRx ..........f-r’* ♦*+1

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisios jš tikrai * m-r i kos valdžios 

pripažintos vaistinės
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Sąvare, Worceater, Ma<«.

’! muPer musų vaistinę galima siųsti vaistus su apme
tu i Lietuvą ir j visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Kimi 

fon, streptomycin. val:<k»k» ir nu<i reumate 
.ampulių. Per mūsų vaistine vai • ai pasie 
kia Lietuvą i 10 dienų, o Į Sibirą ima 2*_’ 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai p.r mu
mis gauna garantiją iš rusų valdžia. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
Vytautai Skrinska. B- S. Bes. Pi ta.

Ideal Pharmacy ralstlnfa sartninhs
Ir Notary Public ............

_|_|_LlLLIJLim ‘ ‘ --- .......... 44 4 4.
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Krikščionys be dvasios

Liberalinių ar sočia listi-i apsileidimu, tingėjimu,
nių pažiūrų lietuviai besi 
šnekučiuodami dažnai nu
siskundžia, kad jų kultū 
line ar politinė veikla nėra 
tokia naši, kokios jie norė
tų. Man atrodo, tas jų 
skundas yra perdėtas. To
bulumas ir gen norai netu
ri ribų. Prisižiūrėkim kitų 
srovių veiklai. Imkim, pav., 
Amerikos lietuvių Rymo 
katalikų federaciją.

1956 m. spalio 12-14 dd. 
Bostone įvyko tos Federa
cijos kongresas, kur- buvo 
minima tos organizacijos 
50 metų sukaktis. A.L.R.K. 
federacija yra Įvairių kata
likiškų draugijų sąjunga. Ji 
apjungė bažnytines broli
jas, pašalpos bei labdaros 
organizacijas, kunigų bei 
vienuolių susivienijimus,ka
talikų visuomenines bei kul
tūrines draugijas ir pan.

Federacija turi tikslus: 
1) organizuotai kovoti prieš 
besiplečianti lietuviuose at-

■ eizmą, 2) teikti paramą ka-

Konsulatas ieško 
šių asmenų

Adomaitienė - Martinkaitė, Ma-
jėgiškumu, veidmainyste; ir. Kuk*“kl<'-!

veiklos žaidimu bei vengi-,
mu vykdyti sunkų apastn- Klimaaė. ir jos sesuo
lavimo dal bą. išeina pa-. Jotautienė, Ona, ii Spičių km-, 
gal evangelijos žodžius: Šiaulių apskrities.
aruska jau bemaž praradu- Baltranas, Tadas, iš Debeikių 
si sūrumą, nes katalikų parapijos- 1
veikėjų darbai nesiderina Butėnas, Kazys-
su jų skelbiamomis “idėjo- Bytautas. Pranas. Dominiko 
mis ', vra didelis reikalas sūnus, iš Varnių vai.. Teisių 
juose palaikvti ir ugdyti •P8-
Krikščioniškų dvasių ir ide- <>P"kai‘ė. Anelė, ii Varėnos
alistinę nuotaiką. O kas n JJ* -vi. , . .. , . . ... černauskas, Pranas, is kaabari-tokis gali 1S.111S1 katalikų nu k ral„ T«u««čs
veikėjus pamokyti knkšcio- aJį
niškos dvasios bei idealiz- cį2onienė -Teniukaitė. Antani
nio, jei jų tarpe yra visi na, iš Telšių vaL 
kunigai ir vienuoliai? į Danielius, Antanas. Jono sūn.

Iš federacijos kongreso Dausynaitė - Kirsnienė, Rožė. 
darbų vienas nutarimas su- Dautartaitė, Ona, Antano duk- 
kėlė pastabą: Kongresas tė ir jos seserys Ručinskienė,

VALDĖ ARMIJAS. O DABAR RAUDON. KRYŽIŲ

Gen. Altred M- Gruenther (kairėj), buvęs Atlanto 
sąjungos kariuomenės vadas, perima Jungtinių Ame
rikos Valstybių raudonojo kryžiaus prezidento pa
reigas. Dešinėj jį sveikina buvęs pirmininkas Elsuorth 
Hunktr, kuris paskirtas ambasadorių. Indijoje-

nutarė kreiptis į viso pasau
lio katalikus vyskupus bei

talikiškai veiklai Lietuvoje, timi. 
3) pagelbėti Lietuvos vals- 

Raidavei liepčiau tybės atsikūrimui, arba ko-

Martina ir Kuprevičienė, Sko
lastika.

valdžios galvas, prašant. Duoba, Antanas, jo sūnus An-J 
melstis už Lietuvos ir viso tanas, ir duktė Melnikaitė, Eu- Į 
pasaulio išvadavimą. Mano į Kenija. gyvenę KaugatucR,, M 
supratimu, laisvinti Lietuvą! Conn-
pirmoj eilėj privalo patys! E.idr‘«e'“ien' ' Danielytė- su 
lietuviai- o paskui jau sve &e‘ 16 amly 

Atrodo.

Lietuviai Piety Amerikoj
kais ir sakydami, kad “mes 
anksčiau negu jūs atvažia
vote žinojome, kas jūs esa
te”.

O vis dėlto ta pati mer
gaitė per radiją ispaniškai 
bando toliau klaidinti vie- 

1 tos lietuvių jaunimą.
Tik viena moteris su duk

ra toj “delegacijoj” buvo 
i ne maskvinio plauko. Ji ten 

todėl, kad jos 
su ta šeima palai-

............... pažinties ryšius.
seną, įprastą, pilną melo į jį tyli įf paklausta apie 
dainą ir vėl mulkina Lrug- ten SUg!-jžusius lietuvius iš- 
vajaus ir kitų salių lietu- sįtaiė, kad “jeigu galėtų, 
mus apie tai, kaip juosiu vįsį gųžtų.’’ Jos dukters 
Rusijoje ii Lietuvoje gi a- draugės, negalėdamos grįž- 
žiai sutiko, kaip vaisino, t atsisveikindamos verkė

URUGVAJUS

j "Delegaciją” Lietuvoje
1 apapiaudė

j_ _  J?’ ls i Stasio Raštikio organi-
kad ALRK1 f„TLA,bert- 13 Kauno ’ V,b-.zuota ir Sovietų sąjungos 

'• atstovybės patvirtinta iriš-
iš Okainiu

federacijos kongresas liepa-', Gcgžna‘ AnUnas Jono sūnus.
maldomis savųjų nei—Sei- Maik, ar teisybę darvsiu. Kaičia vei liepčiau ««“*“* “**«*, ...aiuvui^ IICjGegžna. Vincas,

gazietos rašo. kad Čikagoj Fordui padarui man ge-1 votį už Lietuvos išlaisvini-į tik pasauliečių, bet ir dva-į Kedainių val 
vienas dzūkas pasidarė jau liaus; marmabiią, pasam- Pastaraisiais metais į aiškių, nešėjuos neapd ėjo. Grigaitė - šauklienė, Veronika,
milionierius? Jes, sako. tu
ri jau milioną dolerių. Ai 
tas gali būti? _ ___ 4

—Aš. tėve. jo dolerių ne- po sniegą. Ir gerčiau ne ko- Katalikų akciją (tą sąjūdį! silpnumą. Prieš keletą jed^yjčienė. Elzbieta, 
skaičiau ir nežinau: bet jei- kią čyp viskę, kokią Zacir- atgaivino popiežius Pijusį tų vienas katalikų veikėjas; duktž 
g u laikraščiai taip rašo, tai ka šinkuoja. aie regli pran- XI.). į viešoj kalboj išreiškė maz- Kireilis, Raimondas, Petro
gali būti tiesa. cūziška konjaką, toki kaip Federacijai (kuriai Lie- daug šią mintį: Viena! nūs.

—Je< vaike vra parašv- Smetona gerdavo- kai ant tuvoJ atltiko Katalikų vei-j “Sveika Marija” atstoja Konstantinavičius.
ta juodu ant balto Sako ‘iš Lietuves sosto sėdėjo. O kimo centras) šioje šalyje! šautuvo šūvį, o rožančiaus Tauragės-
nradžios iis užsidėjo nedi-'valgyčiau tiktai keptas ku- jokia išorinė jėga netrukdo j atkalbėjimas prilygsta pa-Krikštanavičius. Dominikas. An

Jos veiklos laukas trankos šūviui kovei už Lie- t*110 sūnus> — — „ _

. ; lydėta “lietuvių delegaci-
; ja” iš Sovietų 
i grįžo.

sąjungos jau

Antano

su—

Vladas, iš

kaip \ ėdžio jo po visokias; įr sau plaukus draskė. 
Radavi. įstaigas ir pramones- kaip į Daugiausia papasakojo

jis užsidėjo nedi-; valgyčiau
de!į biznelį. pradėjo skolin- rapkas ir aiskrymą. lai vo , . _ x ......
ii žmonėms pinigus, ir da* Mulki, ką <is su milionu pa* platus — virs 100 lietu*. tu\os išlaisvinimą, 
bar jau bagotyrius. Bet kaip! dalyčiau*. visLų parapijų su
tu, Maiki- įukuoji, ar gali —Tokiai prabangai, tėve, mis organizacijomis 
žmogus iš tokio
j rabagotėti? . —- , ----- -------------- .. . - ----------- —

—O kodėl ne? Juk mi-1 tokios sumos. Už keliasde- dolerių., federacija taipipo Cushingo kaloa federa- pominii<aSi įg Vištyčio
lionieriai negimsta Jie pa-i šimts tūkstančiu žmogus ga- l)at turi gausu veikėjų beijCjjOs kongreso bankete, kariškio ap.

--- ’ - Ii įsitaisyti labai gerą “ l-uh <«««, v„.,-r
venimą. •“ “Y-——-z -- I amo Utiutiu nabaui\«£ onp- uunve. ■ fflJZęS

—Nu. tai kiek tūkstan- tnHkišku draugijų valdybų nybes ir klaidas jis pamo- Kutka. Antanas, Mykolo sūn. k- ŠUQ muila pra,-įjes> 
čių eina i vieną milioną? narių asmenyse. kė juos: —neužtenka mels- ^oža. Antanas, išvykęs iš vėhau kaįp kanf prįsipa2i-

Žodžiai nesiderina !tls’ re?.k!a \ei*Įos.- " \ pa‘i iJ^nškas Feliksas iš Va- no’ kad lankantis Kaune jo
su darbai. jsauheeia1 katabka! tun taP- rėnos apylinRių ' ’ ' . “delegaciją” žmonės apme

ti apaštalais .... reikia ro-; Liorentie*nė . Petrolionytė, Mag- tę akmenimis, iškelioję ir

v’niL-t i
« čiūtė-

ir žmona

įvaino- .... . ,
Čia Mala°* nepadeda

yji, ar gali —roKiai praoangai, leve, ~ —--j--—, —--į Į rijona, iš Tauragės an.
gešefto tam nereikia miliono. Nereikia-V1’a šaltinis, iš kurio gali-; Vienas • Įdomesnių įvykių Kuliešiūtė Paulina g P.nei pusės, nei dešimtdalio™ pasemti 'rikiai būtinų. Uį buvo Bostono a, kivysku-; Ku^u juZŠ i

• v . v - ir ♦- ru. ■ dabartinėj Lietuvoj žmonės; vjenas jaunuolis, kuris KaU-
, Rukaukiene - Martmkaite, Ona, laimingi, gerai gyvena ir ne už tiesos i akis nasakv i ir jos sesuo Adomaitienė. Ma- kad visa k? ^komunis- nc ,,z t,ebOb • ak,S »asak'

.: tinė spauda rašo apie So-

ridaro tokiais savo gabu 
mais. Amerikoje progų yra 
kiekvienam, tik reikia mo
kėti jomis naudotis. Manau, 
kad tėvas būsi girdėjęs apie 
-Ichna D. Rockefelleri.

—šiur. kad girdėjau 
su iuo kas atsitiko?

Ari

—! milioną. tėve, 
t ū t a n t i s t ū k s t a n č i u.

mą buvęs sumuštas ir api
plėštas (jam atėmė laikro
dėlį). Jis stačiai sako, kad 
Lietuvos žmonės gyvena

, . - . , . C vis dėlto ‘ delegacijos” varge, ir kad komunistų
gy. darbininkų kieki, gausų ku- Taitum, tui ėdamas prieš Kuprevičienė - Dautartaitė, vadovas Stasys Raštikis, su- kalbos apie laimingą gyve- 

nigų, mokslo daktaių ir ka-. akis lietuvių katalikų silp- Skolastika, Antano duktė. m jžes ir kurį laiką tylėjęs nimą yra tikra melagystė.
I Komunistai jį apšaukė 
girtuokliu ir sako, kad jis 
visą laiką buvo giltas ir 
nieko nematė.

ir jo
v..

vietų sąjungą ir Lietuva, sūnūs - Vil vra tikras melas.

eina

juo
-Jis. tėve. eime neturtin-

— Ar pasiutai... Liberalai neturi nieko pa- dyti* daugiau viesos
—Ne, tėve. nepasiutau. į našaus. Tačiau kas žino -mybės raligijai.... 75 mili- Miknevičius, 
—Nu. tai kodėl žmonės dėl ko Federacijos kova su! jonai šio krašto žmonių yra

i dalena, iš

Bendrai norėtųsi pasaky
ti, kad iš tos “delegacijos” 
komunistai savo propagan
dai jokios naudos neturėjo.

M. Krasinskas

Sasnavos. : tėvynės pardavikais išvadi-
Juozas, Jono sū- nę. O viename kolchoze 

moteiys darbininkės “dele-
i , _ .. į • ------ .......................... - ........- , .niKiicsicius, Juozas, jono su- nę. v/ \»vuaiuc n.wivnu«.v

odei žmonės dėl ko federacijos kova su! jonai šio krašto žmonių yra nus> .moterys darbininkės “dele-
milionieriais? bedievybe vis nevyksta.; be ryšio su religija... (Žiūr. Navaras, gyv. 4428 So. Westcm; gacijos” narius apspiau-
reikia. Taitum, \ia kaž kurios ri- ‘ Draugas 1956, 10, 23). : Avė., Chicago, III. j džiusios ir špygomis išba
rė. nežinau, dinės kliūtys. Šį dalyką tru-Į šie ark. Cushingo pasisa- Pranckevičius. Aleksas, iš Krt-! džiusios.

gų žmonių šeimoj, kuri pi-' nori būti 
nigų neturėjo. Paaugęs jau- Kam jiems to 
ras Rockefelleriukas prade-; —L' «s. tė
jo dirbti vienoje raštinėje kam jiems to reikia. N'ie- puti nušviečia žymus kata-; kymai įpareigoja kiekvieną kenavos vai. 
--ry.e ved žiu. Susitaupęs kiek! kas negali milioną dolerių! liko veikėjas K. Mockus; lietuvį susidomėti žmonijo- Būrys. Pranas.

<; pragyventi. ir kas tokią! žurnale “Aidai" Nr 9 -19- je vykstančia kultūros rai--apylinkių,
isiūvą lobių sulinko, tas 56 m.: “A.L.R.K. federaci-ida ir pažinti ateizmo pliti-j I>UJ5teln>R*cn®-

kongrese buvo stipriai} mo ar nusigiąžimo nuo reli- >u

r.igų, įdėjo juos į aliejau 
’ izi.j. kuris davė jam gero 
pelno. Tada jis savo dalį mirdamas turi palikti juos; jos
tame biznyje pardavė Niekas ateidamas į i pabrėžtas reikalas patiems į gijos priežastis. Jei Ame-

žmonių 47 
bedieviai.

Raupelis. Aleksas.

žmogus pasauly. Bent tais 
laikais turtingesnio už jį 
nebuvo. Dar gyvas būda
mas jisai išdalijo 500 mi- 
lionų dol. visokioms moks
lo įstaigoms, o mirdamas 
paliko dar apie pusę bilio
no dolerių neišdalytų. O jei
gu Rockefelleris galėjo tiek 
pralobti, tai kodėl negalė
tų tapti milionierium mūsų 
žmogus?

—Olrait. Maik. tu man 
t aaiškink daugiau apie tą 
fiakpelerį. Gal ir man dar 
nebūtų pervėiu patrajyti to
kios laimės.

—-Jau peivėlu, tėve.
—N’u. tai kodėl tu man 

nepasakei šito sekreto kol 
aš dar jaunesnis buvau? 
Gal šiandien ir aš jau turė
čiau milioną.

—O ką tėvas dalytum su 
milionu?

—Kibą tu flurnas. kad 
klausi. Duok tu man milio- 
na, o oamatV'i La aš pa-

—Maiki, šitas tavo pa
mokslas gerai tiktų mūsų 
šventabiyvam Bostono arki
vyskupui. ką maišais pini
gus is bažnyčių veža 
sakau maišais, ir neperde
du. N’tdėldieniais aš daž
nai einu pro vieną airišių 
bažnyčią ir dažnai matau, 
kaip du vyrai, tuoj po mi
šių, velka 4 maišus pinigų, 
po maišą kiekvienoj ran
koj. Velka iš bažnyčios tie
siai į kleboniją. N’u- tai 
pasakyk, ką mūsų arkivys
kupas su tais pinigais da 

! ro?

jeigu veikėjų darbai nesi-į vieno 100 
derina su skelbiamom idė-į ateistai ar 
jom. negalima laukti dides
nio pasisekimo ... yra rei- 

Jes,’kalas su krikščioniška Įta-
ka siekti ten, kur ji yra 
apgailėtinai sumažėjusi.... 
yra didelis reikalas palaiky
ti ir ugdyti idealistines nuo
taikas mūsų veikėjų tar
pe ...”

Šie pasisakymai yra kal
tinimas

iš Radviliškio

Agota, iš Garga- 
k., Tauragės vai., gyvenusi 

Čikagoje.
Felikso sū-i Raudonis. Petras, 

nūs, iš Telšių ap.

džiusios
i Kitas tos “delegacijos”
šulas J. čiaplikas sugrįžus “Laisvė” išspausdino zi- 
pirmajame pokyly, kitų ko-; nutę, kad Latvijos aukš- 
munistų paklaustas apie čiausios tarybos (tariamo 
dabartinį Lietuvos žmonių) Seimo) narys Podkalnis 
gyvenimą, sumišęs atsakė, “tapo savo srities balsuoto-

KAS ,JĮ ATŠAUKIA?

į Razutaitė, Barbora, iš švėkš- 
yra nos.

Ručinskienė - Dautartaitė, Mar-
Taigi Amerikos lietuvių t’n«’ Antano tuktė- 

katalikų, kurie didžiuojasi Rudokas, Justinas, Ignaco su
turi absoliutinę tiesa ir iš-inus’ N’iūroniu 4k., Anykščių 

1- Utenos ap.
iš- nU!*’

ganmgą kelią i Dievo ma-'®1" . . ..... ... ..
f . . .. . . j siaunene - vaitotaite. Ona.lones „• pomirtinę la.mę,Į stra(|nj,k<L KonsUncij,.
veikloj yra tos pačios be-'stravin9k^ Mykolas. Juozo sū-
dos. kaip ir pas liberalus.'
Pavii-šium gi žiūrint, ALRK
federacija atrodo didelė,

kad jo šeimos nariai gyve
ną taip, kaip seniau: “Ren
ka grybus, juos džiovina ir 
šituo šiaip taip pragyvena” 
ir dar pridėjo, “kad ne tą 
radome- ko tikėjomės”.

jų atšauktas, nes jis per
daug girtuokliavo. Jo rin
kiminės srities gyventojai 
rinks kitą deputatą".

Kam apgaudinėti žmo
nes. Juk tas “deputatas” 
nebuvo žmonių kandidatu

. ėv;-s turėtum jo pa
ties paklausti.

O g;J ir nereikia tokio 
nai, k<> klausti, vaike, ba pi- 
rigus visi myli. Tik aš ne
galiu išfigeriuoti, kodėl 
’-venta-- raštas priešingas 
pinigams? Sako, kad pats 
Kristus, paėmęs 
vijo iš bažn
kurie darė .»

lazdą. i<-

ni, o čia maišais pinigus 
renka bažnyčiose. Kaip tu 
rokuoji, Maiki, ar nebus 
čia kur šuva pakastas? čia 
turi būti vienas iš dviejų: 
arba Kristus pradarė mistei- 
ką, arba mūsų arkivyskupas 
neskaito šventraščio.

—Pagalvok apie tai ge
riau. tėve, o gal suprasi, 
kur čia šuo pakastas.

—Nu, tai tu, Maiki, gali'

turtinga ir stipri organiza- 
katalikų veikėjų Į cija. Bet jos viduje: išdidu

mas, panieka kitatikiams,
nesiderinimas darbų 
skelbiamomis idėjomis bei
tikėjimu, didelis krikščio
niškos dvasios trūkumas 
(bet už tat katalikiško dog
matizmo perteklius). Gaila, 
kad taip yra tokioj stam
bioj lietuviškoj organizaci
joj.

Juozą* Liūdžiu*

Pakalbinktm draugus iri 
y čios kupčius, sau eit. o aš užsirūkysiu kaimynu* už*i*akyti “Kelei- 
u pinigais biz- pypkę ir pamislysiu. rjw. Kaina metam* $4.

nūs.
šukytė, Ona, Jono d 
kių k.. Kurklių v., 
ap.
Ubavičius, Stasys.
Valaitis. Adomas ir sesuo le- 

suį va. iš Vievirtėnų vai-
Vasiliauskas, Jonas, iš Barau- 
čiznos k., Deltuvos vaL, Uk
mergės ap.
Vekteris, Antanas, iš Dyviliš- 
kių k.. Lazdijų par., gyvenęs 
Elizabeth. N. J.
Venskraidis. du broliai — in
žinierius ir daktaras.

Ieškantieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti j:
Consulate Gen. of bithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

iš Pilviš- 
Ukmergės

Okupanto gaidomis dai- . . . . ..... .. ® ... ... pastatytas ir ne iu valia lisnuojancio radijo vedėjas1.. ..* * * .' «itcoilL’iornac Iv saDi rrii»tiiAL’_
Petras Ravuckas, aišku, 
matė ir žino daugiau negu 
kas kitas, liet kaip visuo
met jis, lyg šunelis už nu- 
griaužtą kaulą ncatsižveig- h. vė, duos kj 
damas net , savo dukters'dW 
patarimą nemeluoti, aklai _ •

atšaukiamas. Kokį girtuok
lį paitija pastatė, tokį ir 
reikėjo “linkti”. Kai tas 
“deputatas” girtuoklis visai 
nusigėiė, tai partija jį at-

toliau vykdo jiavergėjų no
rus ir įsakymus.

taip prasigėnisį.

saugiau, kada 
sausas, o keliui saugiau, 
airuotojas “sausas”.

VairuotojuiKomunistų pusvalandžio , .. 
ispanų kalba programos ve- . . _
deja buvusi nuvykusi i jos _ .__
motinos tė\ iškę, bet ten su- ja„ esj nuaugęs, .iei šešta- 
tikta jos senelė nepripažino dienio vakarą jauties taip. 
giminaitės, sakydama, kad kaip anksčiau pirmadienio ry
ji jokios dukters ir anūkės tą 
Urugvajuje neturi. Jau tas —:—
rodo, kaip maloniai Lietu- Mrs. Dirkinson iš Au- 
vos žmonės tą “delegaciją" būni. Maine, švenčių pro- 
priėmė ir ją vaišino—net ga atnaujino prenumeratą 
savųjų nenorėjo pripažin-j savo tėvui Vincent Stelmo- 
ti, laikydami juos išdavi- kui, Auburn, Maine.
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Iš Pavergtos Lietuvos i
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Matote, kokia ‘‘pažangi” 
io atėjūno namų statyba! 
Net miesto viduty statomi 
namai su išnešamomis iš
vietėmis (toilets).

Tuo ministeriu nusiskun-

Šnipai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Komunistų ramsčiai
Puslapis Penkta*

papi-astai jau tini visai sa- dėl vaistų stokos pasiekė'sužinos apie vaikus, kurte 
vo rankose. Jiems tik pa- SSD ausis. Sekė areštas ir išvyko mažytėliai, o šian- 
diktuojami uždaviniai irtu- 6 mėn. tardymas. Faktus dien jau yra studentai ii* 
ri dirbti. Jei kuiis pasiro- visai iškraipė, byla syko reiškiasi lietuviškoj veikloj.

. ; patirs apie lietuvių organi-garbėtroškos, kriminalinių dytų nieko nelinkęs duoti už uždarų durų”
P°linkiU gaivalai, žmonės' įpareigojusiems, tokį tas . .Šmpinėjunas yra z no žmonijos atma- pats geštapas įskundžia V. Motinėlė, tu niekam

Bolševikiškai “naujoviška” 
statyba

Lietuvos miestų ir kaimų 
statyba rūpinasi kažkoks iš 
Maskvos atsiųstas ruskis K.
Ufimcev. Jis yra Lietuvos Į
mietų ir kaimų statybos mi-į ūžiama daugiau negu ku- 
nisteriu. Kaip tas atėjūnas riuo kitu, bet jis sėdi mi- 
atstato mūsų krašto liudija nisterio kėdėj ir tiek. Mat, 
šis “Tiesoj” ir per Vilniaus jis yra vienas ištikimiausių 
radiją paskelbtas “atviras! Kremliaus atsiųstų Lietuvai 
laiškas”, kuri pasirašė Lie-J “šviesti ir tvarkyti parei
tu vos valstybinio miestų sta- “unJL 
tylios projektavimo institu-j Užteko M. Gedvilai ne
to direktorius M. Kubickis,! sutikti kiek su Chruščiovo 
instituto vyr. inž. V. Kriš-I pasiulymu Lietuvoje augin- 
čiūnas, partinės organizaci-* ti Įsakytąjį kornų kiekį ir 
jos sekretorius L špakovs-l tvirtinti, 
kis, vietos komiteto pirmi

kad lietuviškoms
dirvoms geriau tinka lietu- 

ninkas G. Gruzdvs, institu- viski dobiliukai ir lubinai...' • • • •. • —I * • •
to Kauno dalies viršinin
kas V. Brunas, gyvenamų
jų namų ir visuomeninių pa
statų projektavimo sky-Į 
liaus viišinintas E. Germa
nas, tipinio projektavimo

ir jis greitai išlėkė iš minis- 
terių pirmininko vietos, o 
ruso Ufimcevo, kuris sten
giasi Lietuvą papuošti na
mais su ‘‘išnešamomis iš
vietėmis”, nepajėgiama išso-

iš žilos senovės, be jo ne
apsiėjo jokiais laikais, jis j • tinkle
užtinkamu ir MMitfuoge Zį® i “nK,e 
aprašymuose, be jo ir šian
dien niekas valdančiųjų ne
išsiverčia. Tačiau priimta, 
kad visur šnipinėjimui pa- jjnės 
sišauna laisvu noru visokie,

tos. Ir šnipų

zacijas, apie jų veiklą ir 
žmones.

; Radijo bangos jiems ai
bei neša žinių, jog laisvoji

darbdaviai Berlyno įstaigoms. Wogo neP*darei!
dirbančius „ __ Vos keli sakiniai,

juose sutelkta 11-kos metų Amerikos žemėje vėl atsi- 
Kalėjimai sudaro antrąjį sūnelio sielos gelmių visas; kuria savanorių, Šiaulių,

dažniausiai yra ne geriau- Kalėjimai
sios jiemsnuomonės, bet
svarbu gauti tinkamas ži- komunistinės santvarkos skaidrumas. Jis savo kali-j skautų, studentų ir moteių 
nias, o ne dirbančio mora- ramstį. Spaudoj buvo žinių, namai motinai rašė: Į orgai.izacijos, kad ten yra

vertybės. • kad rusų zona kalėjimus is- “Tu buvai ir liksi mano! susidarę ir veikia, prade-
Plaėiausius šnipų tink- tustino, kalinius paleido, motinėlė! Aš žinau, Tu dant zarasiškiais, baigiant 

Jus išlaiko komunistiniai Tai netiesa. Nuo 1945 me- niekam blogo nepadarei. Aš zanavykais. įvairūs klubai.
kas iš mūsų dar svei. 

į ki ir gyvi. kaip ir apie 
j tuos, kurie jau mirę. 
j Todėl prašome visas lie- 
jtuvių organizaci jas, prade- 
į dant Naujaisiais metais pa- 
i dėti mums šiame darl)e — 
į teikti žinių iš savo gyveni- 

____ mo. kultūrinės buities ir,vi-
Miunchene lei- f,,kl’os veikIos: Tai -'Takon- 

•Miun- kietus mūsų visų ne tik dar
kau ^as’ *)et a Parekffa- Žinias 

siųsti šiuo adresu:
Vykdomoji taryba, Radijo 

Gartenstraue 5. 
j! (14b) Reutlingen, Germany.

mėnesius tebuvusi pastočių- krašto’*. Tik jų šnipų tor-i tų kalinamų politinių kali- tol kovosiu, kol tu busi iš-i Išgii> 
si tik trečdalį numatytų už- pe užtinkame laisvu noru nių dalį praeitą pavasari laisvinto!” 
baigti pastotų. stojusių šnipinėti labai ma- paleido, bet patys kalėji-

Fiodorovičius sakė. kad žą dalį. Laisvai darban įsi-! mai tebėra perpildyti. Už 
vienur labai daug medžią- įkinko fanatiniai partiečiai ką teismai baudžia sun- 
gų peraikvojama, kitur bu- ii* visoki kriminalistai. Ta-i klausiomis bausmėmis, ge- 
halteriai sugeba popierių- čiau toi permaža, ir jie, vai-, riausiai paaiškina žemiau 
je viską sutvarkyti, kaip dantieji, griebiasi prievar-j pateikiami rasų zonos ka-

(Iš
V. Žarsteklis

“Darb. Balso”)

Bolševikai viskam 
pasiruošiareikalauja planai, bet me-ita į savo šnipų tinklus įpa-J Įėjimuose laikomų laiškai, 

džiagos sunaudojamos ne reigoti įvairių sluogsnių, kuriuos nežinomais keliais 
skirtai statybai, o kur ki- įvairaus amžiaus ir išsila-gavo V. Berlyno parlamen- 
tur. i vinimo žmones. Mums tąsi to pirmininkas, sociald. W. , • m v •”

i yra gerai žinoma, tas vyks-! Brandt. c enel ei U1

Vokiečių

Mirė J.
rnso

bolševikai turi sudarę pla-i{Jf??me
{čią kartoteką, į kurią yra! >'kdoir 
įtraukti Vakara Vokietijos j 
sovietams priešingi asme

ta visuose komunistų valdo-i . 
muose kraštuose, tas pats i Motinos likimas 

yra ir Rytų Vokietijoje. Čia Devynmečio sūnaus 
šnipinėjimo tinklui vado-' septynmetės duktės motina 
vauja vadinama SSD—Sta- graodžio mėnesio šlapdra- 
atssich erheitsdienst.

Iš Sibiro gautomis žinio
mis, ten 1956 m. gruodžio 
2 d. širdies smūgio ištik
tas mira Juozas Dailidė,

skyriaus viršininkas J. Bie-! ^nti iš ministerio balno, 
lousas, pramoninio projek-t Kažin ar paveiks ir šitie 
tavimo skyriaus viršininkas!
A. Pavilionis ir arch. L. Ka
zarinkis. # .

Jie sunkiai kaltina “(irau-i Komunalinio banko, ku-! inspektorius.
gą ministerį“. Jie be ko ki-; i ls prižiūri nepramoninių 
ta rašo, kad “Juk jūs, drg.į pastatų statybas, valdyto- Rūpinasi, kad 
ministre, priešingai miestų, jas Fiodorovičius per Vii
statybos taisyklėms įparei-J niaus radiją reikalavo “ge- 
gojote mus projektuoti ne- riau išnaudoti komunalinei

i
‘atviri laiškai” “Tiesoje’

Stato, bet nepastato
buvęs Mariampolės Rygiš
kių Jono vardo gimnazijos! tarnautojais pateko ir ne- krautuvės 

' mažas skaičius iš buvusių

nys. Tas “nepatikimas.
Joje! boj stovėjo prie valstybės

buvo išvežtas 1941 metais.’ Hitlerio gestapo pareigūnų,

ir laukė 
trupinio margarinos. Kuo
met ji priartėjo prie parda
vėjos, ši visai krautuvei su
šuko : “Margarina išparduo
ta!” Vaikų motinai prasi
veržė pro lūpas: “Puiki

Vykdomoji taryba

HO” tas rūšimis pagal tą, kurį 
kada reik suimti arba nu
galabyti.

toli Klaipėdos miesto cent-’ 
ra statybininkų gyvenvietę 
iš mažaaukščių namų su 
išnešamomis išvietėmis, su 
sąšlavynais, be komunika
cijų ir elementarinių pato
gumų”.

statybai skirtas lėšas”. Gir
di. vien kaimų ir miestų sta
tybos ministerija, kuriai 
vadovauja jau minėtas Uf- 
imcev, turėjo pernai pasta
tyt; įvairių pastatų už 500 
milijonų rublių, o per 9

; nes jų patirtis ypač brangi 
i esamam aparatui. Berlyne 
i tvirtinama, kad naujajam 

Nevienas iš Lietuvos ra-! gestapui priklauso apie 7,- 
šydamas laišką nepamiršta 000 operatyvinių narių, 2,- darbininkų ir ūkininkų val-
priminti, kad “mes neturi- 000 administracijos tarnau-i stybe! Mano vyras dirba 
me prarasti nė vieno”, kad tojų ir apie šimtas tūkstan- iki beprotiškumo, vaikai į 
’nenutaustume. kad jauni- čių šnipų, šnipinėjimų liz
inas nevestų kitataučių, kad dams taip pat reikia pri- 
nepamirštume Lietuvos. skaityti visas smukles irj

mokyklą nešasi sausą duo
ną, o prie lovio sėdintieji 
ūžia ir lėbauja. Kada bus

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, 

paraše Jursris Jankų*. Pasakoji-
mas apie nepaprasta žemait i, kuris i_ _  J
dau c nuostabiu dalyku padarė, tik, , ... .. manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra-
nepadarč vieno, kuri tikrai turėjo (:,įes Kietais viršeliais, 467 pusla-
padaryti. 237 psl. Kair.a ........... S3. piai. kaina .........................................$4

PABL'čiAVIMAS, parašė J. Grū-
’**i^*v IŠMOKTI ANG- novelių rinkinys, 155 psl.

LiSKAI. Geriausias vadovėlis p-a
dedantiems angliškai mokytis; duoda •sClna .........................................
ištarimų, angliškus pasikalbėjimus. TA Vii KELIAS Į SOCIALIZMĄ,
Kaina ..............................................................75c. Parašė Leonas Blumas. Trumpas

socializmo aiškinimas. Kaina 25c. 
NAUJA VALGIŲ KNYG.,. M. -Mi- DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

chelsonienės parašyta; 250 įvairiųL PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptų, 132 pusi. Kaina ... .51.25, knyga šių dienų klausimams supras-
KAS BUS, KAS NEBUS, BET zB-iti Kaina .......................................60c

! SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-MA1T1S NEPRAŽUS. 

Ros įdomus aprašymas.

OOKl.
Pilna

DIEVĄ.
visiems

AS NETIKIU I 
argumentų, kurie 
Kaina ..........

ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro-

Balio Sruo-' 
kaip«■ ■■ .Jo”‘.tpa». Kaina ..............................................10c

Mažrimas 1M2 metais ,s \ .eksnių I(LIETUV1V K Al, BOS ISTORIJA.
Kauna nusikraust
nėjo--ir kas iš to išėjo. Kaina t'2.5*) .. 1 r- 1 • Joniko pirmasis ir vieninte

lis šiuo klausiniu veikalas. Kai-
CEZARIS. Mirko Je.-’iliė’o romanas,! na .....................................................  $3.00

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.iTIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ
18S puslapiai, kair.a .......................$2Į RU'ČIJĄ, ar'oa komunistų diktatū

ra faktų šviesoje. Trumpa bolšeOit-
CEZARIS. Mirko J di 

vertė A. K. Puida.
211 psl. Kaina ____

su o romanas. 
Antroji dalis,

.................. $2.

CEZARIS, Mirko J< iusiė'o romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis.

17(i psl. Kaina

mo istorija ir valdymo praktika. La
itai daug medžiagos. 96 puslapiai. 
Kama ........ 50c
AR KOMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? P» 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

kiekvienam perskaityti. Kaina |1JN 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
klausimu knygutė. Kaina . .............25c
’ OK1US DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir jvžiriuo- 
e laikuose dievai buvo kitokie. Ko

kio buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ....................................................  S1J»
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkie 

parašytas istorinis romanas iš te
ma i tijes krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ............................ S3Ą0
VISUOTINAS TVANAS. Ar gaMjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai
<ako mokslas. Kaina .......................26c
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo- 

Kaina .26c

MILŽINO PA UNKSME. Bali- Sruo
gos trilogiška istorijų.- kronika,

173 pusi., didelis 1'orina‘as, gera 
popiera. Kaina ...........................S2.5C

KON-TIKI. Thor lleyer iali! aprašy
mas n<‘Į>aprastos šešių vyrų kelio

nes plaustu iš Pietų Amerikos į l‘o- 
linczijų. 413 pu.-l. Kama... .$3.75

APIE LAIKĄ IR ži.iONES. Poeto 
J. Aisčio alsini.minui anie BinKi,

Miškinį, Tumų, Savickį, Giras ir k.
249 pusi. Kaina ...........................->2JiO
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikaias, išvertė \i.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25 
POPILKIAI III LIETI V.v. Kunigo 

M. Vaiadkos parašyta knyga, 250į7
...........g *2’*0 PAKABAS. Paer Lagerkvist'o teto-

žEM.vIIe,. RAS.AI. Garsiosios rįng anvsaka iš pirmųjų krikšėio- 
mu»ų rašytojos pirmojo karo n.gtu ,vbčs Jaiįų Romoje. Palestinoje Ir 

Amerikoje parašyti v.-uzdvim sa ra- Rip^ Knyga laimėjusi NobeHn 
kytojns paveikslu. 12s puslapiai,I,,rę nij,. Kaina .................................92JS

J.”;V-.ANO) pusėj EŽERO, parašė PuK
NEPRIKLAUSOMOS I.THTV\OS , , . _ ____T”

PINIGAI. Jono K, Kario. 16O Pn- Andriušis, trumpos lyrinės
veikslų, 225 pusk, gerame popieiyje.;apysakos,
Kaina .........................................................^^.Tipriie narnšė
A KISS IN THE DARK. .1. jaz.mi-!1 . . ...

no anglų kalba sodrūs va-zdclia ju-'kincns romanas, 240 psl. Kie- 
150 pusi. Kama kietais viršeliais S2.'tais viršeliais. Kaina ........ 23.

.......................PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa-
ussy o*-, g-
Amerikos lietuviams. 111 puslapi s.^pysaka. 1 <0 psl Kama .... 3Z.20.
Kaina .........................................................«l.ob! SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai
JUOZAS STALINAS, arba kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

Kaukazo razbaininkas buvo pasida- suomenės santvarka ir kodėl ji dar

100 psl. Kaina .... 21.50.

Pulgis Andriušis,

ręs Rusijos diktatorių. Kair.a . ,25c keisis. Kaina

Užsakymus ir pinitpis prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

•36 East Broadw.«y

YUCAIPA, CALIF. 

Dangiška vieta

Daugelis kad1954 metais buvęs suda- ^augelis pnpazjsta, 
rytas sąrašas, kuriuo tik čia yia sveikiausia Kalifoi- 
įžengus į Vakarų Vokieti- n’Jos vietelė. Čia a ašarą 
ją turėtų būti suimta apie • n^ra perdaug šilta, o zie-
400,000 asmeny. Ta žinia kalĮ’.!l' "ėla- ai,le Ka’ 
buvusi išgauto iš žymaus ^das gėlės žydi, daugu- 
enkavedisto Maskvoj. Anot mos lapai žaliuoja,
to valdininko, į sąrašus dau- Paukščiai gieda. Oras toks 
giausiai traukiami ne pagal.ne^ sunku iziū- 
vokiečių komunistų parti-!1^1 kiutėjimą. Labai

Iš tų laKkų yra aišku, panašius užkampius. Nevel-:galas?” Neužilgo vaikų' jos narįų nurodymus.* bei retai. ka(ia užeina lengvas 
kad lietuvių dvasia nepa- tui dauguma rusų zonos akivaizdoje areštavo abu pagai pristatytuosius duo-!vėįe.H 
laužta, kad juose tėvynės smuklių nenusavinta, o nu-tėvus: Tėvas gavo 10 melų menįs tokių vokiečių tar- 
meilės yra daugiau negu savintose smuklių direkto-'kalėjimo, motina — kiek. nautojų ar valdininkų, ku- 
betkada, prieš rusinimą ei- riais. pastatyti partijos pa-; mažiau. i rie, bendradarbiaudami su
na tylus, bet atkaklus pa-i tikėtiniai. Berlyne,!-^.Lvklo* suolo į bolševikais, stengiasi tuo
sipriešinimas. va, pakartotinai pasitaikė,, būdu “užsitikrinti ateiti”.
_ ; kad leido privatiems atida-: Vienas jaunuolis rara::
Gf|žu»iin» sunku i įyti naujas smukles, bet jų Kodėl aš kalėjime? Mano Vakara Vokietijos sau-
ąauti Maiva ; savininkai iau visai buvo nusikaltimas tas, kad as gurno įstaigos seniai žino

Iš Sibiro grįžusioms į Lie-; įkinkyti
jau visai 

šnipinėjimo tink- vieną kaitą pasakiau vie- apie
mą.

Be

šios kartotekos buvi-
tuvą yra labai sunku gauti-lan. Tokie lankosi abiejose na™ pazjstomam, 
darbo. Mat, ‘Irefnas” esi,' Berlyno zonose, ir jų pirš- kvietimą stoti kai
“kadrų” skyriai nepralei-'tų galai siekia aukščiausias Pači°s rusų zonos spaudos esama ir kitos Vakara Go
džia. • jiems reikalingas vietas.: vartotojam du žodžius: be( kietijos piliečių kartotekos,

Štai 15 metų jaunuolis,'Tas buvo V. Berlyne pa-; manęsTuos žodžius ko-kurioj sužymėti visi bolše- 
buvo suimtos, kelerius me-kartotinai išaiškinta, sQė--munistinė spauda vartoja-vikų patikėtiniai, kurie til
tus laikvtas kalėjime, vė-: mus įtartinus. propagandoj prieš stojimą į i retų užimti atsakingas vie-
liau ištremtos į Sibirą ir § ‘ t- ,, neeiline roie X’- v«Rietijos kariuomenę.!tas, jei Sovietų kariuome- 

Snipų tinkle neeilinę įoię tai gavau o metus. Čiaįnė ten ateitu, 
vaidina n- varnam1 namų tokių piIna: iš mokvk|os! Tog kartotekos datolai- 
patiketmiai, lenkami pai- SU0įo- amatų mokiniai ir iš komos Berlyne.
tuos spaudimu. Jų pareigu- paskaitų saliu. Vis 10 ari __________
se įpintų šnipinėjimą gy-į 15 metl; kalėjimo".

seniai susekė, to

l>o 12 metų grįžęs jau pu
sę metų varsto įvairių įstai
gų duris prašydamas darbo, 
bet be vaisių, ir galvoja, 
al
kai” 
vynę”

neteks vėl “savanoris- 
” xykti į “plačiąją tė 1 J

A. Ulpit Vilniuje
Antanas Ulpis, ilgą lai

ką Šiauliuose buvęs Liau
dies namų kinoteatro vedė
ju, o pirmosios rasų oku
pacijos metu vykdomojo 
komiteto pirmininku (atseit, 
miesto majoru), o vėliau 
pasitraukęs į Rusiją, dabar 
gyvena Vilniuje ir, i>asak 
“Tiesą”, yra Knygos klubo 
direktorius.
Paaukštino mokslininkus

“Tiest” rašo, kad šie 
mokslininkai paketli į aukš
tesnį laipsnį: akademikais 
—Povilas Brazdžiūnas. Ka
zys Baršiauskas, Jonas Ja
niški*, Pianas šivickis, 
Kostas Jablonskis; nariais 
korespondentais — Stasys

i
dėl šiandien šie pareigūnai 
prie gyventojų užkulisių1 
sunkiai prieina, o be to, tie 
“namų patikėtiniai” yra 
taip pat nuomininkai, li
tas pąts vargas juos spau
džia.
Jų turi ir Vakaruose

Ir Vakaių Berlyne 
zonos gesta pas

rasų; 
išlaiko ne-

Ir tu, Pauliau?

Senas profsąjungietis, 
birželio 17 d. auka, rašo: 
“....... Vieną dieną sargy
biniai atvilko iš rūsio 7 
dienas ten stačiom kalinta, 
kuris to pasėkoj susirgo 
sunkia forma inkstais. Va
landą vėliau atgabeno ki
tą. Abu gulėjo ant lenti-

šių “juodųjų sąrašų”

Dirbtuvių čia nėra, vien 
tik visokių vaisių sodai ir 
perkant iš jų vaisius šie to
kie pigūs!

Čia gyvena suvažiavę iš 
Įvairių Amerikos vietų. Vie
ni jų atvažiavo čia ramiai 
senatvę praleisti, kiti svei
katos pataisyti. Jie gyvena 
iš savo sutaupų. Lietuvių 
čia yra apie 40 šeimynų ir 
visi labai gražiai sugyvena.

Naujųjų metų sutikimą 
kasmet rengia savo erd
viuose namuose Červinskai, 
kurie čia pirmieji įsikūrė. 
Svečiai Būna skaniai pavai
šinami- turi progos padai
nuoti ir pašokti.

Mary Mack

Prašo žinių
Vliko vykdomoji taryba 

kasdien į Lietuvą per 3 
radijo stotis perduoda ži
nias. Per šias progi-amas 
galime laisvai tarti savą. 
lietuvišką žodį.

šalia politinių žinių ii 
susidariusios padėties verti
nimo, informacijos apie

maža šnipu tinklą. Čia dir- nfe (narų). Po kurio laiko laisvėje gyvenančius mūsų 
‘ 1 - —-—........ r.-------------------- tautiečius klausomos Daba vietoje gyveną maskuo- anū*asis prakalbėjo. Pinna- 

ti ir nemaskuoti partiečiai,' klausėsi nustebęs, kiek 
bei į čia suinčiami per ei- P^ilo i»- sukrėstas susuko: 
les kalėjimų praėję krimi- Žmogau, Pauliau, ir tu 
naliniai nusikaltėliai. Iš- čia.? Abu pasikėlė, apsi- 
kart, galbūt, nebūtų įtikę-! kabino ir sukniubo. Tai bū
tina, tačiau V. Berlyne dir- vo .se.nil laikų pakuštami 
ba ir prievaito įpareigoti P1 sųjungų
vietos gyventojai rasų zo
nos gestapui. čia, mat, 
daugumos įstaigų tarnauto
jams y;«i griežtai uždrausta 
peržengti rusų sektoriaus'

nariai.
Abu į kalėjimą pateko 
ryšium su birželio 17 diena.

Kalėjimas už teikimą
pagalbos

vergtoje Tėvynėje ir Sibi
ro tremtyje su didžiausiu 
susidomėjimu. Su lūkesčiu 
ir pasiilgimu kiekvienas 
stengiasi bent slapta sekti 
programas, bene išgirs ko
kią nors artimo pavardę, mobdiu ir t.t

KAS TA AMERIKA?

Jungtinių Amerikos vals
tybių plotas tesudaro mūsų 
žemės sausumos tik 7' ė , ir 
gyvena jose tik 6'- visų že
mes gyventojų. Bet pažiū
rėkime. koks tų 6'- pajė
gumas. ką jie gali ir ką 
jie padaro.

Čia elektros jėgos paga
minama beveik pusę (tiks
liai > to kiekio, koks 
pagaminamas visame pa
sauly. šių dienų technikai 
taip svarbaus metalo aliu
minio čia pagamina net 69 
proc.. vario 50'ė, chromo 
40'.. joje yra tiys ketvir
tadaliai vist; pasaulio auto-

Vabalevi&us, Algirdas Žu-Į«iena; naklaususiems Vienas gydytojas rašo: j į

vo išvežtos į Sibirą ir gra- sese turintiems giminių ir ligoniai reikėjo gelbėti, bet U 
žintos), Petias Vasinaus-, pažįstamų, pagunda kar- vaistus galėjau tik V. Berly- p 
kas. Jonas Bulavas, Gen- nugali tarnybini parei- ne parūpinti.
rikas Zimanas, Konradas

So. Bortoo 27, Maso.} Aleksa (mirė).

Vieno ligo- •<
gingumą. Sučiuptus rasų nio gyvybė kabojo ant plati- £ 
zonos gestapas anoj pusėji ko. Mano nusiskundimai .r;

GERI ŽIEMOS MAISTO PAKIETAI LIETUVON*

čia vra mūsų tinkamiausi maisto iiakivlai Justi Lietuvon x 1 2cšaltu žiemos metu- Ypač riebalu Į\.:'<tug:nt;i. Pristatymas k 

trunka tarpS ir 10 savaičių. Muitas ir siuntimo išlaidos jei- £ 

na i kainą- Atsiuskit tik čekį ir aiškų adresą ir mes viską J
atliksime.

BALTIC PAKIETAC \r. L Kaira $1 _’.<»<!. .Jane yra:

6 svarai kumpio. 8 svarai taukų. I svarai cukraus. ĮJ

BALTIC PAKIETAS Xr. 2. Kaina Jame yra:
5 svarai taukų. 1 sv. kavos. 1 sv. kaka< . ti sv. kumpio.
2 svarai pieno. 3 svarai cukraus.

IDKAL PHARMACY. 28 KELLY UO» ESTER. Mas*s. g
. . .. \ A’ X_t .. ’v.-ą.•»



Puslapis KELEIVIS, ?O. BOSTON Hr. 3, Sausio H$, 195?
EGLĖS GIESMĖ ANT. ČECHOVAS

Moterų SkyriusB

Kurie laimingesni?

Ir žiemą nekinta 

j Eglelė žalia—

[Taip amžių nupinta 

Lietuviu dalia.

Ar žydi pašlaitė. 

Ar speigas arti. 

Lieknutė eglaitė 

Visur ta puti...

i

Tolimoj Azijoj, lndokini- paversti linksmu pobūviu. Ant žemės atėjus
Iš amžių gelmės.

Per audras, per vėjus 

Ji rūsčiai šlamės-..

jos pusiasaly, tarp Laoso, re liūdesio pėdsakų. Alums 
Burmos. Kambodžijos irjū- ir pekla nebaisi. Ten yra 
ros Įlankos yra thailand dygliuotas medis, ant kurio 
(seniau Siamu vadindavo i šakų neištikimų vyrų irmo-j 
valstybė, kurios plotas kiek tet ų sielos turi kyboti ir ne
mažesnis negu Texaso ir išpasakytų skausmą kęsti, 
kurioj gyvena apie 20 mili- liet ir tie dygliai per dau- 
jonų gyventojų. jgybt metų nusilaužė ir ne

Thailand niekuomet nė- bėra tokie dygūs, todėl da-; Nors gedi viena

Kol siaubas lakusis 

Eglelę trikdys.

Vis ginsis, vis skusis 

Lietuvio širdis ... - 

Ji graudžio nevengia.

ra buvusi kitos valstybės pa- bar ir už nuodėmes nebe- dar nebeen 

vergta, jos gyventojams nė- reik taip skaudžiai kentėti. Golgotos dalia

gia

ra tekę nešti svetimo jungo, kaip mūsų protėviams.
x. ... ' Todėl Thailand gyvento-Ąmenkoje lan-^ maJ)O ,aimi j

kės. 1 hailand sostines Bang- visuomet' skuba ir #u. 
kok universiteto piofeso- . amerikieėiai. To ,eM>vė
nūs dr. Sukich Nimmanhe- ... 1..J • J **iru Jl- sen<ne-. s dėl jie Via U svetimiems; Kaip vargas kartu-. 

•' draugiški, malonūs, visiems. Bet vyžos parovė

, nuoširdžiai šypsosi, visiems!Ateiviu batus...laimingesni negu amerikie
čiai. Mes. sako. iš jūsų, tai 
yra amerikiečių prašome 

pagalboj

Varguolių ir vyžių— 

Lietuvių gentis.

Jie velka jų kryžių. 

Sukandę dantis ...

laimingi aktoriai tėvai

Pilniu aktoriai Eddie ir Itebltie Fishers prieš 
nesiūs susilaukė dukters, čia matome juos 
kartą rodant savo dukterį fotografams. Tėvas 
dukterį prajuokinti.

.5 me- 

pirmą 

bando

NETEISĖTASIS
(Tęsinys)

doro kraujo... Jis mano kūnas ir

minda.
tėvynės

kuris sako, kad 
žmonės vra daug

yra pakantūs.
O kaip Tamstos manote?!

« Ona J—nė
Juos daug kas dar pančios. 

Jie daug dar dejuos.

Bet ašaros, kančios 

Tik auklėja juos....

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANŲ Naujausios knygos

technikinės pagalbos, bet 
nesiekiame jūsų laimės. Mes 
galėtume jus pamokinti.
kaip būti laimingais. . .......

visiškai be vilties atradau- '
C1OS padėties Via toks ai y^. taip. gali! ; Jurgis Baltrušaitis
kitoks išeities kelias. Jei jje taip senai nėštumas ---------------------------
jūs negalite savo priešo su-, tokiai moteriai būdavo da-į SUSIRINKS PASAULIO 
mušti, jūs ji Įveiksite kan- žnai pavojingas, šiuo metu į NUDISTŲ KONGRESAS 
trybe. Jei mums pirmą k a r- širdies chirurgijos, naujų j

Mis. Anna Gustaitis iš NEMUNO SCNCS,

i įaus sūnūs, 
kiaujas”....

Miguevas išėjo iš po liepų šešėlio j nušviestą mė
nulio kelią ir, išvyniojęs ryšuli, pažiūrėjo i kūdikį.

—Miega, — sušnibždėjo jis. — Tik žiūrėk, nosis 
biaurybuko nukumpusi, kaip tėvo... Miega ir nejun
ti*, kad i ji žiūri jo tikras tėvas... Drama, brolau... 
Na, ką gi. atleisk... Nepyk, brolau... matyti, jau 
tau taip skirta....

Kolegijos asesorius sumirksėjo akimis ir pajuto, 
kaip per jo veidus perbėgo lyg šiurpas... Jis suvyniojo 
kūdiki, paėmė ji po pažastimi ir nuėjo toliau... Visą 
kelią, ligi imties Mielkino vasarnamio, jo galvoje su
kosi socialiniai klausimai, o krūtinę draskė sąžinė.

“Kad aš būčiau neištvirkęs, doras žmogus,—mąs
tė jis,— spiaučiau Į viską, nueičiau su šiuo kūdikėliu 
pas Oną, klaupčiau prieš ją ant kelių ir pasakyčiau:

' Atleisk! Nusidėjau! Daryk su manimi, ką nori, bet 
, nekalto kūdikio nežudysime! Vaikučių mes neturime, 
t paimkime jį sau augintiniu!”. Ji žmona gera, sutiktų...
! Ir turėčiau savo vaikelį su savimi... Taip!

Jis priėjo prie Mielkino vasarnamio ir sustojo. Jis 
; vaizdavosi, kaip jis patsai sėdi savo kėdėje ir skaito

ŠIRDIS IR VAIKAI Kol

Ant

eglė mįslinga 

žemės šlamės.

. m j • ir . . .. parase An* į laikrašti, o apie jį sukinėjasi kumpanosis vaikiukas ir
prenumeratas savo drau- » l#» -et. Sl,v;;lkfl<)si žaidžia jo nakUmo rūbo juosteles galais... tuopa: 
gėm Viktorijai Kazakaitis ūkininku sukilimo. Įdomiai at-į metu vaidentuvėj’ kilo pašieptą jj bendradarbiai ir jo 
ir Jadvygai Nargelėnas, vaizduotas tas Įvykis, apie kurį' viršininkas, kuris prunkštė ir glostė plaštaka per pil- 
Georgeto\vn III. ’ dabar mažai kalbama. Pirma Į vą... O sieloje drauge ir sąžinė draskė, ir buvo kaž-

* kas meilu, šilta, liūdna....
Kolegijos asesorius atsargiai padėjo vaikeli ant 

terasos laiptų ir mostelėjo ranka. Vėl per jo veidą iš 
viršaus i apačią perbėgo šiurpas...

—Atleisk, brolau, man niekšui!—sušnibždėjo jis. 
—Nepaminėk bloguoju!

Jis žengė žingsni atgal, bet tuoj čia pat smarkiai

Mis

Mass..

VVaukers is Bedford, SCNC?

užsakė laikraštį savo 

motinai Mrs. Varaneckienei.

Leuiston. Maine. DANTYS. Ju Priežiūra. Svei-

426 psl.

antroji tla- 

. . - .$4.00.

—o— kata ir Grožis. Parašė <ir. Au

tą nepavyksta- mes sakome! vaistų bei didesnio supra-Į . a>au 10. nuyistų (nuoga- james Darick iš Saginatv. tanas Gussen-Gustainis. Knygai 

—mai Į>ėn arai. tai reiškia ' timo dėka, širdimi negaluo-ilnP organizacija yra nuta- Mich.. atnaujino prenumeratą gerai pavaizduoja, kaip dantųi 

nieko tokio” Kita karta'Jan^os moterys gali turė-!111^ sušaukti tarptautini nu- \Ym. Mayavičiui. ten pat. priežiūra palaiko kūno sveiKa-j sukosėjo ir prabilo:
----- --  - - ------iqxc ----------------------------------------------------------------------------------------------- . ps! kieti viršeliai,! f i • * i. . • . o • • - . ~—E. kaip ten bus taip! Spiausru as Į vaiką! Pa

siimsiu ji, žmonės tegu sau kalbą, ką nori!
Miguevas pasiėmė kūdikį ir sparčiai ėmė eiti ai-

jūs turėsite geresnę laimę.
Mes nieko nedarome šian- 

dien, ka ualime atidėti rv-

ti savo šeimą. Bet tokia mo-jdistų kongresą 1958-ais me 
teris turėtų iš anksto pasi-į tais, bet iki šiol negalėjo
tarti su savo gvaytoju. Nėš
tumo metu širdis turi dau-

A- Gumuliauska?

V 1 i » ,niekur gauti tinkamos vie
tos tokiam suvažiavimui. Iš- v 
girdęs apie tai Anglijos tenPi,t-

I»wl* net.. i įėjo L-S u/..'Xtnv

ten

tą. 190

i iš Mičhigan kaina

uuivi ----

viršeliai,

S4.’>»

tojui. Jei jūsų amerikiečiai i gjau dirbti, o svarbiausiai...........  _ ................. .....
draugai pyksta, mėtosi be, aštunto mėnesio. pabaigoje.! kurfgaik^is BedfordI pasiū- 
ra.kalo, netrakdyktme jiems,!Bet »>*«, ir nesveika, Jž nudisums „„ llv. 
nes Jie nežino, ką jie daro.|yra galingas raumuo ir ga-!toli Bedfo,.do. Nudistai mie. 'Vashmino,, Pa.. 
Jei jie genau žinotų, ar! h daug pakelti. ;,u noru a pri.

o broliui Jonui Gumuliauskui, BROLIŲ GEIMŲ PASAKOS 

vertė St. Vainoras ir V. Civin 

skas. 15 ,*y gal. “Tegu kalba, ką nori!” mąstė sau.I
Brolių' —Eisiu tuojau, atsiklaupsiu prieš ją ir tarsiu:

Pulki doMtv.a vai-Į “Ona, Onute!” ji moteriškė gera, supras... Ir mes
xeriui s. Borows-'Rau‘s.................................... ........................................$3.oo.! jį auginsim ir auklėsim... Jei berniukas — pakrikšty-

Jurgis s©-!ę*m Vladimiru, o jei mergaitė, pakrikštysime Onute... 
iš Pagaliau nors senatvei nusiraminimas bus...
autorius,, ir kajp pasakė, taip ir padarė. Verkdamas ir mir

damas iš gėdos ir baimės, kupinas vilties ir neriboto 
džiaugsmo, jis Įėjo i vasarnami, atrado žmoną ir atsi
klaupė prieš ją:

Angele Mazlaveckaitė iš LoS JŪRININKO siMiBAD NLO- —Onute! — tarė jis aičiodamas ir dėdamas kūdi-
Angeles. Calif., užsakė laikraš-VVKIAL Nepaprasti, kaip jie

Mazlaveckui. knygoje "Tūkstantis

ir viena naktis”. Iliustruota, . .
_____e______ puiki dovana jaunimui, psl 108,pasls Pasisuko...

Mrs. E. Cecilio iš Oriando kaina •................................................................ ........ $2.00.j !»’ visai nepajuto, kaip iš gėdos ir baimės jis, ne-

St. Žakas

įdomiausių pasakų is; 

;■ visame pasaulyje žinomu

ISi(Zagžeckas)

užsakė laik- Grimi-1 rasn-’’ 

kams....................................

genau elgtųsi, jie turėtų širdies liga jaunesnių! «r jaįJor^saį didele klUi* ten pat- ŽEMĖ DEGA, parašė

moterų tarpe vra paprastai1 . - i. i . i :— viekas. Atsiminimai
reumatinio sąnario uždegi-j to'S 1 Ziunas L Žukauskas iŠ Chicagos. III..-1945 metų. kitriiio.-

mo vaisius. Reumatinė šir-jBa'^(’a Jiems ^vo r ri5* užsakė laikraštį pusmečiui Pe- rašytojas ir «’ii,!( matas, pralei- 

dies liga dažnai sugadina;^ ^vaiJas keliolika trui Žukauskui. Montreal. Ca- Io '«\i. piie Italijos šie-i
širdies vožtuvus ir nuo to! akrų žalių pie- tiada. nos. r-a o; tis i:,:: >><:. . . .^4.50.Į

širdis ilgainiui padidėja. į parkų, keletą ežerų ir
. . .Kaip tik gydytojas ir turi iš-: upelių ir 90 kambarių rū-

gali gauti mai pen arai,būti, kiek didelis yia tų mus. Kunigaikštis stato 
tai yra nieko tokio. Gyvenk, V0^tuVų sutrikimas ir šir- tiktai vieną sąlygą: kad iė- 

dies padidėjimas, kad ga- jimas i nudistų kongresą 
lėtų nuspręsti, ar tokia mo-. būtų publikai nemokamas, 
tens gali turėti vaiką be pa- j<a(Į vįsj gaĮėtų nueiti
'.°Jau? ?au’ Laitais tokios! pasj2iūiėti nuogu vyrų 
ligones yra ojieruojamos ir 1 © - - v
tuo būdu praplečiamas susi-

būti gimę Thailande.
Jums neturi trugd.vti ak

muo ant kelio ar kas pana
šaus. Nieko neleisk be rei
kalo. nieko nenorėk, bet 
jei jau ko nors nori ir ne

mylėk ir juokis. Kam šie 
lotis dėl to kas dar neatsi
tiko? 0 jei atsitiko, tai 
kam besirūpinti? Palauk 
ir sunkumas praeis.

savo broliui 

Škotijoje-

ir
ir

J.
ki ant grindų: — Nepasmerk, duok tarti žodi... Kaltas! 
Tai mano-kūdikis... Tu atmeni Agnę, tai štai... pik-

Mes dirbame gana daug
ir ilgai, bet tiek, kiek lai-i traukusis vožtuvas. Bet da- 
home reikalinga. Tačiau! žniausia ištekėjusios mote- 
mes nesame besočiai. Mesi P\^u širdies liga gali susi- lankėsi
mėgstame ramvbę, malonu-'Jau^n Odelių sun- *.

,ilsi. n.rali.Įkum'J gyH.vlojojin^iuraj.... važiuojant jai

m oterų suvažiavimo.
Išrodo, kad anglams pa- Illinois.

tinka nudizmas. Kai per-

Park. Calif.. atnaujino P™™- pAVASAR1Ų AUh|.OJ 
meratą ir užsakė kalendorių,je 
Mrs. Anai Algminas. Chicago.

Simonaitytė- 

.manas iš Mažosios Lietuvos gy-j 

venimo ir Klaipėdos

mo. 228 psl.. kaina .

laukdamas atsakymo, įiašoko ir lyg supliektas išbėgo 
ldomJs“^ilaukan----

—Palauksiu čia kieme, kol ji pašauks, — mąstė jis, 
uvauavi-i—(luo?iū laiko atsipeikėti ir apsimąstyti...

. .$2.50. Kiemo sargas Ermolajus su balalaika praėjo pro 
pažvelgė Į ji ir patraukė pečiais... Po valandė-

mą ir poilsį. Mes negali 
me būti ilgai nuliūdę ar pa-
niūra. Mes viską pradeda-p,vi.riau,
me gera viltimi ir^ jei pa- j Jun^iine— Amerikos vaLstv-į kad karalienei jie labai pa- 
\\ksta džiaugiamės, o jei 1^ atveža iš Kanados. tiko ir ji smalsiai

eitą vasaią Anglijos kara- Mrs. Teresė Dumšienė v

lienė lankėsi Švedijoj, tai Dorchester. Mass.. atnaujino: Užsakymus su pinigais'
pro nudistų prenumeratą ir užsakė kaien-;prašome siųsti šiuo adresu:! praėjo pro salį ir vėl patraukė jiečiais.

koloniją, švedų nudistai su
lipo ant sienos ir mosojo 
jai rankomis. Sakoma.

dorių Mis. A. 

Norvood. Mass-

Perliniai. So.

ne. tai sakome — 
arai—nieko tokio. Trečdalis Amerikos ūkininkų

Mes ir laidotuves galime jau turi televizijos aparatą.

mai pen
Į juos

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

V.4CJ.4 VALGIU KNYGA I
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto ivairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso- i 
kiu naudingu patarimu apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie staio etiketą ir panašius dalykus. • 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo- I 
dama apie šimtą įvairiu tautu mėgiamiausių valgių. 1 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus t įrašome siųsti iiuo adresu:

KELEIVIS
<36 E. Broedwa? So. Boston 27,

žiūrėjo, nors bučkio nenu
metė jiems nei vieno.

KUR ILGIAUSIA
ŽMONES GYVENA

John Sadauskas iš Binghamn- 

ton. N- Y., užsakė laikraštį ir 

kalendorių savo švogeriui Au- 

gust Schuandt. PhUhdelphia,

“Keleivi.”
636 E. Broadway 

So. Boston 27. Mass.

Pa., ką 

ropos.

tik atvykusiam iš Eu-
Pakalbinkime draugus ir 

kaimynus užsisakyti “Kelei
vį”. Kaina metams <4*

Metropolitan Life Insu
rance kompanijos surinkta 
statistika rodo, kad ilgiau
sia žmonės gyvena Ne\v 
Hampshire ir Iowos vals
tijose. O trumpiausis am
žius yra New Mexicoje ir 
Arizonoje. Tai yra visai 
priešingai bendram žmonių 
manymui, kad dvi pastaro
sios valstijos yra sveikiau- 
šia vieta gyventi.

Minėta statistika paro
do, kad 65-mečių žmonių 
visose Jungtinėse valstijose 
šiuo laiku yra 8.6G. Bet 
Ne\v Hampshire ir Iowos 
valstijose tokio amžiaus 
žmonių yra 11 G, gi Arizo-, 
noj ir New Mexicoj vos' 
tik 5.3%. I

Mamytė labai dėkinga

Mamrtės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį.
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės hutų 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, aėiu”.M

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

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

Kelaicia
R. Bvob<*w*v. B*. W..ton 27. Mam.

—Na, tai istorija, tik sakyk man čia—murmėjo 
jis šypsodamasis. —Atėjo neseniai čia viena moteriš
kė, skalbėja Aksinija. Pasidėjo ji, kvailė, savo vaiką 
ant gonkų ir, kol ji pas mane kiek j>asėdėjo, kažkas 
pasiėmė vaiką ir nunešė... Na, tai pokštas!

—Ką? Ką tu sakai? — riktelėjo visa gerkle Mi
guevas.

Sai-gas savotiškai suprato savo pono rūstumą, iš
kasė pakaušį ir atsiduso:

—Atsiprašau, pone, — tara jis:—bet dabar va
saros metas... be to, negalima... be moteries... tai 
yra...

Ir pažvelgęs į išverstas, piktas, nustebusias pono 
akis, jis kaltai nusikosėjo ir tęsė:

—Tai. žinoma, nuodėmė, bet juk ką darysi... 
Tamsta liepei neleisti į kiemą svetimų moterų, tai tie
sa, bet kui-gi savų gausi. Pirma, kai gyveno čia Agnė, 
svetimų neleidau, nes savo buvo, o dabarties, pats 
tamsta supranti... be svetimų neapsieisi... Ir esant 
Agnei, tiesa, tos netvarkos nebuvo dėl to...

—Eik šalin, biauiybe! — riktelėjo jam Miguevas, 
sutrypė kojomis ir nuėjo atgal į kambarius.

Žmona nustebusi ir rūsti sėdėjo toje pat vietoje ir 
žiūrėjo užverktomis akimis į kūdikį...

—Na, na...—murmėjo išblyškęs Miguevas. steng
damasis nusišypsoti. — Aš pasijuokiau... Tai ne mano, 
o... o skalbėjos Aksinijos... Aš... Aš pasijuokiau... 
Atiduok jį kiemo sargui.

(Galas)
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Bendruomenės rinkimai 
bn< I nrirsni.

NESIŲSKITE PINIGŲ j SOVIETŲ SĄJUNGĄ ‘Keleivi" ir linkiu laimingu

, 1957-tų metu!

Taip Vilnyje rašo A. Kra- kad ir j Lietuvą pinigų nė-

KANADOS NAUJIENOS
MONTREAL, P. Q. Graži Kalėdų eglutė

11
Gerb. “Keleivio" 

adminisaracija.

Joseph Rudžius
Detroit, Mich.

redakcija ir

Mo lytuose esančioj Sheil lutė Luvo sausio 6 d su- Gi].(,ėti ka(| tautininkai -Labai įvertinu tavo, bro- kad siųsti drabu-

Sprogimas pasikaitojo tą 
pat rytą dar porą kaitų,

Gaisras po sprogimo iš- . .... « “
si plėtė apimdamas 10 akrų Vaidinimas buvo geras, Atleidžia darbininkus gavau 400 į-ublių. du
plotą (rafinerija užima 320 rūbai labai puošnūs. Gra- Wilsill bendrovė savo savo pridėjus, galėjau nu- 
akrų), daugiau plėstis gaiš- žios buvo ir dekoracijos, skerdyklą pardavė Canada. sipirkti 200 kilogramų (440
lui sutrukdė veiklūs ugnia- jauno menininko R. Rut- Packers bendrovei. Pasta-Į svarų, Red.) kviečių. Kad
gesiai. Sprogimo ir gaisro kausko nupieštos. roji atleido visus Wilstll!tu, broli, būtum atisuntęs
metu sužeista 7 darbiniu- Už toki puikų vaikų iš- bendrovės darbininkus, ku-J už tuos pinigus audeklo tau, kad mūsų mielam “Tė-

kai, bet jų gyvybė nėra pa- mokymą, o tas be didelio rie nebuvo dirbę ilgiau. kostiumams, tai aš būčiau vui” reikia pypkes. Kadangi

Skaitykite knvgutę 
JUOZAS STALINAS

arba kaip Kaukazo razbai- 
ninkas tapo Rusijos dikta
torium. .Joje J. Pilipauskas 
prieš kelerius metus parašė 
tą. ką komunistai tik šian
dien teišdrįso pasakyti.

Kaina tik 25 centai, £TJDėkoju Tamstoms

nuAii i iwę n.Ai^.Ai

I
Mielas Redaktoriau! 

Skaitydamas “Pasikalbėji
mas Maikio su Tėvu” supra-

invahdui. As • jo nepaleidžiu is

rankų, kol neperskaitau nuo Parduodu I«:« studiją

. . . ... , Dėl svcikalo- išvažiuoju : Kalil'or-
pirmojo puslapio iki paskuti- nija ir parduosiu fotu studiją. Vie
nio. nintvlė studija, virš 3.000 gyventojų.

2 bažnyčios. 2 dirbtuves. 21 invIl'M 
j Omaha. Nebr. Studija 10x18 pė-

vojuje. Nuostolių padalyta darbo ir pasiaukojimo nei- kaip 7 metus ir visus sė
dau g milionų. vykdyta, nuoširdi padėka nesnius kaip 65 metų. Wil-

Sprogimo ir gaisro šukei- «; P^'prfela^moky- «ll bendrovė senatvės pra.

gavusi 4,000 rublių. Dar- Maikis “Tėvui” pypkės pirkti 

bas kolūkyje lengvas, bet nenori, tai aš, kaip senas rūko- 

uždarbis lengvesnis: grū- rius, siunčiu $1 šv. Kalėdų

dus suvalgom, o rublių nė- P"** ir tikiu- kad mano su’
► manymui pritars Zacirka ir

kiti ir taip galėsim nupirkti

1 trūksta užsakymu i ‘Keleivy” J^u seniai ir “Tėvui” gerų pypkę.
Apylinkės, apie 3 ravlių Kitokia buvo VyUuto klube didJ£ ’alleidiino; Pakartotinai buvo rašyta, šv. Kalėdų proga sveikinu

plote, gyvenamieji namai Buvo Kalėdų eglutė ir nebuvo net ir 1952 ir 1954*-----  —----------------------------------------------------------------- —
buvo sukrėsti, gyventojai iš- Vytauto klube, bet gaila, metais, kada ne tik Mont-
sigandę buvo pradėję keltis kad jos rengėjai nesugebė- reali, bet ir visą Kanadą
j kitus rajonus. Rafinerija jo tinkamai paruošti. Jiems slėgė nedarbo našta, 
pastatyta 1933 metais, tada pravartu atsilankyti i šešta- _ . . .
ji buvo uz miesto, o sian- dienines mokyklos eglutę ir

ti dūmai apdengė žymią klos vedėjai Vaišvilienei ir sijų nemokėjo.
Montrealio dalį, pasiekdal mokytojoms Siniutei ir Jo-. Canada Packers atleidžia 

* kubnuskuitci ,v rluvmmnlni flalimi net už 20 mvliu. ir savo darbininkų dalį,nes>

dien ji jau mieste. ją pamatyti. Provincijos mokesčiai
ŠIUIS jpetaiS padidės 15‘.< .

...... • - e- .• «.• < - 5 Taip nutarė provincijos sei-
lhdziausioji Siuntimų Firma Anglijoje

TAZAB OF LONDON
siūlo savo patarnavimą ir 10 metų patyrimą- Siunčiame

Iš ŠVEDUOS per 3-4 savaites:
’ Ekspresu maisto pakietai 

Vaistai oro paštu
Stiklai akiniams, dentistų ir chirurgu įrankiai

ra

Dar kartą ačiū. Siunčiu nuo

širdžių sveikinimų visam “Ke- i,arys. si5.oo renius. Rašykite:
leivio" štabui ir Maiklui su Ait Slud><>

. . .. . - 431-B Sharp St..
levų. NepavaiKite- ištverkite Gle»»wood. lowa.
sunkų lietuviškos spaudos dar- -— _ ’ ------------

bą dirbdami. “Keleivi", žy- PAIESUtJJ1Iri Al
giuok drąsiai pas tavęs lall- Paieškau Jono Šimukonio, gyvenusio 

. - - ’ , - Kontorūnu kaime. Vilniaus ap.sk-.1US seilTlOS narius sk„ 1- , paskutinį kara gyveno Kv-
Tu ir 1957 metais ten bartuose, paieško jo brolis l’rtlts

bllSl taip pat laukiamas, kaip, jMiklušieiu-. Girdėjau, gyve- 
buvai laukiamas per 52 metus, nys Yorke. -lis pats ar ji ži

nantieji atisliepkite adresu:

«lų. dienos šviesa, prie studijos katu-

(4

lytojus-

* mėlis, kuriame šeiminin- 
£; kauja konservatoriai kata- 
£ likai, susibūrę i National.
* Union

Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus
EKSPRESE—SIUNTINIAI APDRAUSTI 
Maisto produktai. Nauji ir vartoti daiktai.

Medžiagos - audeklai, avalynė ir vaistai. Pigios kainos. 
Muitai apmokami čia. Veikia jau 10 metų.

Sylvan Trading Co.
200 SECOND AVE-. NEW YORK 3, X. Y.

(Tarp 12 ir 1-1 Streels) Telefonas: G Kame re y 7-5681
Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki C vai. vak. šeat. nuo 9 iki I v. 

\Ve ship on License ol‘ Globė Travel Service.

Pranas Bagdonavičius
Vokietija

I

Marijona tčenytėl Rupšienė 
237 E. Main St.
Arasterdam, N. Y. < 1

M. Gudauskienė iš Lietuvos paieš
ko savo brolio Juozo Pupkio. ku
ris anksčiau gyveno Wilkes-Barre. 

lodei, kursai mane išpažįsta po ; j»a Tajp pat 'paieško savo sesers 
! žmonių akių, tų ir as išpažįstu po Onos Miskeviėienės arba jos vaiku 
Į akių mano Tėvo Dangiškojo. Ale.juozo ir Aldonos Miskevičiu. Jie pa
ikas manęs užsigina po žinomų aka.,Jtvs ar juos įįnantieji atsiliepkite ad- 
I to ir as užsiginsiu įx» akių mano resu-
; Tėvo Dangiškojo. Mat. 10:32-33.

TIKRAS TARPININKAS?

A. A.
Joseph Gudas 
Ii K 3
K«-wanna, Ind. i ->

įsidėmėkite, kad fr**************************************************^

HARTFORD, CONN. ir

APYLINKĖS MIESTŲ ŽINIAI

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.

1530 Bedford Avė 
Brooklyn 16, N-‘ Y.

Atidarė savo ofisą šiuo adresu:

651 Albany Avė.. 
HARTFODR, CONN. 

Telefonas: C'Hapel 7-3164

Mūsų firma patikima siunti- 

imui siuntinių Į SSSR, Lietuvą, 

Latviją. Estiją, Ukrainą ir ki

tur. Esame įgalioti Snturi-st 
i Maskvoje. Muitas apmokamas 

i čia- Garantuojame pristatymą.

Aš. Maudalina Stanevičiūtė-Kimkū- 
nienė paieškau savo sesers Pranciš
kos Stanevičiūtės nuo Jurbarko, 
Skirsnemunės pašto. Ji išvažiavo i 
Argentiną. Ji pati ar ją žinantieji 
atsiliepkite adresu:

Mrs. M. Rimkunas 
R D 1
l’ennsburg. I’a. (5

Aš, Mikalainienė-Kartavičiūtė Uršu
lė. paieškau savo brolio Motiejaus 
Kartaviėiaus. Atsiliepkite adresu:

Uršulė Mikalainienė 
Kalvarijos rajonas 
Vytrrelių apylinkė 
Kauniškių kaimas 
Lietuvos T. S. lt.

Aš. Ona Mikalailnytč-Petkeevicieuė, 
ieškau savo giminių: Marijos Mika- 
hįinytės-Navikauskienės ir jos šei
mos: Algirdo Navikausko. Birutės 
Navikauskaitės, Jono ir \ ytauto 
Navikauskų. Atsiliepkite:

Ona Petkevičienė 
Vilkaviškio rajonas 
Baltininkų paštas, šilgalių km. 
Lietuvos T. S. R. USSR

£ šie mokesčiai pakeliami tik 5 
Ši dirbantiesiems, bet ne kor- j
8’ lun-jciiomv ! !

J. Valeika
Iš ANGLUOS per 7 savaites:

* Angliškos medžiagos kostiumams ir apsiaustams nuo Šia iki $35
* Vilnonės medžiagos moterų suknelėms nuo $10 iki SIS 
- Vilnoniai nertiniai ($101. apatiniai ($10), kojinės ($3.-101
* šiltos pirštinės ($2.1*0 iki $10.50). moterų skaros ($4 iki $15)
’ Odiniai batai ($13.501, kailiniai batai ($lš)
* Rašomos plunksnos ($0.50). laikrodžiai ($39.50)

5 TIK GERIAl-SI ANGLŲ Išdirbiniai—Garantuojant Gavimą
Dėl Informacijų. Kalakutu ir Pavyzdžių pašaukit ar rašykit £

TAZAB OF LONDON
51 Reservoir St. «

Cambridge 38, Mass- £
~ TeL XIrkfcu*d <-97«5 * snaiKtnvė Cikuanip

* Prašom atsilankyti!!! Nuo Harvard Sq. imti Iluron busa * e .

g; Žodynas kišeninio foi-ma- 
^g«S^»<*iKxx*.>F*»tfxgxxxx'narxrx:x^xxxxxxxxxxx,»kša«Lx»sa:ait'jrxiX5! tO, lipimą apie 20,000 ZO-j 
•eeoeeeoeoooe(x$eeeMne3oooooQoseoeooo60(»e»eeeooc»90Goe džių, išruoštas lizdine sis

tema. su nurodomu žodžių į 
ištarimu, su geografinių pa-- 

i vadinimų ir vardų žodynė-i 
i liu, pats rimčiausias ir ver-^ 
.tingiausias tokios apimties“ 
! žodynas, kokį mes turime.
' Žodynas Įrištas Į kietus vir- 
Į sėlius, gerame popieriuje,! I 
į 36S psl., kaina 4.00 dol. 
-Gaunamas leidykloje: Ter
ra, 3333 So. Halsted Street,

• Chicago 8, Ilk, ir visur, kur 
! tik platinama lietuviška 
i knyga.

s
sX
a
B

X:X

š poracijoms.
Ki 
K'
X

NAUJOS KNYGOS

ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BŲ ŽODYNAS, redagavo 

£ V. Baravykas, išleido Ter- 
£ ra, spaudė M. Morkūno

AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 
ir ŽURNALAI nuo 1879 iki 1955 METŲ

Nauja knyga su buvusių laikraščių nuotraukomis, gra

žiai atspausdinta ir Įrišta. Viršeliai aukso raidėmis papuošti- i

čia rasite kur ir kada koks laikraštis ėjo, kas ji leido, 

kas rašė, nuo pirmutinės “Lietuviškos Gazietos” 1879 me- l 

tais iki 1955 metų.

Knygą paruošė ir išleido Kranas Lavinskas, autorius j 

„Angliakasių Atsiminimai".

šios dvi knygos kartu kainuoja $7. “Amerikos Lietuvių 

Laikraščiai” viena kaiiiUoje $6-
Reikalaukite pas leidėją F. Lavinską. Su užsakymu Į 

siųskite pinigus šiuo adresu ir duokit aiškų savo adresą:

Frank lavinskas. 41-41 46th St„ I<ong Tsland City 4, N. Y.£ ’ Atidarą kasdien ir sekmadie

niais.

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 $500! 

Tuoj kišk penkinukę i voką ir siųsk, nes tokia proga atsi

tinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.

SAULĖS RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane. nes 

myli. o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių, 

kaina $3.00-

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, ku

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 

vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl.. kaina ... .$3.00 

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi.

149 puslapiai, ilustruota. kaina....................................................... .............. S4.00

ĖLIUPTARNIA1 (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa- 

ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio

sios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūra ir 

tautinį išlikimą. 652 psl.. kieti viršeliai, kaina tik . . . $3-00. 

Vietos 4 knygos sykiu lik už $3! Bet kas nori 1. 2 ar 3 kur

gi), tai už 1 $2. už 2 $3, už 3 $4. Persiuntimo kaštus ap

mokame. Rašykite:

Dr- Alg. Margeris, 3325 So- Halsted St„ Chicago 8. III.
«.T<xjoew«ooo0ett5oeo©o(xxxsx)0oe8O0OOo

ŽODYNAS nebūk aus

A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

siųsti kartu su 
įu

NEW ERA
Naujos Gadynės vartotojų REZ'l- 
LIL'l 1JA. Iš Detroit rašo: Du sykiu 
išmazgojus gralvų—niežėjimas dingo, 
tas mane ir užganėdina. Iš Cicero 
rašo: Niežėjimas, kad ir mažas, bu
vo privžatsis pleiskanų, o tas bu
vo priežastis plaukų slinkimo. NEW 
ERA mišinys tų viską pašalino ir 
plaukų slinkimas sustojo. Iš Chica- 
jtos rašo: Visi turėtų mėginti NEW 
ERA—aš tik 5 savaites vartoju ir 
matau nepaprastus rezultatus. St, 
Straukas iš Ind. pakartoja: Mėgin- 
kit visi NEW ERA, nesigailėsite 

Siųskite $2 už M oz. butelį.
F. BITAVTAS 

302 Sa. I*earl St.
Ileaver, CaU.

Dr. D. PILKA 
E. Broedway 

So. Boston 27, Mass.

Gavau laišką iš Lietuvos nuo Ievos 
Rutkauskaitės. Jurgio Rutkausko 
dukters. Ji gyvena Prienų mieste ir 
paieško savo dėdės Rutkausko. Jis 
pats ar jį žinantieji atsiliepkite dėl 
informacijų šiuo adresu:

K. Petkevčius 
52S W. Pine St.
Mahanoy City, Pa. <4

Nepaprastas Pranešimas!
Mes. seniausi išradėjai plaukų gy
duolių. skelbiame didely nuolaidą 
ligi šių metų balandžio 1 dienos. 
Dvi bonkutės » onz. Amerikoje tik 
$2.541 su persiuntimu. Kanadoje ir 
kitose valstybėse $3. Nesiųskite 
<’. O. D. orderių. Siunčiame tik ga
vę pinigus su užsakymu.

Mūsų gyduolės panaikina žilumą, 
plaukų slinkimą ir pleiskanas. Šias

Knygoje rasite įrodymu, kad iš lyties garbinimo atsirado kry- gyduoles turėtų turėti kiekvienas, 
kuriam žila. slenka ar pleiskano
jo plaukai. Vartojant tas gyduoles 

inibolius, kaip dievų stabus, galima gubą mazgoti su muilu ;r 
vendeniu. Siųskit tuoj pat užsaKV- 
mus šiuo adresu:

FLORAI. HEKB CO.

LYTIES GARBINIMAS
ParaSė T. J. Kučinskas

žius. dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip 

Romos kunigai |>ardavinėjo lyties 

Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina t.ik- 

{tai 1.50- Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar |ws mane: 

T. J. Kučinskas 740 W. 34tk SU Chieagu 16, IR.
I>ept. 5

lto\ 305, Clinton. Ind.

PLAŠĖ ŽOLE
Plašė ara Asuklis- 

žolė 
pūslės

lipnumų, kraujais 

vėmimo, vandeni- 

\ \ nės 'ligos, betvar

ki kingo šlapinimosi,

lytiškų ligų. šita žolė yra tur

tinga mineralais, kaip tai: Vai

čium. Silicon. Sulphur, ir yra 
žmonių, kurie negeria kavos ar 

arbatos, tik geria šitos žolės ar

batą. Svaras $3.00. Medleva žie

vės yra geriausių gyduolė nuo 

vidurių užkietėjimo, geriant 

daug ar mažai ji nepakenkia 

sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi

durius, stabdo galvos skaudėji

mus ir priduoda kūnui gyvumo 

ir skaistumo. Svaras $2.00

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mass.

Plašė ara / 

Ožkabarzdis 

nuo inkstų.

, a#/ silpnumu, k

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISVS | BENDRĄ IJETUVYBBS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia Įstojimo Į SLA lengvatas visiems naujai 
{stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
ftatsrBalėinis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Mmai Mtatmije.

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

DR. M. J. VINUCAS
$07 Waat SOtk Street, New York 1, N. Y.

Jeigu
nius į SSSR, Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Ukrainą ir lotus 
It raitus, kreipkitea i 
labiausiai patikiną firmą.

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.
1530 BEDFORD AVĖ. 
BROOKLYN 1$, N. Y.

Telefonas INgersol 7-7272 
ir INgersol 745465 
kuri įgaliota Inturisto Mas
kvoje priimti muitus čia vie
toje. Atidaryta kasdien, 
taip pat sekmadieniais 
nuo 9 iki 6, šeStadieniais 
nuo 9 iki 4.

Pilnai Garantuojama

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

Parodyta kaip kiekvienas žodis rąžomas tietsviž- 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai. n

Užsisakant 
Keleivis, 636 Broedsray, So. B7,

I MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
<► LAUKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGA! BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
$36 East Broodway, Soutb Boston 27, Mass



Ptoalapls 'AMuntu KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 3, Sausio 16, 1957

Vietines Žinios
VINCAS KUDIRKA i Balfo susirinkimas
BUVO BOSTONE I ........ .____  Si trečiadienį. sausio 16

’ tūkstantis d*. * :3° vaL vak‘ Ta1?? v 
namuose (484 ESausio 13 d.

Bostono lietuviu matė di- D ,, . .
dili varpininku, mūsų tauti- •‘th.St'» bus B?lfo sk>'nau3 
nio prisikėlimo žadintoja "letlnls, susn;i“kimas- ku 
Vincą Kudirka. Žinoma, no “ame bus. '^lausyti atsto- 

nes jis mirė 1897 i' l»anesimai apie Bato
bet Antano Giusui- seim«'. val,l'bJ8. ve,.k’°.s 

Kazio Inčiūros ‘apkalta, valdybos rinki-
nai instituto patalpose U90 Jordan Hali_ salėj bus ant- metmenis atkurtą pa- daliui^"ZvaSanti
Beacon St. > bus metilus rasis Paoaltiecių draugijos \eiklių pjesę v incą Kudn-j J 1

. kuria pastatė Bosto- Ka_u . , , . ,
dramos' sambūris savo , Pra“ma ko (lau«lau da‘ 

sukakčiai: 1-"'autL

Pabaltiečių draugijos 

susirinkimas

Artinasi V. 

koncertas

Sausio 20 d. Internatio- Vasario

Ver ikaičio

ji Pati.
-----  metais.
d. 8:30 vai. v.'čio pagal

Padėka ROCKFORD, ILL. Dr. B. Matulionis

draugijos susirinkimas. Pra 
džia 3 vai. p. p.

Be 195<5-tu metu

rengiamas koncertas. Jo ką 
programą atlieka iš Toron- no 

drau- lo pakviestas, jau plačiai veiklos 5 metų
gijos veiklos apyskaitos, at- pagailėjęs jaunas daininin- atžymėti. Sambūris- prade-, 
skilu taut\ biu komite.u kas \ aclovas \ erikaitis. jęs Kazio Linkio * Atžaly-

draugijos val- Pirmasis

Visiems užjautusiems ir Bus gražus vakaras 

prie kalėdinių siuntinių va-» t , . __
jaus prisidėjusiems mūsų SLA 77 kuopa sausio 20
evangelikams — sergan-, d; “:°d vak P°
tiems, seneliams ir daugia- xnJ kultui os klubo didžiojoj 
vaikėms šeimoms Vokieti- ^riėj rengia labai gražų va-J
joje sušelpti tariu širdinga .kal^’ ls .5^;cagos aį'?r!C3'

į Saulių vaidintojų sambūris,)

Vidaus, specialiai alau Ha ir lis-
dies Ucoa. Priima bet kuria__
na, il aaksto susitarus telefoau ar
Šilku.
Telef. 22. Pesceec 

i: State
Astumas: nuo Proridenee 24 my-lios. “ '

Viso suaukota 230.00 do
lerių. Iš tos sumos užpirk
ta ir kun. A. Kelerio žinion 
pasiųsta $187 Care 22 sva-

vaidins “Bus audra”. Vei-Į 
kalas labai patrauklus. Ja-' 

i me pamatysite, kaip laisvoj• 
, Lietuvoj jaunimas šoko,; 
i dainavo, linksmas buvo iri

£|mSL£‘kietai h' 43'°°: ka‘!> moksleiviai ir darbi-:
i ninkai sukyla prieš baisuj) •dol. pinigais.

Aukojo: Peabody Ev. pavergėją ir t. t.

DR. D. PILKA
Ofise Valandoe: aae t Id d 

ir ano 7 iki 8
546 BROADWAY 
80. BOSTON. MAM.
Telefonas AN 8-1320

LDD 21 kp. susirinkimas Baptistų B-nė $30, K. Bur-j yigi ateįkįtį»* Kas nepa-,
Ireng-nu“ ir savo penkerių metųpranešimų

domųjų organų linkimo tas koncertas buvo pernai knygą užvertęs “Vincu Ku- 
prof.*StepheR J. Peterv. bu- rugsėjo 28 d. Tada beveik dirka“. jau tuo vienu pa-

draugijos 
C ! tjU^< •\K]enlas matys, gailėsis, o kitos pro-

Lietuvių darbininkų drau- P. Maskvytis $12. Po $ll:Įgos nebebus. T«L AT 2-4MC

Dr. John Repshis
UETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir «-« 
Nedėliomis ir ftveotadisaiaia:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti UpM"*> Cornsr 

DORCHESTKB. MASS.

gijos 21 kuopos narių meti- K. Žilinskas iv R. Urbšas.1 
nis susirinkimas bus šį sek- Po $10: A. Orentas, L. Ba- 

estų jimą. Gražiau jis jau ne- madienį, sausio 20 d. 3 vai. nys ir X iš Peabody. Po 
Carmen Prii. begalėjo savo darbų penk- pO pietų Lietuvių piliečių $6: J. Simokaitis. M. Bar- 

Reik manyti, kad ir vasa-mečio apvainikuoti. draugijos patalpose. Visi tašiūnas ir Dr. A. Krisiukė-,
rio 8 d. dar didesnis skai-, šį kartą nėra vietos pla-jnariai prašomi dalyvauti,'nas. Po $5: W. Lendraitis, 
čius susirinks pasi
mūsu tautiečio.

Perkūns

salė1 rodo savo veidą ir sugebė-Jordan Hali 
pirmaeilės

vęs Vengrijos prekybos vi- pilna 
ceministeris ir Bostono ko- klausėsi 
legiįos prcfesoiius. skaitvs 
paskaitą—••Vengrijos revo
liucija“.

Meninę dali atliks smui
kininkas Izidorius Yasylių- 
nas. Jis skambins Coįreili tolimo Toronto

smuikininkės
7.

--i w nariai prašomi uaiyvauu,• nas. ro vy. Lenciraitis,
siklausyti. čiau apie vaidinimą kalbė-j nes yra daug svarbių kiau- adv. P. Šimonis, P. Jašins- 
svečio iš ti- Reik trumpai pasakyti,Į simų aptarti. Nesivėlinkite J kas, J. Tuinyla, St. Minkus,

Pakalbinkime draugu* ir 

kaimynus užsisakyti “Kelei

vį”. Kaina metams $4.

ir Mozarto kūrinius.
Po programos pažmonys.

Geistina, kad lietuviu

Vei ikaičio. 
Biletai jau

Vaclovo kad į jį buvo įtrauktos ne 
' tik visos

ko Jordan Hali kasoje.

^amhiirin i Prašome pakviesti savo. Vileišis ir P. Baltušis, 
bambuno jegos,l , . ,)ažistamus kuJ $4—E. Greveris. Po $3: B.'

parduodami bet ir didelis būrys naujų.į j Micpovilius, V. Gustas i<

Parduodu “Oil Bu r ne r"
Pigiai parduodu virtuvės pečiaus! 
“Oil Burner“. Geram stovy. Kreiptis:

353 E. Sth St.
So. Boston. Mass. II aukšte •

daugiau d a ly vantų.
Juk reikėjo viso labo net: ™ norėtų stoti nariais 

'34 aktorių. Dalyvavo ne* Sekr. N. Jonušk&

» tik mūsų žymusis aktorius 
' Henrikas Kačinskas. jau

______ : pasireiškęs savo scenos su
A lietuviu tarvbos Bosto- Akademikų skautų Bos-'gebėjimais Sambūrio 
no skvriaus susirinkimas lono. surengtas, „imas“ įr - •
bus ši šeštadieni, sausio ijr graoczio _o d. šokių vaka- dar daug didesnis būrys 
d. 8 vai. vak. Lietuviu oi-iras ^trauke pirmą kartą! naujokų. Dirbo jie ilgai ir
liečiu draugijos patalpose J . Faus, v Jaummo ’ stu*'
Darbu tvarkoj—Vasario 16i būrį.
minėjimas. j, . Sk-Ta”s .va(1?v-vbė J , ,,

J________________ ‘ kia širdingiausią padėką rusiu scenos

Kviečiamas Alto posėdis

lš Akademikų skaudų 

gyvenimo

E nr _e 1 -V- čaplikaite iš I.ieetuvos paieško. VVytensky. Po $2.o0: savo giminių: Viktoro Medonio ir
i Šležai ir Kavaliauskai. Po 2nu«Gs RBo vMait^; /nksdiaH, , I T 1 • r, no So- Bostone, 21 Songer St. laipI$2: Dr. J. Mikalonis, P. pat paieško kų nors iš Čaplikų. Jie:

r i patys ar juos žinantieji atsiliepkite' 
’’ • ■ adresu:

Mirė B. Rimkus

Dailininkas Pranas Rim-i

TeL AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANMIU8)

Uctaria Gydytojas ir CMrargas 
Vartoja rlliausioa konstnduijiBa

X-RAY Aparato 
Pritaiko Akintos 

VALANDOS: nno 2-4, ano 7-2 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. MAM

Sugrįžo dr. M. Gimbutienė Bliumas, J. Jašinskas,
—------- į Marcinkus, P. Blakinis, V.'

Dr. Marija Gimbutienė; Stelmokas, E. ir J. Janus- ___ _____
jaunimas , ir sugrįžo iš Los Angeles, kur'kiai ir M. Raslanaitė. Po

ji buvo nuvykusi dalyvauti! $1: M. Steigvila. K. Gus-! RADIO PROGRAMA 
archeologu suvažiavime. itas, E. Perevič, M. Zimnic-; Lietuvių Radio programa 

uomeniniais ky, D. Zaletskas, Dr. D. iš stoties WBMS, 1090 ki«‘ 
sustojusi: Pilka, Dr. Antanėlis, J. Ar-'lociklų, veikia sekmadie- 

Chicagoje. liauskas, J. Kruopas, S. Jo-'niais nuo 12 iki 12:30 vai.
kubauskas, F. Budrys, S. dieną. Perduodamos lietu- 
Kcntautas, J. Lekys ir A.!viškos dainos, muzika ir 
Staukus. i Magdutės Pasaka.

Rinkėjas Biznio reikalais kreiptis į
---------------------------- 'Baltie Florists gėlių ir do-

krautuvę, 502 East

“se-
George Klini 
36 Melrose Sųuare 
East Xorwa!k, Conn.

rankų, kaip, _______________
: Petrui Pauliukoniui už rink- Ipolito Tvirbuto ir jo pa-Į

ani-;,, Toc;,w«;. »i.i---- j .- Gus- Vyrų choro pokylistinę šokių muziką, Jasiūnui dėjėjos Aleksandros ' 
ir \ ieskalniui už visake- taitienės. Jos, kaip viienas

kus mums rašo iš Kaiifor-i riopą pagalbą tvarkant bu- vaidintojų pastebėjo, ir iš
n i inc bo rl i m i __  . . . * _ _ i - • 1nijos, kad netikėtai mirėlfetą. ausokos šakos sugebėjo ne-
jo brolis Boguslovas. Prieš! A asario 23 d. skyrius ren- blogos sulos išspausti. Jos 
daugelį metų juodu abu gy-; gia iškilmingą skautybės50 didelį, mišrų, įvairių suge- 
vene So. Bostone Plevokų, metų ir jos Kūrėjo Lordo bėjimu suliejo i vieną dali
namuose. Velionis Bogus- Baden - Povvellio 100 metų nų vienetą, kuris pajėgė 
lovas anuomet priklausęs sukakties minėjimą: žada žiūrovus “apgaudinėti”: jie į 

: tikrai tikėjo scenoje matą, 
^a*ig.^ą ne tik Kudirką, bet ir' 
sky-! Antanėli, ir Rylosujevą. ir 

dalyvavęs ir vėliau gyven- rius parodė Rytinio rajono Galini, "ir Veleriją, ir Ma- 
damas Nevv \ orke ir Cle- skautų-čiu stovyklos filmą, riją ir jos motina, ir Jonieš- 

ką ir t.t.. žodžiu, perkėlei 
tuos laikus, kada Vincas 
Kudirka dar miegančiai 
Lietuvai skelbė: ‘‘Kelkite, 
kelkite, kelkite I’’ O tas reiš
kia. kad vaidinimas buvo! 
geras. j

Vietos dailininku dekorą-'- ! -- 
crics. atsižvelgus i turimas! J 
lesąs- darbo ir kitas sąly- 3 

, i gas. buvo įspūdingos iria-;3 
bai sustiprino žiūrovų išgv- * 
veninius. Tas pats pasaky- 
tina ir apie Vytauto Strolios 3 
pritaikinta muzika.

į

Miko Petrausko vadovauja-; būti įdomi programa 
mam Gabijos chorui, jis tu-į Bostono skautų-čių 
įėjęs gražų tenoriaus balsą.1 ledų eglutės sueigoje

ir Lie- skautų-ciu stovyklos filmą
velande choruose, daina---------------------------
vęs solistu ir vaidindavęs.
Paskutiniuoju metu jis gy 
venęs Kalifornijoje Oak- . .. _
land mieste kartu'su broliu. Pa. amų mokesčiu bosto

no įstaiga vėl pasrteloė 1,- 
I’ranas Rimkus žada ap- 200 asmenų sąrašą, kurie 

lankyti savo seseri Brone

Laurinaitis permokėjo

Jenailiene. gvv. 
Mass.

Cambridge

Mirė A. Macejūnas

yra permokėję pajamų mo
kesčio ir jiems pasiųsti če
kiai grįžo. Tame sąraše 
yra ir Vincent Laurinaitis 
114 \V Third St.- So. Bo

Kalifornijoj Los Angeles ton'; Ji.s lVri kreil)tis 
mieste gruodžio 29 d. mirė kesčių Įstaigą 
Antanas Macejūnas. kuris
ilgus metus gyveno South 
Bo«>r-e ir ji apleido tik 
prieš pusantrų metų. Kali
fornijoje velionis jau buvo 
gražia: Įsikūręs savo na 
muose. bet ne“ 
juose :
žmona

Eus blynų vakaras

Lietuvių moterų klubas 
vakario 24 d. Piliečių drau
gijos salėje rengia blynu 

teteko vakara.

Bostono vyrų choras sau
sio 27 d. Piliečių draugijos
saiėj rengia šaunų pokylį.: Kas Variavęs iki Maskvos yra! ,
Pradžia 6 vai. vak. i 770 myliu.

•yventi. 
ir sūnų.

Jis paliki

laisves varpas
Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS. 1490 kiloryeles 
BOSTON 15. MASS. 

Sekmadieniais
12:50 iki 1:00 vai. po pietų

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
31 BL'NKER AVE. 

BROCKTON 4, MASS- 
Tel. Brockton 8.U39-R

»roaaway,
Tel. SO 8-0489. Ten gau 
tarnas ir “Keleivis.”

Steponas

©o. Bustcne.

Boston Homes C o.
515 E. Broaduay. So. Boston 

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

Vaidinime buvo matyti 
nemaža ir iš toliau atvyku
siu: gerokas būrys iš Wor- 3 

-n,,-,v- 2

Tel. AN 8-2805 •

Dr. J. L. Pasakomis 
lb. Amelia E. RmM

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytos.

447 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE R IN8URANCB

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL AN 8-0948
K«. 37 ORIOLE STREET 

W«at Roxbwry,
Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS 4k CO.
UKtmrrnriKriiuuii

Kas perka ar parduoda 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l'pland Ave.
(Iš 98 Melville Ave.)

G E 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Laikrodžiai-Deimanlai 

Papuoėalai 

Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžiua, 
žiedus, papuošalus

379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4649

eMamytes 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 bė kmynų.

Reikalauki te MAMYTfiS SŪRIO visose lietuviškose krau
tuvėse arba tiesiai iš dirbtuvės:

SCOTTVILLE ( HEESE, INt\ SCOTTVILLE. MICH. 
Dr. Charles Paukštis, President- :-Walter Paukštis. Managcr

5
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j
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Į
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FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.cesterio, dr. B. Matukionis 

su sūnumi iš Wallan Lake, 
Con- 

Rūkš-!
Jame be gardžiui r. į., Marijošienė iš 

is ir meninė progra-; neetieut, dailininkasblynu bus 
ma ir- žinoma, s J

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Tranu - Atlanli c Trading Co.
Ellis Building, Room 10 Tel. AN 8-8764

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

Persiunčia Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RI SIJOS valdomas sritis
Iš nauju ar naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų 

ir kitko. Visas išlaidas ir U. S. S. R- muitą apmoka siuntėjas.

Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją.
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 svaro. 

Jdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. 
siuntinį jierpakavę. pranešime Jums. kiek kainuos persiuntimo 

išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai-

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

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadie

niais nuo 9 iki 2 vai. po pietų. _

Turime atidarę skyrių WOR('ESTER. Mass.. priėmimo valan- 
d<»s nuo .J iki 7 vai. po pietų- 67 Vermm St. Worcester. Mass.

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

telė net iš Los Angeles.
Sausio 26 d. “Vincą Ku-

dirka” matys niujorkiečiai.'- — .s-=^==

vertėtų i. kitoms koioni-l Siunčiat Siuntinius i Lietuvą ir į Sibirą?
joms Sambūri su tuo veika-; •
iu pasikviesti. J. V—g*»i MES GALIME SIŲSTI JŪSŲ 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 dalykų.

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

100', vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra
bužiui tamsios spalvos 3’/j jardų ilgumo galima pirkti už $12. 
už 815.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu
mo ar apsiausto pirkiniu.

Bovelninės medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla
tumo, mazgojamos, 3 jardai už 81 ir brangiau- Mes turime didelį 
pasirinkimą visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams 
ir kitokiems drabužiams.
Adara pirmd. ir trečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd-

Ateikite ir Pažiūrėkite 

TENTILE OLTLET

L. & .M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 

25 Kneeland Street, Boston 11. Mass.

Bay View busas sustoja prie pat krautuvės.

Lietuviai nepasiduoda

Praeitą šeštadienį South 
Bostono lietuvių piliečių 
draugijos pirmoji šachma
tų komanda sulošė lygiom 
su Bostono meisteriu — 
Boylstono komanda. Rung
tynės pasibaigė 2*2—2’ 2. Po 
tašką laimėjo Gediminas 
Šveikauskas ir Petras Kon- 
tautas, o Andrius Ketura
kis baigė lygiom su R. Tir- 
reli.

Sausio 18 d. lietuvių an-i 
troji komanda vyksta į 
Quiney, <» pirmoji koman
da sausio 19 d. los su Cam- 

i L, idge YMCA.

E
NAMŲ SAVININKAMS 

Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge

liais ; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 

Prašom kreiptis:
John Petrus

U Gartland Street 

Jamaica Plain. Mass.

Tel.: JA4-4576

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

{Draudžiame nuo polio, Viso
ckiu kitokių ligų ir nuo ne- 
į laimių (ugnis, audra ir kt.). 
{Visais insurance reikalais 
į kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
[Justice of the Peace—CenataMe 

598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

i.

TetefonST^r?S-4"48'

Bmjamin Moore Malevoa 
“ * ras Šiem

•AZIVA”VAISTAS 
1—Vaistu nuo

mo.
kojų nieMjl- 

lr

kosulio. Greit

RoflnUavklte litų vaistų pto 
Rsėtaia avBMriais.

kiekvieną numerį $1.
Sni, CeUa ar money 

Adresuokit:


