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ADF-CIO Unijų Konvencijoj f 
Vyrauja Apsivalymo Klausimas
Sį Ketvirtadienį Prasideda Visų Unijų Suvažiavimas;

Bus Svarstoma Išmesti Iš Unijų Sąjungos Keturias 
Unijas; Bus Aptartas Numatomas Išleisti Įsta

tymas Unijoms Prižiūrėti; Ar Unijos Stovi 
Prieš Vidujines Kovas?

Gruodžio 5 d. Atlantic Ci-; dabar aiškinasi teisme dėl 
ty, N. J., renkasi dvimetinisijiems iškeltų kaltinimų. To- 
uni jų sąjungos Amenkos dėl nei vienas, nei kitas jų 
Darbo Federacijos —C.I.OJ unijų suvažiavime nedaly-; 
suvažiavimas, kuriame da-įvaus.
lyvauja delegatai nuo 139'
unijų įeinančių į a.d.f. — Amerikos Lietuvių
C.l.O. unijų sąjungą. Tnr,ihn<i PrnnvZimn*

Svarbiausias klausimas 1 OTyOOS I ranesimas
šiame suvažiavime bus pa-i --------- .
šalinimas iš unijų sąjungos! Aito vykdomasis komite- ; 
keturių unijų: vežiku unijos j kreipėsi per Amerikos į 
su 1,400,000 narių/ kepėju 'lietuvių spaudą į visuome-’ 
unijos su 132,000 narių, kad J1 telegramas
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MAROKO KARALIUI VVASHINGTONE

Amerikoje lankosi Maroko karalius Mohamed V (vidury). Maroke yra didelės 
Amerikos karinės bazės, kurios buvo už leisies dar tada. kada Maroko priklausė 
l'rancūzijai. Dabar Maroko yra nepriklausoma valstybė, to dėl ir bazių reikalu 
(etika su ja tartis. Turėjo karalius ir kitu reikalu, kurie buvo būtini išsiaiš
kinti su Amerikos valdžia. Tą atlikęs, karalius važinėjasi po kraštą ir susipažįsta 
su Amerikos gyvenimu.

Vyriausybė Ir Kongreso Vadai 
Aptaria Užsienio Politiką

Vyriausybė Pakvietė Kongreso Vadus Į Pasitarimą; 
Svarbu Sutarti Bendra Programą Ir Pasiūlyti NATO 

Valstybėms Paryžiuje; Yra Pavojaus, Kad Ru
sų Barškinimas Raketomis Gali Atbaidyti 

Kai Kuriuos Amerikos Sąjungininkus.

\J. T. Sekretorius 
Arabų Kraštuose

Šį antradienį vyriausybė 
yia pakvietusi visus žymes
niuosius kongreso vadus be 
partijų skirtumo į bendrą 
pasitarimą dėl būsimo NA
TO (šiaurės Atlanto Gyni
mosi Sąjungos) valstybių 
pasitarimo Paryžiuje. Kon
greso vadai turėjo pasima
tyti su prezidentu ir valsty-

skalbyklų darbininkų uni
jos su 75,000 narių ir deg
tinės valyklų ir vyno gamy
klų darbininkų unijos su 
25,000 narių. Visos tos uni
jos rengiamasi našalinti dėl•» A

J.A.V. delegacijos pirmi
ninkui Jungtinėse Tautose 
ambasadoriui Henry C.
Lodge-

Altas siekia sustabdyti 
vadinamos agresijos kon-; j ..

raketierių ir sukčių įsigalė- vencijos projekto svarsty-<wuv
____________ JK? J-J-J'Š/zf< ivimvoneū i/iiaiu .1 nipri/'o Ziv

! .J. T. generalinis sekreto-
irius Dag Hammerskjold pe- 
' reitą savaitę išvyko lankyti 
kai kurių Viduriniųjų Rytų 

i kraštų. Jis jau buvo Leba-
' none, dabar tariasi Jordani- ... . ,...........................
joj ir lankysis Izraelyje, E- •*» «**<Aonu .r is „ isgn 
J J ' sti vyriausybes išdirbtą pro

gramą NATO valstybių va
dų pasitarimams, bet prezi
dentui susirgus jį pavaduos 
viceprezidentas Nixon. Ga
limas daiktas, kad ir prezi- 

: dentas Eisenhower kuriam 
dalyvaus pasitari-

giple ir gal kur kitur, 
į Jungtinių Tautų sekreto- 
Įrius išvyko Į arabų kraštus 
Įeinant J. T. seimo posė
džiams, pertraukęs visus ki
rtus savo darbus- Jo kelionė

jimo tų unijų vadovybėse. 
Daugiausiai rūpesnio kelia 
pašalinimas vežikų unijos,

mą. Dabartinis projektas y- 
ra toks palankus Sovie
tams, kad ir komunistų laik-

__'rišama su didėjančiu įtem- ., .
pimu arabų - izraelitų taipe.1 lalkui .
T,,,.,, muose. Į pasitanmą via pa-

kviestas ir Adlai Stevenson, 
kuris neseniai sutiko būti 
vyriausybės patarėju užsic-

Ne pasi tenkinimą Dalyvaus Posėdyje Bandoma pąsik^°ja
r ' jsusikirtimai ir padėtis da

rosi karšta. Tik Egipto irpašalinimas vežikų unijos, vam», Kati n Komunisių iai k- Pereitos savaitės pradžioj Gal jau ši antradienį, o
kuri turi beveik dešimtą da- rastis Daily Worker pa- Indonezijoje p> Eieenho-gal kiek vėliau, Amerikos
lį visų organizuotų darbi-1 reiškė savo pntanfną. em gnez ų žygių prieš buvo susirgęs, ji ištiko mokslininkai paleis į erdvę
ninku savo eilėse. Ta uniją! Telegramos Pavyzdys ? gyvenančius o>an . jenffvas smūgis. Bet liga pa- mažiuką dirbtinį mėnulį, 
savo suvažiavime neseniai Ambat Henry CabotLodge biį^' į^tnė^e ™ sirodė nesunki ir kaiP° bandomąjį že-
įsnnko savo pirmininku Unite<1 Sutet Mission to the streikas Visi laikraščiai ir šios Pėdžioje mės satelitą. Leidimas sate-
James Hotfa ir keletą kitų United Nations2Park Ave., žurnalaį olandu kalboie gr*žta iš savo fai™os Penn' llto PnklausJs nuo oro’ J? 
viršininkų, kune, pagal uni- New York, N. Y. • j__ _____ -• sylvanijoj kuriam laikui į oras bus nepatogus, jo lei-

j Lenkijos komunistų vadai 
j aiškina, kad jie nori geriau

unijos turės savo delegatus 
suvažiavime, bet tame suva
žiavime dalyvaus be teisių, 
nes jos yra suspenduotos ir 
tik galės pasiaiškinti suva
žiavimo skiliai komisijai- 

Prieš suvažiavimą eina 
gandai, kad 3,000,000 sta
tybos darbininkų, susispie-! ----------
tusių į įvairias statybininkų į Lapkričio 30 d. Naujojoj 

irgi pasitrauks iš

Izraelio pasieny padėtis y-Įn^ k^18^maks
ra rami, nes ten tvarką pri
žiūri J. T. kariški daliniai

Lenkų Komunistai 
Lankosi Vakaruose

.{susipažinti su Vakarais ir 
tuo tikslu lenkų komunistų

kuri kariškam reikalui dar

NATO valstybių vadų pa- 
si ta rimas vyks Paiyžiuje, jis 
prasidės giuodžio 16 d. 
Tam pasitarimui Amerika 
pasiūlys programą ir siūlys 
kokius sprendimus daiyti a- 
kivaizdoje rasų pasisekimo 
ginklavimosi srityje. Rusai 
deda pastangas gąsdinimais 
priversti kai kurias Eurapos 
valstybes, ypač Turkiją ir

help to cptive nalion. ta-i Monezųa tokiomis f,ne- valstyhėms.
duding Lithuania end Rezidento sveikata visa nėra baigta tobulinti Kiek
would forbid operation ofj*1^ 01^nizacua „utort Pereit* «•««»? >*«no kra-vėliau, gal .fkst-vv« >?“'“•;ketuose ^Sn.

lautų oigamzacijd nu“,c ypač kad liga ištiko ša-san. Amerika ruošiasi pa- Kla-lu<tee- 
.nesvarstyti Indonezijos kl.itjSku momcntu, leisti didesni žemės satelitą
skudo pnes Olandiją del ka<)a vy],ausvbė turj p,-įjm. su kai kuriais instrumentais.
Naujosios Gvinėjos olandų tj vįsą <|ę s;aAi)J ----------------------------

Voice of America.

delegacijos dabar lankosi į
ar greitu laiku lankysis ivai- t,auktls Is NATO kariškos 

sąjungos. Rusų gąsdinimai 
ir viliojimai kol kas nepa
veikė nė vienos valstvbės

Naujoj Zelandijoj
Valdys Darbiečiai Įvaldomos dalies neatidavi- 

mo Indonezijai. GVATEMALOJE VĖL
Ispanai Malšina

unijas
bendrosios unijų sąjungos, 
nes esą ir tų unijų tarpe 
yra tokių, kurios gali būti 
senato tyrinėjimo komisijos 
tardomos ir atrastos ne vi
sai tvarkoje. Be to, statybi
ninkų unijos turi įvairių ju- 
risdikcinių ginčų su įvairių 
pramonės šakų unijomis ir 
bendroje unijų sąjungoje 
jaučiasi ne kaip namie. Bet 
tie gandai greičiausiai pasi
rodys tik gandai.

A.D.F. — C.l.O. unijų pir
mininkas George Meany y- 
ra griežtai nusistatęs rake
tierių apsėstas unijas paša
linti iš bendrosios unijų są
jungos. jis skaito, kad ap
sivalymas nuo kriminalinių 
gaivalų yra pirmas žingsnis 
darbininkų judėjimui į nau
jus laimėjimus, į verbavimą 
naujų narių ir didinimą uni
jų įtakos šalyje. Bet koks 
kompromisas su raketierių 
apsėstomis unijomis pa
kenktų visam darbininkų 
judėjimui.

Vežikų unijos išrinktasis

Zelandijoj buvo renkamas 
šalies parlamentas. Balsų 
skaitymas dar nėra baigtas, 
bet jau paaiškėjo, kad Dar
bo Partija gavo parlamente 
nedidelę daugumą ir vėl 
perims krašto valdymą iš 
nacionalinės partijos, kuri 
valdė paskutinius 8 metus. 
Iš 80 vietų parlamente dar
biečiai laimėjo 41 ir gali 
dar gauti kelias vietas, ka
da balsai bus baigti skaity
ti. Naują darbiečių vedamą 
vyriausybę sudalys Darbo 
Partijos vadas Nash.

KETURIOS GRANATOS 
VISOS PRO SALĮ

Lapkričio 30 d. vakare 
kokie tai dar nepagauti 
žmogžudžiai metė 4 ranki
nes granatas į Indonezijos 
prezidentą Sukamo. Grana
tos sprogdamos užmušė 10 
žmoniu ir 150 sužeidė, betB 7
prezidentas Sukamo ir jo 
Šeima liko nepaliesti. Gra
natos buvo mestos J akai ta 
mokykloje, kurią lanko Su-

neaiski padėtis! Arabų Maištininkus
Pirmas Uraganas -Gvatemaloje, pagal piane- ispanu kariuomenė Ifni

Haivajlį Salose sirnu1s’ .se.niau įs ,Valu ŽijS ko‘<>nij<>.i<?, Maroko pašonė-
____ _  pašalinti bolševikiški bend- ic ba^ia Malšinti arabų

rakeleiviai vėl pradeda jau- nacionalistų sukilimą, kuris 
Sekmadienį vakare ir pir- stis saugiai ir pradeda telkti prasidėjo pereitą savaitę, 

madienį Hawajų salas ap- jėgas, kad galėtų grįžti į Arabų nacionalistai noiėjo 
lankė pirmas uraganas. Vė- vyriausybę
jas 80 mylių per valandą
greitumu jau siautė salose, 
bet pats uragano centras su 
150 mylių per valandą vėjo 
greitumu sekmadienio vaka
re dar nebuvo pasiekęs sa
lų. Uragano centras keliau
ja link Kauai salos, kur gy
vena mūsų laikraščio l>cnd- 
radarbis A- Jenkins.

Uraganas Havajuose yra 
retenybė. Iki šiolei bent ne
buvo užrekorduota, kad sa
los būtų uraganų lankomos.

Kur Yra Rusų Raketa?

Amerikos kai kurie moks
lininkai sako, kad rusų pir
mojo sputniko raketa, kuri 
kartu su dirbtiniu mėnuliu 
keliavo aplink žemę, jau y- 
ra nukritusi zemvn. Bet ra-

ŠEN. GREEN ITALIJOJE

Senai orius Green M Rhode 
Island. komisijos užsienio 
reikalams pirmininkas, jau 
įžengęs j devintąją dešim
tį, buvo nuvykęs į Italiją 
kalbėtis Atlanto sąjungos 
(NATO) klausimais.

išvaryti ispanus iš Ifni ko
lonijos ir įjungti tą mažą
ispanų koloniją (171 ket- (KOMUNISTAI TEISIA 
virtame mylia ploto) į Ma-
..„i.,.I
Įroko teritoriją.
; Pagal arabų pranešimas 
'ginkluoti susikirtimai buvo 
! persimetę ir i didesnę ispa- 
[nų k oloni ją į pietus nuo Ma- 
jroko, bet ispanai nepatvir- 
jtir.a arabų pranešimų.

Lenkų užsienių
reikalų ministeris Rapacki . ... .. KT.
greitu laiku lankysis Svedi<t,?uktl® “ ^ATO organiza 
joj, o Zenono Kliszko, jta- ,^?8- ^5 Įjojus yra, kad 
kingo komunisto vedama! Yakal1į kal'lska, s9Jun?a 8a’ 
parlamentarinč delegacija'*1 «Ipnesne.
dabar lankosi Anglijoj. Ki- Laukiama, kad yynausy-
ta delegacija greitu laiku s, pasilanme su kongreso
lankysis Belgijoj ir kitur. vadais bus aptartas klausi- 

Kad Lenkija dabar vra J1138 duotl sąjungmin-
kiek savarankesnė, dėl to kam? atominių ginklų ir su- 
nėra abejonių, bet jos pri-i^P1^1 bazes Eurapos valsty- 
klausomyhė nuo Maskvos bėse, iš kurių galima būtų 
užsienių politikoje taip pat dau2yt’1 Rusijos teritoriją.
visiems metasi į akis. J®1 ,’usaI Pradėtų karą. To-

___________________ kiam nutarimui reikėtų pa
keisti dabartinį įstatymą, 
kuris draudžia------ - ------------ atominius

GENEROLĄ MALETER gjnuus ^įleisti bet kam.
Be to, girdisi.. v . .... ~~ —, »------- nuomonių,

Vengrijos kadai o \ aidžia kad apgjnklavimais sąjun- 
jau teisia generolą Pal Mą- gjnjnj.y atominiais ginklais 
leter, kuris pernai metais pasUnkinti} prieiti prie l>et 
spalio n^nesj vadovavo kokjo susitarimo su rusais, 
vengra sukilėliams. Kai ra-^ėl ištraukimo rasų 

____________ .^ą1 buv° pasitraukę įs Bu- karjškų pajėgų iš Rytų ir
EUROPOS SOSTINĖ h,al>est.?’ Maleter buvo ęentiajinės Europos kraštų turcvi-va ouaunt jVcngl^os Raro mįnisteriujr

pirmininkas J. Hoffa ir daiykarno šeimos vaikai ir kur 
einantis tos unijos pirmi- prezidentas su š*dma daly-,85** sako, kad raketa, gal 
ninko pareigas Davė Reck, vavo vakarėlyje 'paaiškės vėliau.

eidamas tas pareigas Malė- kariškų klausimų NA-
ter buvo įviliotos rasų į To valstybių pasitarimuose 
“derybas” dėl rasų kariuo- bus aptartas ir politinis ben- 
menės ištraukimo iš Veng- dradarbiavimas tarp NATO 
rijos ir tose ‘'derybose” bu- valstybių, kad pasitoikan- 

Ipavvzdžiu ir išskirti sostinei vo suimtos. Po virš metų nesklandumai nepasi-
(“federalinį distriktą”, kuris.kalinimo politinės policijos kartotų ir neardytų politi- 
!nepriklausytų nė vienai vai- kalėjime, gen- Maleter da- Nato valstybių vieny- 
stybei. * * bar teisiamas. bės.

Kol kas Europoj tėra tik' Dar visa eilė vengrų su-i Pasitarime su kongreso 
užuomazga būsimos federa- kilėlių laikomi kalėjimuose vadais bus aptartas ir pa
cijos, bet vienos vietos būsi- ir laukia teismo. Taip pat galbos užsieniams davimas 
'mai sostinei dar nėra nu- vis nauji žmonės areštuoja- kitais metais, nes ir tai yra 
’ matyta. mi dėl pernykščio sukilimo, dalis užsieniu politikos.

Europoje jau gyvai svars
toma klausimas, kur turėtų 
būti Euiopos būsimos fede
racijos sostinė. Švaistomas 

(klausimas pasekti Amerikos
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Prezidento liga Londono botanikos sodas
vežti. Vienas Kew sodo di
rektorių paskyrė aukštą at- 
lyginimą tam, kas jam pri
statys kaučuko medžio sėk- Kas

No. 49, Gruodžio 4, 1957

Lapkričio 25 d. iš trečio karto prezidentas D. D. Ei- 19o7 metais pavasari aš gui naudingu augalų, ištirti, lų. Sėklų direktorius gavo 
M-nhu\ver sunkiau susirgo ir visas kraštas dabar spėlioja, pirmą kaną patekau Angli- kokiose sąlygose jie gali net 70.000. Iš jų Londono 
-<as toliau bus. ši kartą liga ištiko prezidentą kritišku me- jon ir gavau lankui Lon- augti, ir juos veisti britų botanikos sodo šiltnamiu©- Prezidento liga 
tu. kada kraštas turi imtis skubių priemonių neatsilikti dono botanikos sodą jo atogrąžos kolonijose. Kad se 1876 metais sudygo apie 
i uo Sovietų Rusijos ginklavimosi srityje ir kada i

vaite
paskubomis lopyti ir stiprinti Vakarų valstybių karišką 
sąjungą—NATO. Prezidento liga tose sąlygose gali tu- 
reti didelių pasekmių. •

Pagal jau Įvestą madą. prezidento paskutinė liga 
'•uvo pranešta kraštui pradžioje, kaip paprastas šaltis ir 
tik vėliau buvo pranešta. kad prezidentas turėjo lengvą 
smūgį. Panašiai ir prezidento pinnoje ligoje. 1955 m. rug-

Ispanų pašalinimas iš Ifni 
būtu tik pirmas žingsnis j 

Pereitą savaitę laikraš- Maroko valstybės didėjimą, 
čiai didžiulėmis raidėmis Mažiukas karas Ifni kolo-

pnemiesty Kew. Milžiniš- tokių augalų yra daug, 2,000. Paauginti diegai bu
kas 120 hektarų parkas Banks pats žinojo iš savo vo nugabenti i Malają bei .... .
skendo jaunojo gegužės kelionių, o šiltnamiai leido Singapūrą Aziioie. Ten iš- ™j°j dk. Į>r?džia. Maro-
mėnesio žalumoje. Saulės daryti visokius bandymus auginta didžiausi kauėuko ........
apsemtoje erdvėje, žaliuo- su šiltųjų kraštų augmenija, medžio miškai, iš kurių, jau
jančios pievos dugne mirgė- Medžiu medžiotojai šiame šimtmetyje paplitus
jo jau pražydusių gėlių automobiliams, gauta už gu-
"kupstai. Erdvu ir laisva. Pirmutinis Bankso reika- ma bilionai doleriu.

Man tuomet ir galvon ne- las buvo parinkti patyrusių Panašiai« « •> « • • »• HrA7ifinnTn n».<

D. Eisenhoweri ištiko nau- ko nacionalistai svajoja “iš- 
ias smūgis. Tai jau trečioji vaduoti” ne tik Ifni krašte- 
prezidento liga. Laimei, li- b\ ne tik ispanų valdomą 
ga atrodo nesunki ir prezi- Rjo de Oro koloniją ir porą 
dentas sveiksta. Linkėkime, miestų Maroko šiaurėje, bet

buvo perkelta kad J*iss greit PasveiktM- ir prancūzų valdomą Mau- 
ėjo 24 d., pradžioje buvo pranešta, kad prezidentas ap- atėjo, kad šitame, taip šven- botanikų, mėgstančių ke- kur kitur chinino medžio. Prezidento liga plačiai retaniją, kur jau kvepia ži-

sirgo virškinimo susitmkdymu. o vėliau buvo paaiškinta, tadieniškai nusiteikusiame liauti po pasauli, ir juos iš- arbatmedžio, duonmedžio ^karnbęj° po^\'isa pasaulį* balas ir kasama anglis, ge-
kad jis turėjo širdies smūgi Jo liga 1956 m. birželio 8 parke, jo šiltnamiuose, dai- siuntinėti i karštąsias šalis diegai: išplatinta
ii. pradžioje buvo pranešta, kaip paprastas pilno negala- gynuose. sandėliuose ir biu- medžioti medžių, krūmų, vaistažolių auginimas
rimas. o vėliau paaiškėio. kad reikia paskubom darvti ruošė buvo dirbamas dide- žolių, gėlių, is kurių galėtų vesta aukštos statybir

ivainu Galingosios Amerikos vyk- ležis ir kitos gėrybės... 
domoji valdžia koncentruo-

statybinės irJasl asmenyje. Iuu”u «
vidurių operaciją.

Dėl paskutinės ligos spaudoje girdėti pasiūlymų 
pi ezidentas trauktųsi iš savo pareigu i privatų gyvenimą •' 
kr užleistu prezidentūra viceprezidentui Ni.\onui. Prezi-* * - i

lės reikšmės pasauli globias būti žmonėms naudos ar padarinės medžiagos me. }’.ga ar kokia kita sugai- Jungtinių Tautų orgam- 
1..................... * - . * malonumo. Anglams visų --- - - .. stis yra nepaprastas nykis, zacija svarsto Alžyro klau-ka(j darbas. Iš tikrųjų taip yra
jau ir tuomet buvę. pirma. Tu*mdžių miškai: labai pratur- kuris atsiliepia i visą šalies sima. Svarstyme dalyvauja - meuzioiujų . ... - ri...— ........tintas gėlių ir puošniųjų politiką.Mintis „adanti iš Lon- dono botanikos sodas įs jipIatinta
dono botanikos sodo ke- karto pasiuntę dešimtis, vė-
liaujančiu augalu centrinę bau šimtus. Siunčia juos ir 

ir niekas negali reikalauti, kad jis šalies tarnyboje užsi- kart0 Britų pašau- dabar.
linei imperijai, o vėliau ir

ir prancūzu užsienių reika
lu ministeris Pineau. Jisper-

dentas kaip kariškis visa savo gyvenimą tarnavo kraštui
Šiuo metu Amerikos vy- . . , . , , T

riausybė ruošia ar baigta e.'^. ^ a1^ kad “T 
rtiošti ateinančiu (1958-91 . ..
metų biudžetų: šiuo metu™ klausimo svarstyti, 
svarstoma, kokių priemonių
imtis, kad Amerikos atsili-

pramonei vertingos žalia
vos augalų. Daugiausia tam 
pasidarbavo Ke\v sodo šilt-

tinės Tautos neturėtų Alžy* 
nes

tas reikalas yra pačių pran
cūzų vidaus dalykas ir 
prancūzai ieško ir eina prie 
to klausimo sprendimo, 

z.,,,.! .ro.uncio Prancūzai nori Alžyre karo 
gu Sukinių tautelėmis, daž- Suprantama, kad ta Įs-ii- mieii darbai frreįt jvvksian- Paliaubu su sukilusiais na- 

veik visa spauda mano. jog turetų būti numatyta, kaip ir Sodas tuomet buvo kara- nai pešti keliaudami mene- vejkios pradžioje į;.,; vato valstvbiu vadu c’onabstais, paskui nori pra-
kas pavaduoja prezidentą, jei jis laikinai negali eiti sa-, baus Jurgio Trečiojo nuo- siais ir metais. Jie lankė bet iaįkuj bėgant ji Įgavo konferenciiai Visuose tuo- vest‘ rinkimus, ir po rinkimų 
vo pareigų. savybė. Banks gavo prieiti Indiją, Indijos vandenyno pasaulinės reikšmės. Dabar darbuose prezidento žo- s? Alžyro gyventojų

Konstitucija dėl prezidento laikino nepajėgumo eiti Plie 10 didenybės ir. dėsty- sa ynus. Mažąją Aziją, Ja- Londono botanikos sodas dj<ę turj nusveriamos reikš- ^rinktais atstovais apie to- j • damas jam savo planus, poniją. atogrąžos kraštus vra betkurio krašto botani- .Jo lica ineša netikra- 1,mesn*1 krašto tvarkymą, 
taip paveikė karalių, kad'Afrikoje ir Amerikoje. Jų Us pats< kas mahome-ma "i krašto vidaus ir už- būsim^ rinkM

; tuojau buvo paskirtas bo- patirtas vargas ir laimėji- tonui Mekos miestas. sįeni*u politika neau sakė’ tuos rinki’
o T. ., . , . , tanikos sodo direktorium ii\ mai padėjo vėliau daug pra- A,*a rengiami nastovū« ‘ 1 ‘ mus galės stebėti nors 10,-

2ūmas eiti pareigas. Kas prezidentą tun pavaduoti len- gavo sumanytam darbui pi- turtinti žmonijos gyvenimą, kursai botanikams ruošti Iš L’utI*n*nkai kalba 000 stebėtojų iš užsienių.
t r . ... b1'^’ nigų. * :Tik keletas pavyzdžių. ‘ įia patiekiama ilgo patyri- Senato komisija apklaus!-S?ebė^at^.JTidžiam?

ai prezidentas gali eiti >av o pareigas, ai ttun laikinaij>ei- Sode ganks ra(^o gap Praėjusiojo šimtmečio an- mo sutelktų žinių apie bet- nėja liudininkus dėl Ame-kvastų. išskyrus tuos,
reisti savo daroą kam nors bitam . Kas turėtų spręsti, ka- turtingiausią anų metų pa-įtroje pusėje Brazilija buvo kurį augalą betkam jų pra- rikos neužtenką
•ia prezidentas po ligojai kitokio susitrukdym© gali vėl šauly medžių, kilimų ir žo-į vienintelis pasaulio kraštas, šant. Kasmet iš čia siunčia- pasiruošimo ir dėl jos atsi- ... 
eiti savo pareigas? lynų rinkini, puikiausius gė-i kuris turėjo gumos (rab-ma dešimtimis tūkstančių likimo nuo rasų raketinių ^amząciją gali nutarti dėl

Kaip dabar yra, tik pats prezidentas gali nuspręsti, lynus ir geriausiai Įrengtus ber). Guma ir tuomet jau siuntinių Į visas pasaulio ginklų gamyboje. Komisijo- , z.'1*0; rodo ne kažin 
Tuose šiltna- buvo reikalinga dviračiu šalis su Įvairiausiomis sėk- Įe iau liudijo mokslininkai, .a’ °, ^el ° * nu^nmą ji 

* lomis. daigais, pavvzdžiais valdžios pareigūnai, eksper- l)ada,?s’ naudos ls to, !** 
ir paaiškinimais. Gal kiek tai. Visi pripažįsta, kad A- ** daug’ A^to sukilę- 
mažiau siuntiniu gauna pa- merika atsiliko nuo rusų to- 30/vii-r* 2”^

pats prezidentas turi įsitikinti, kad jis savo „areipti ne- džj« \aisi«-.... . ,, L Gu.ma . buT? (raunama ti sodo administracija. Čia limo skridimo raketinių bet laimėti jie™
r r . , . ‘ Banksui tie šiltnamiai la- daugiausia įs Amazones yna turtingiausias pasaulyje bomoų gamyboje ir erdves j J
• ie^a.i m amai a. 1. blausia patiko. Jo plano pa-:upyno miškuose aptikto herbariumas (užkonservuo- tyrinėjime. Visi sako, kad; ‘ P3

Rodos, paprasta būtų. kad prezidentai tuiėtų pava- p-indinė mintis buvo ieško-ikaučuko medžio. Buvo tų augalų rinkinys), suda- ltisų “sputnikai” supurtė iriNATO suvažiavimas
duotoją. kuris ligos atsitikime perimtų jo pai eigas ir pa- karatuose kraštuose žmo- draudžiama jis kur kitur iš- rąs 50,000 tomų. kuriuose pažadino kraštą imtis prie- Atlanto Gynimosi
liuosuotų ligoni nuo visokių rūpesnių ir darbo. Pavadavi- ■ galima surasti augalų pa- atsilikimą pasalinti. Sąjungos (NATO) valdy
mui bene parankiausias žmogus būtų viceprezidentas, ti “valdant didelę valstybę” kintų ar dar kankinamų vyzdžių iš viso pasaulio. Iš Senato komisija tęsia liu- bių vadų suvažiavimas Pa-
Bet tokio Įpročio nėra- Prezidentas Wilsonas kadaise sir- ir tariamai kuriant joje vergų stovyklose^ žmonių? čia pagaliau ėjo paskatini-dininkų apklausinėjimą. įyžiuje įvyks gruodžio 16 ir
go pusantrų metų, bet savo pareigų niekam nepaleido. " ” " ’ “ A “
Buvo ir daugiau panašių atsitikimų. Iš praeities pavyz
džių nėra. kaip tokiame atsitikime daiyti. nėra nė Įsta
tymo. kuris konstitucijoj paliktą spragą užpildytų, todėl 
verčiamasi kiekviename atsitikime kitaip. Kai preziden
tas D. D. Eisenhovver sirgo 1955 ir 1956 metais, ji pava
davo kabinetas ir jo artimiausias patarėjas S. Adams ir

muštų, išsemtų visai savo jėgas. Jei sveikata nele 
iš-vados turėtų būti aiškios—trauktis iš vietos ir perleisti 
darbą kitam, kaip tik tam reikalui krašto ir išrinktam 
žmogui—viceprezidentui. Kita dalis spaudos taip toli 
neina ir tenkinasi pareiškimu vilties, kad prezidento s 
sveikata greit sustiprės ir jis galės tęsti savo darbą. Bet tais.

Jų pirmieji gavo nugalė- namiąj, jo direktoriai, boti-
visam pasauliui, atėjo gal-ti didžiausius «»kunni» ėSįdu'roedžimi-L... AmM.,Kni

11 von jaunam anglų botam- braidydami atogrąžų (tro- njuo«tiniu ir kitokios , * A.me !R“j h!*.1"
H kui rananln yinnvni k Tn nikų 1 mišku<s nnolumi Svfi- , , • • ° ‘ , .? , kima kai ktll lU ginklų 1*US1U.1 KUr (augalų zino\ui) Jo- piltų) mishus, puolami z\e- dabojo vien anglu reikalu. ‘uu* būtu UlvHntas* 
o seph Banks dar l<09 me- nų ir gyvačių, susidurdami ‘ ‘ gamyboje butų k lygintas,

savo pareigas nieko nesako. Tuo klausimu kongresą? 
niekada nieko nėra taręs. Todėl prezidento pavadavimo 
klausimas yra visiškai neaiškus. Kas yra laikinas nepajė
gumas eiti pareigas? Kas prezidentą turi pavadi! 
trešnės ar sunkesnės ligos atsitikime? Kas turi

i.„..:ai.^ kur laisvu rinkimu nėra. 
niMlsnu Ką Jungtinių Tautu or-

kad iis negali eiti savo pareigų. Pernai prieš rinkimus ge- šiltnamius.
neroias D. D. Eisenhower sakė, kad jei jis pajus, kad ne- miuose noko jo didenybei padangoms? 
bebegali savo pareigų tinkamai atlikti, jis nė minutės ne- citrinos, ajielsinai, anana- į^. paplito « 
dvejodamas iš savo vietos pasitrauks, bet tai reiškia, kad b daug kitų gai-

vardan bolševikiško sočia- nų žmonių žudymą. ir kanki- , Ieikia tvarkyti. kuriuos žūt būt reikia paša-{dėti ir nustatyti bendrą gy-
lizmo nesukeliant .Sęn° nimą vardan kaž kokio ide- Joseph Banks, išbuvęs linti, jei Amerika nori iš- nimosi politiku kad prieš
Vinco širdyje pasipiktinimo alo, kure gyvenimo prakti- Londono botanikos sododi- laikyti savo pirmaujančią i pavojų iš rasų kariškos ga-
ir pasibaisėjimo , skerdynie- koje yra šlykšti veigija. te- rektorium 40 metų, išvystęs vietą pasaulyje. lybės sutelktų padidintą

to- gu ir pasipuosusi sputmkųjj^ veiklą pagal savo minti. Reikia manyti, kad liūdi- Vakartį karišką galią ir su
ieeprezidentas. Taip yra ir dabartinės ligos metu. Tiesa, kioms

miš? Ai na koki riba to- gu ir 
“klaidoms”, kurias virtine mirdamas tmlėio naši- ninku anklausinėiimai ne- tarta nolitika.

su didėjančia atsakomybe 
baido, kaip 
imti pa v

•subrendo” ir niekas nebesilaiįvia aisanuuit w suinnmu *« ihctk»^ uczc.-i- r. . _ »» *, , n »oės dar teberašė prieš 50 ^ąjtmgai, naujų idėjų, ai^
;ain tai buvo prieš keletą metu, kad jis gali per-;;.incul 7?,- “klaldlI Pa*® ;"»<*«. nors plieninės plunks- Amerikoje vieši Maroko !kaus vadovavimo ir pasiū-
adžias ir vadovauti vvriausvbei ;slas ai ti-ąsa socializmui mažumos diktatūros prnci- jau maišydavosi. karalius Magometas Penk- b^M kariškai sąjungai sti
aozias 11 \ano\auti vynausvoei. ;kuill bet 2era Senam V m- pas lieka nepaliestas, o tai-------- . -----------tacJc Tq111 * ' —

Apžvalga
mą su juo. Ne tiek aprašo, 
kiek savaip atpasakoja Kai 
“dipukas” užsiminęs Sibii-ą, 

Bolševikų “Laisvėje", ku- Senas Vincas jam ir užva- 
ri dabai gyvena sputnikų žiavo su tokiu pamokslu: 
socializmo 1 a imėjimais, "Paleidžiu, kad Stalinas ]n*- 

kai .ais pasiskelbia Senas xiai<lu. Daug nekaltu žmo- 
\ incas, kelių storų ir ma-.uiu. «not jūs. sulikvidavo. Da- 
^la,U knygų autorius irj^ar .Stalino jau nėra ir viskas
Molrevizmo didelis gerbė- pertvarkoma taip. kad tokioe 
ja>. nore kadaise buvęs nu- klaidos nepasikartotų . . .”
Kry pęs nuo tikrojo staliniz
mo... Kai k Pruseika grį- Padaręs tokį daleidimą 
žo Į bolševizmo avinyčią, jis .Senas Vincas tuoj ėmėsi 
gal’ir nelabai noriai. ‘ bet:teisinti ir Staliną ir jo klai- 
visgi pasekė Ireoną ir dabai , das ir paįiasakoojo ‘dipu- 
jau ilgas laikas laikosi “li- kui”, kaip kartais farmeiys, 
nijos” ištikimai ir be dide- beraudamas piktžoles, iš- 
lio gsrtvojimo. rauna ir getą daigą!

Tas tai Senas Vincas su- Bet Senas Vincas nepa
sitiko sunkų darbų dirbanti sakė

SENAS VINCAS 
“DALEIDŽIA”

cui tą kalliėti, kai jis pats Į reiškia, kad ir risi diktatu-: 
•tą ti-ąšą nepakliūva ir neturi i*os neišvengiami palydovai. 
{širdies užjausti nekaltai lieka.
naikinamus žmones Sibiro Dėl Lietuvos valstiečių 
stovyklose ar giriose pne kolchozinės baudžiavos Se- i 
sunkių darbų. nas Vincas neturi jokios i

Stalino “klaidos” tęsėsi nuovokos, bet jis dedasi ži
rnio 1924 iki 1953 metų. novu ir aiškina (savo gimi-: 
Kiek i>er tą laiką jis pridarė naitės lūpomis), kad jei kul
tų kruvinų “klaidų”, kurios kolchozininkai gerai dirba, j 
reiškė nekaltų žmonių žu- jie na sotūs, o kur jie tin-: 
dynes? Gal Senas Vincas į giniauja, ten jie ir badauja, i 
nekaltų žmonių žudymą žiū- Jei Senas Vincas žinotų, { 
ii, kaip i statistiką, kun* jo kad jis tokiais pamokslais 
visai neįdomauja. Jei taip, tik kartoja senovės bau- 
tai kam dėtis žmogumi, ku- džiavos ponų žodžius, jis 
iis piktinasi neteisybėmis šiek tiek susisannatytų. Bet 
ir ž m o n ė ms daromomis jis nežino, todėl bolševikų 
skriaudomis? “Socializmas propagandos pasakas ima 
be moralės”, kuri rašytojas už gryną pinigą ir stebina 
H. Fast atmetė. Senam Vin- savo gudravimais ne tik “di- 
cui atrodo visai priimtinas pukus”, bet ir šiaip publi- 
dvasios maistas ir jis žmo- ką. Ir koks reikalas neži- - 
nes nesisaimatija lyginti nant kalbėti? Kam kartoti 
prie netyčia faimeiio išrau- senovės dvarininkų ir mū- 
to augalo. Argi taip ir nėra sų laikų kapitalistų pasakas 

valstiečius

NAUJA MADA

Londone demon»travo šito
kią ateinančios vasaros su
knelę ir skrybėlę.

tasis. Jam čia tik atvykus įPnntl*
Maroko žemėje, mažoje is- Prezidento liga buvo su- 
panų kolonijoj Maroko vai- įkėlusi abejonių, ar NATO 
stybės pašonėje, iškilo ma-(valstybių vadų pasitarimas 
Žiūkas karas tai-p ispanų iri įvyks. Buvo spėliojimų, kad 
marokiečių. Marokiečiai {pasitarimas bus “žemesnia- 
nori Ifni kraštelį įjungti įime lygyje” ir tik užsienių 

(savo teritoriją, o ispanai (reikalų ministeriai susirinks 
tam priešinasi. Maroko sa-
'ko, kad Ifni kraštelio gy
ventojai sukilo prieš ispa
nus, bet visiems aišku, jog 
tas “sukilimas” buvo pa

puoštas Mai-oko vadų.

nei “dipukui", nei
“dipuką" ir aprašo stalinie- sputnikų "Laisvėj”, kiek gi jokio skirtumo tarp augalo apie “tinginius’ 
čių organe savo pasikalbėji- “klaidų" leidžiama padary- ir visai sąmoningai nukan- ar darbininkus?

tartis. Bet po trumpo abejo
jimo visos valstybės sutarė 
suvažiavimą daryti, kaip jis 
buvo anksčiau numatytas. 
Ameriką tame valstybių pa
sitarime atstovaus vicepre-

Ginėa« dėl 171 ketvirtai-'zMenta’ R’ Nixon ir vabty‘ nėsZdios e‘ krašto "X 

,menka. Be. už jo kyšo
|daug didesnis gmsas- J <mlės vvkti i Parvžiu

nuo Maiviko
!maždaug mso Maroko dy-, £umpos y^ybės tikisi 

marokiečiai vadina “pietį-; t* t^i k^mniu Marokoj Maroko p« raSTk^
Jfm taiko , t« d,dėlę ispanų numatom, na^

glrd'’ '*“<?*’ jaukieji ginklaTkad rusams
Maroko ,«įėjimas pne Sa- Lbmį & pagundų, 
charos dykumos ir jos spė- T 1
jamų žemės gelmių turtų.' J. a



<o. 49, Giuodžio 4, 19.77 IVIS, *80. BOSTON Poslapis Trečia*

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO NAUJIENOS

Ruošiasi minėti Vasario 16 tone jis draugavo su jau se-
... . „ .. niai mirusiais Arlinsku, Juo-•aug.j<.s Lietuva, Remi, (,ejka Ch lik Kirme,evi. 

įasis skyrius ruošiasi ir r. :»♦ kt
fiemet Vasario 16 minėji- įeat^ vairuotojas’
mu. Lietuvių Piliečių Riu- , kliįi„ 26 ,, sunkiai su. j 
he la, bus paskutinis šioje ? A i
saloje tos .Lenos minėjimas. g L A 5? k banke. ,
nes pavasari klubo namai Us buy0 , krifio 26 d Da. 
jau gal nis nugriauti gal , o i00 nari 
jau nebebus ne pėdsako to • Vaikšnorier
pastato, kuriame tiek metų
buvo minima Lietuvos ne- 
priklausomybės paskelbimo j, 
sukaktis.
Vėl keli mirė

Šiomis dienomis mirė Juo-

Di 
Pinnasis

M ari joną Vaikšnorienė ir , 
Bruno Šidlauskas po Nau- 

metų žada sumainyti 
žiedus. Marijona yra našlė, 
jos pii masis vyras buvo po
licijos daktaras. Šidlauskas 
yra naujakurys.

Draugijos Seniems žmo
nas Yaitulevicius, 7<> metų, nėms Gelbėti metinis narių 
Ona Berzinskienė, 68 m., susirinkimas bus gruodžio 
Francis Čepukauskas, 40 12 d. Lietuvių Piliečiu Niu
rnėtų, Pranas Žagutis, 70 )JO patalpose.
m., Bernardas Rutkauskas, * ., - ,. ..
69 m., Petras Frankas, 70 4*,brove kl“A* 
m., Antanas Valinskas, Dailidų pagerbimo poky- 
84 m. ir Vytautas Pigaga, liui vadovavo M- žemaitai- 
veikėjo Igno Pigagos anų- tis ir A. Kramilius.

A. Kupstas gavo ne 11,000 
balsų, ,»et 1.100

J. KrasinskasLaikina Lietuvių 
Klubo pastogė

GARDNER, MASS.Lietuvių Piliečių Klubas 
laikinai išnuomavo patai-
pas virš Riaito teatro Mill- Surengė įkurtuves Rainiam* 
būry gatvėje.

MAYFLOWER II ATSISVEIKINA SU NEW YORKl

Pavasarį iš Anglijos į Plymouth, Mass-atplaukęs “Mayllouer’’ 11. visą vasarą 
svečiavosi New Yorke. čia ji matome apleidžiantį New Yorko uostą ir plau

kiantį į Plymouth. kur jis pasiliks visą laiką.

Konsulatas jieško
Banionienė - Janulevičiūtė, An- ‘ buvo nusipirkę ūk; Skaudvilės 
tušė. Juozo duktė, iš Varnėnų Valsčiuje. Tam-?; r ap. 
k., l^ipalingio vai. Sadauskienė, Ona, Dzidoriaus d.
čekutis, Feliksas, gyveno Man- Saulius. Robertas, 
chester. Savickas. Anupras.
Čepaitis. Kazimieras ir Kons- Slamiškiutė, Katriute. vienu<>- 
tantinas, iš Gaistriškių k., Ke- lė. is Avikilų k.. Liudvinavo v., 
turvalakių v., Vilkaviškio ap. Mariampolės ap. 
čiapas, Antanas, gyvenęs Chi- Šukys. Vytautas, Jono sun. 
cago. III.. 4343 So. WhippkSt. Šveistys, Juozas ir Vincas ir jų 
Dambrauskienė - Doveikaitė,,•sesu,) Nerutė, is Jurbarko vai. 
Konstancija. Tomkevičius, Bronius
Do\eika. Stanislovas, vaikai O- kevičienė, Jadvyga, g; 
nutė ir Stanislovas. nevėžyje.
Endzelienė - Juoėerytė, Petro- Viseckas, Matausas 
nėlė. Antano dukt.. gyveno Ne- Karvelienė. Marytė 

Vinso vaikai.
Zajančauskas, Aleksandras Sta
nislovo sūn.. gyvenęs Bostonu. 
Zakis Ziidernian. Albert. gimęs 
Lietuvoj, žinantieji apie jo šei
mą ir gimines prašomi atsiiiep- 
ti.
Žilytė. Monika, duktė Antano, 
iš Kretingos apskrities.

Ieškomieji arba apie juos ži-

ir Tom- 
enę Pa-

r sesuo 
poloni ja..

uark 5. N. J., 80 Pulaski St.
Heras, Antanas, Prano sūnus.
Onytė - Jarmalienė. Elzbieta, 
iš Variakojiškių (Gegužių) k.,
Liržų a p.
(b i mėlis, Pranas.
Jauulevičius, Antanus, Juozo s.
Jarmalienė - Genytė, Elzbieta, 
iš Variakojiškių (Gegužių) k.,
Biržų apskrities.
Judisky, Mary ir William. gy- nantieji maloniai prašomi atsi- 
veuo Yonkers, N. Y. liepti:
Ketvirtis, Liudvikas. < onsulate Gen. of Lithuania
Kontrimavičius, Stasys. 41 West H2nd Street
Lalas, Jonas, iš Kviečlaukės k., New York 24. N. Y.
Kruopių parap.

B SAULĖTOS FLORIDOS

HOLLYWOOD, FLA.

Pasisekęs Balfo kortų 
vakaras

~ a , Lapkričio N akučiai ir Daukantai lap- :Ki,vl/lls 
kričio 9 d. surengė Julei ir SUj-engė

Spalio 27 ti. buvo Drama
tiško Klubo vakarienė, i ku- 

--------- rią susirinkt) gana didelis
išskrido į Havajus lietuvių ir nelietuvių būrys, j Viktoras. NEW YORK, N. Y.

Mano sūnus daktaras A. Klubui Paklauso virš 700 Lekavičienė, Elzbieta. ----------
Braze su Žmona gyvenan- asmenM* Mačiulskytė, Ona. gyvenusi Vo- LSS 19 kuopos susirinkimas

tieji Roekford, III., lapkri- ^.LaP^io 23 tl. ųašalpbč Lietuviu Socialdemokratu

Pasižymėję mokiniai
Aleksandrui Nakučiams

Vidurinėse mokyklose kultuves jų naujuose „a- 
lonsie pasižymėjo šie ne- muose. Dalyvavo apie 45 niekĮg neatvy|{0............... _

iams pajm Beach buvo V. Liule- . .... ...........
naujoje pašto- vičius (jis jstojo Ba|fo na. Ap.,Ie.de r«c.mec».

čių buvo kviesta ir iš aplin- suvažiavime. Dr. Braze pa- alae asmenų.
Vi-isnl Iryliu c covuita.: turo-x a nviikt.' ‘-'•C* ' C s a vv. VUI Vic MlUTYll dnvvo Iom as*UCUJS IVJIK II ĮJI <XHCNII!<£• IS“

jo pobūvi ir moterų Exze- įš šakių apskr. 
leli klubas. Matulevičius. Vladas,

Visi tie uobūviai buvo gyvenęs Alytaus ar Seinų ap.

šiūtė. Marijona. bo patalpose.
Matuiaiiis, Antanas, Jono sūn.. Jame bus renkama kuo

pos valdyba. Visi nariai 
spėjamai j)rašomi susirinkime daly

vauti.
Frank Lavinskss

tuviai- n Polnhoekaita n 1 t ♦ i • r» *♦ • niekas neatvyko. Iš West bus 3 savaites,tuviai. D i diuoetKA'te. L». asmenys. Linkiu Rainiams Pnbn h„vn v
““kali ’aimeS "aUj°ie PaSt°--iėius (jis Įstojo Balfo „J
kaitvtė T Potkuts R CiA-C J ««) ir A- Pakšis. Iš Miami! Iš Racine, AVis., niekas Dramatiško Klubo patalpo- Meidus, Antanas. iš Stuėiu k.,
drai’tvtė K B-ikanaitė ? I I’kUmingai sutiko Beach atvyko O. Navickie- nepranešė, kad spalio 29 d. se. Į*u™g". ųva,L .. . I
Cheraitė, J. ilusevičiūtė, P. ku»'«* ne su dukra Amta Karns, mirė si, d,es liga Juozas Bal- Minis w met„ sukaktį stanfak>vo sįnus J
Gerdauskaite, C. Raunaite, Lietuvos kunigas Donai- alnlnin e- ... L . - , , I r i»niv>u Aiwviero« 1 ini.. MikJtas. Altanas, Antano sūn. !

D. Lukošiūnaitė. R. Mačio- das Ribokas paskirtas į ai- Baigus kortuoti visiems Is Kenosha Klubas rengiasi minėti Mumkeviėienė. Ona, Antano d. : MIŠKAIS
’ - “ » • Jokūbo sūnus, i romanai

Naujausios knygo*

: nariu susirinkimas.

ATEINA RUK O.
l»arašė Marins Kati

liškis. Tai ištisa Auk.-ta:!įjos 
Michalina ir jos |kaimo tipų galerija. Knyga tu

ri 514 psl.. gražiu kietu virše
liu. Kaina ......................  $5.00

Skeniškis, 90
nuolis” dar gražiai šoka Bekerytė padeklamavo, bu 
polkutę. Gyvendamas Bos- vo ir kalbų. Buvęs
.tlt+Tt+T+i- -f tVf ‘FVVVV T WWWWV
►

ir Veronika, iš 
Triobiškių k., Marijampolės ap.Avcsvvrssvr vuviao, nui idlll V«. - O * • Io

metų “jau- dovauja muz. J. Beinons, ° hrairiu* gė^ j Keleiviečiai John Stasiu-1 . Visi vietos ir apylinkės Folukardas, Stanislovas. Alek-
—- — • . ^,^,10 sūnus.

tadzevičius. Jim, gyvenęs Va- 
lokliuose. gimęs Čikagoje.

į Nedarbas didėja Ražukienė - Skrabulytė, kva.
C. K. Braze

SKUpeiKOS aave įvairių ge- rvcieivieviai ounii OU4S1U-, ’ —* -‘-v-- “
rimų, Jasauskai veltui davė na? sa žmona, vasarą pra- lietuviai prašomi tam pobū- .^a.
patalpas ir buteli geros deg- leidę Čikagoje, grižo i savo j viui l engtis.

PATARTINA VISIEMS jSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA

tinės. Be jų dar prisidėjo p. namus.
Aušrienė, E. Strilla ir Švol- 
kinas. —----------------------

,ViS°'•aktaS, 'laJ,Ž NEW BRITAIN, CONN. 
pelno $79.1 a ir be to su
rinkta nario mokesčio $27.

GINTARĖLĖ. legenda, para'ė 
J. Narūne, gražios Vlados 
Stančikaitės iliustracijos, ver
tinga dovana vaiki nis.
Kaina ................................ !>5c.

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus^
vedėja M. Alicr.eisonienė. Knygoje sudėta apie pus-Š!valdybai, ištiesusiems dos-

Didelė earbė svečiams, 5^°}* .Union 
Balfo skvriaus nariams ir d<rbin,nka*

trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausi 
valgius iš mėso<, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai-! 
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo*! 
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių knyga’ turi 136 puslapius. Ji para-! 
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina' 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadw«v So. Boston 27, Mass

“KELEIVIO“ SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos vaidilos 

pripažintos vaistinis

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester, Maaa.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės } registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininką. Čia ii- J 
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- ; 

I luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
Mes siunčiame vaistus VISUR, 
speeialinių vaistą nuo džiovos 
vaisiu nuo audito kraujo 
reumatizmo, nuo iirdies ir nervą Hgą. Vai- į 
štai pasiunčiami VISUR. Raiykit 
visais sveikatas klausimais.
Vytautas SkrJmka. B- S. Ra*. Pfcm

Ideal Pharmacy vais
ir Notaiy 

MaMM«aannamaąm

„ . , ,, ... . NEMUNO SŪNŪS, parašė An-v.. , , . i i • - • • vyras Razukas, Feliksas, vaikai; . . .. . , . ,Dnljluvese .kirba, žymiai Ona ,.etros ir Vac|ovl>s |dnU» Valuel«s. Įd,mu, r..ma-

sumažėjo. 1 I umpinamos stipienė. Petnnėlė, Jokūbo d. 
darbo valant os, kaikui te- Vaičekunaitė, Konstancija, Ra

polo duktė.
labai žiūra, Stepas ir Vincas.

Alutis, Pranas, Domo sūnus, su 
žmona.
Andruškevičienė. Magdalena, į lis, 426 psl 
Vinco duktė, ir jos dukterys j DANTYS Ju |»riežiflra. Svci-
Maiija ir Ona. i kata ir Grožis. Parašė dr. Ati-
Bakevičius, Antanas, gyvenęs Į tanw Gussen.Gustainis. kryga

gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūao sveiKS- 
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina ..... $i.<W
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų. kuriuos autorius, 
-ašytojas ir diplomatas, praiei- 
io Prsis-uziioj. prie Italijos sie
nos. I-a daris 453 psl. . • $4.50.

ŽEMĖ DEGA. antroji dalis, 
414 pu sk. veikalas, laimėjęs 
praeitų metų literatūros premi
ją, kaina $4.50.

dirba 4 dienas ir mažiau.
Darboi.liūdnas

žmoguiK*

Jau ketvirtą savaitę strei- 
inią ranką vargą vargstan- kuoja Union Manufacture 

bendrovės darbininkai, ku
rių ten dirba apie 300. Svar
biausi reikalavimai — pa
kelti atlyginimą ir page
rinti draudimo ir pensijų 
sąlygas.

Kol kas streikas vyksta

! tiems tautiečiams
J. Svolkinai

MIAMI, FLA.

Buvo Alto susirinkimas

Lapkričio 9 d. buvo Alto, sėkmingai, streiklaužių nė- 
skyriaus susirinkimas, ku- ra. Policija saugoja dirbtu- 
riame dalyvavo 22 asmenys, vę, bet jiems nėra kas veik- 
Išrinkta šios sudėties valdy- ti, nes streikuojantieji yra 
ba: Pinu. A. D. Kaulakis, drausmingi, laikosi tvarkos- 
vicepirm. S. J.. Svolkinas ir Minėtoj bendrovėj dirba 
A. P. Noiris, sekr. M Ver- daug lietuvių. Patartina ir 
bilienė (vietoje atsisakiusio jiems laikytis vienybės, nes 
C. K. Braze), ižd. V. Sku- vienybėje — galybė, 
įieika, iždo glob. P. G. A-i^ / . . nramo.„ 
leksynas, B. Bukauskas ir L**uv,ikot pramogos 
P. Druziliauskas. ' Rudeniui atėjus atgijo ir

Kitas susirinkimas bus draugijos, pradėjo rengti 
sausio 4 d. Lietuvių Klube, savo jiobūvius.

Pakietai į Lietuvą
Fer mūsų vaistinę yra pasiųsta virš 4,000 pakietų vaistų 

į Lietuvą su geromis pasekmėmis. Pagal didelį patyrimą mes 
žinome, kad Lietuvoje vis dar siaučia tokios sunkios ligos, 
kaip džiova, aukštas kraujo spaudimas, anemija, širdies ir 
nervų ligos, kepenų negalavimai ir kt. Mes specialiai lai
kome vaistų Lietuva žmonėms. Prašom su reikalu kreiptis 
per laišką į mūsų vaistinę iš toli ir iš arti, nes dabar patogu 
siųsti vaistus, kol nėra sniego. Rašykite:

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Są, Forrester, Maaa.

tai
reiškinys
Petras Naunčikas

PITTSBURGH, PA.

Tarėsi Vasario 16 reikalais Telšiuose, vėliau Vokietijoje.
Bernotaitė, Veronika, iš Sodai- 

Lapkričio 19 d. buvo Al- čių kaimo.
to skyriaus susirinkimas, Griciūtė - Kakštienė, Petronė, 
kuriame tartasi, kaip pami- iš Salantų vai.. Kretingos ap. 
nėti Lietuvos nepriklauso- Grudzinskas, Česlovas, 
m.vbės paskelbimo 40 metų Kakštienė - Griciūtė, Petronė, 
sukakti. Minėjimą nutarta ** Akintų v„ Kretingos ap. 
rengti Lietuviu Piliečiu-Klu- Kar\elivne - Viseckaitė, Mary- 
u.. i • ‘os i »e Apolonija, ir brolis Viseckas,bo patalpose vasario 16 «l. M,ta^sUVi«o vaitai.
3 vae p. p. Jame kalbėti is kra(u,us|tienė - Buivydaitė. Mo- 
lietuvių bus pakviesti 2 kai- nji^ gyveno \Vindsor Ijocks, 
belojai. Tikimasi, kad į mi- ( onn.
nėjimą atsilankys gubenia- Krikščiūnienė - Tamulevičiūtė, 
torius ir miesto majoras. Ona, ir jos sesuo Kušleikienė,
■ . Jadvyga, Mykolo dukterys, išV»«m. lietuvių a|„krit(„
draugijoms žinoti Milčiunas, Adolfas.

Pittsburgho ir apylinkės Rau,avK’ius. Aleksas, Alekso a„ 
lietuvių draugijų metinis P'veno,. ^uesne Pą.. kil iš 
suvažiavimas bus sausio 19
d. 3 vai p.p. Lietuvių R- i>iliukaitis, Edmundas, 
liečiu Klubo patalpose (li- p<xvvičiūtė, Magdutė ir Onutė. 
23 Jane St). iš Avikilų k., Liudvinavo vai..

Visos letuvių draugijos ir Marijampolės ap,
kitokios organizacijos pra- Brike. Maria, gyvenusi Phila- 
šomos jame būtinai dalv- ^'phia. Pa. 
vauti. Kviečia Amerikos Re’iuga, Vladas, iš Palangos v. 

{Lietuvių Tarvbos Pittsbur- Rinka, Charles, įvykęs iš Lie- 
gho skyrius. ‘ 1940 metaw’ 1 HaverhUk

Fr. Žilionis 1 Rozelevičius, vyras ir žmona.

nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. įdomiai at
vaizduotas tas Įvykis, ap.e kurį 
dabar mažai kalbama, l’irma 
dalis 280 psl. kaitų . . . .$3.00.

NEMUNO SŪNUS antroji <ta- 
.54.00.

PAVASARIŲ ALI )KOJ. parašė 
Ieva Simonaitytė- įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy- 
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl.. kaina........... $2.50.
jūrininko sindbad nuo
tykiai. Nepaprasti, kaip jie 

surašyti knygoje "Tūkstantis 

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

............... ... ■ $2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis“
636 E. Broadiray

So. Boston 27, Mi

Ie.de


J

talapb Ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON No. 49, Gruodžio 4, 1957

Iš Pavergtos Lietuvos
A- Lalis gyvas Tiria Gedimino kalną

įį šiandien bekalba, o juo la
biau tiki. taikinga koegzis
tencija Koks kolosališkas 
titoizmo kurso kritimas! Po 
Kremliaus svaigulio raketų 
ir sputnikų dzivais, bolševi
kų tironai viens kitą ėda.

Antanas Lalis. didžiausių Mokslų akademijos istori- Jų išradimai ir grąsinimai 
lietuvių - anglų ir angių-lie- j0> instituto darbuotojai jau išblaškė nusiginklavimo i- 
tuvių žodynų autorius, kaip trečius metus atkasinėja se- Huzijas.
praneša •‘Naujienos*’, gyve- novės liekanas, šiemet baig- Aš suminėjau taikingą 
nąs su sa\o broliu Juozu ta atkasti siaurinį kalno koegzistencija. Pabaltės 
Panevėžy. Jis dabar tui i šlaitą. Be to atkasinėjamos valstybėse Sovietai prikiša- 

11 ^nos Barboros bažnyčios mai žygdarbiais įrodė, nese- 
Grįžęs is Amerikos prieš liekanos. Rasta daug įdo- niai Vengrijoje iškalbingai 

antrąjį pasaulinį karą. La- mių daiktų. darbais patvirtino ir diena
lis keliolika metų gyveno iš dienos savo elgsena J. A.
Šapalų dvarely, ant sesupės * ‘eno • atsilikęs Valstijom primena, kad tai-

iš per Vilniaus radiją pa- kingai koegzistencijai So- 
skelbtų duomenų matyli, vietų neturima nei mažiau- 
kad Lietuvoj pieno ūkis la- šio palinkimo.
bai susmukęs, kad tuo po- Tuo tarpu, kai tautų at-

TREČIAS POVANDENINIS ATOMINIS LAIVAS

Amerika jau turėjo 2 povandeniniu lai vu. kurie yra varomi atomine jėga. 
Tai Nautiius ir Seauolf. čia matome tretįjį tokį laivą Skate. pirmą kartą iš
plaukiantį i jūrą. lokiu kaip Skate bus pastatyta 1 laivai.kranto. ir ruošė naują žody

no laidą. Tą dvareli buvo 
nupirkęs Marcelis Gugis. 
adv. Kazio Gugio brolis, bu
vo prisidėjęs ir Lalis.

Kai antrą kartą Rusijos 
bolševikai užėmė Lietuvą, 
tas dvarelis buvo nusavin
tas. Laiis buvo per senas 
dirbti kolūky, o kitokio dar- 
ix) negavo, to dėl turėjo ieš
koti pagalbos pas savo gi
mines.

nu dėkingumu, kada jį iš
gelbėjo nuo Malenkovo pa

puoštos kilpos.

I” 4. Klydo pasitikėdamas 
Chruščiovo nauja antistali- 

niška linija, nes jis aiškiai 
eina kruvinomis Stalino pė
domis.

o. Klydo pasitikėdamas 
sovietiškų ordinų bei meda
lių gausybe ir istoriniu įver
tinimu, nes istorija lengvai 
klastojama, o medaliai tėra 
nieko velti blizgučiai, 
kurie sukelia pavydą ki
tiems. Tos pačios paitijos 
išgarbintas jis tapo tos pa
čias paitijos apkaltintas tais 
nusikaltimais, kuriais kalta

■■ kaip tik pati partija ir Sta- 
temoka linas su Chruščiovu. KaroMilionai aklųjų tik vienas žmogus

skaityti ir rašyti. Pavyz- pradžioje, kaip visi puikiai
džiui Tunise beraščių yra žinome, sovietų kariai leng-

~ • o-r., ii 80-85*<, Abesinijoje 95-99 vai pasidavė vokiečiamstik
. . Graikijoje 2o.9 <, Portuga-;nuošimčiai> Persijoje 85-90 todėl, kad jie nekentė ko-

>at gimi- kj°Je 41.1 <, Rumunijoje nuošimčių, Irake iš 3,720,- munistų paitijos. Jie pra-
_____________ w______ , __ mo nematė arba ve- 23.1* r , Ispanijoje l<-3 < • 000 gyventojų beraščių skai- dėjo kovoti tik tuomet, ka-

naujoviška tech- metu imperialistinis komu- liau regėjimą _pi ai ado, ku- Kiek ^,la ^°"Itoma 3,320,000, Turkijoje 9 da naciai ėmė juos be pasi-

žiūriu Lietuva stovi ko ne gimimo pavasaris eina Azi
paskutinėj vietoj, o juk ne- jos ir Anikos kontinentais, . . . _ . ~ 7
priklausomos Lietuvos pie- kai apie 20 naujų tautų po Noriu kalbėti ne apie ak 

‘ no ūkis buvo pasiekęs aukš- karo prisikėlė nepriklauso- luošius, kurie nuo pat 
to lygio. Taigi, bolševikai mam gyvenimui, tuo pat
su savo
nika*’ sužlugdė ir pieno ūkį. nizmas užsmaugė visos ei- rle» kaip sakoma, sau tako vietų Sąjungoje, sunku P»*imiHonai vyresnių kaip 15 gailėjimo marinti badu.
M , lės senų tautų nepriklauso- nemato. Didelė yra tų zmo- sakyti. Nėra iki smulkmenų nemoka neį rašyti nei ir 6. Nieko velti Chruščio-

enka statyba mybę. Kas paliko iš komu- nnI nelaimė. Ir tokių pašau- tikslios ir UNESCO suimk- įkaityti. Saudi Arabijoje, vo vieši pareiškimai apie
Boiševikai giriasi, kad Pa- nistų kadaise proklamuotos b'.yra dideus_skaičius. Lie- tos žinios. Tokias sunku ir j.jemene taįp pat 100 žmo- kolektvvinę vadovybę ir . -.......... . ....

alkaniems žmo-
kuri pre- aKIDJy ouvo iai ®-vu; uei Jos nera .^c!a ls* Kiek daugiau raštingų y- nėms jis žada mėnulį, nes

‘ra Pakistane. Kambodžijoj, tai kariškos vertės, o ne gry- 
reiikami pagal įeikalą. Kl- jndijoj (80-85'< ). no mokslo, atsiekimai.
taip yra Sovietų Sąjungoje

Buhalterio alga

Buhalterio—atskaitomybės 
vedėjo pareigos yra atsa
kingos. s et ir buhalteriai 
tegauna mažą algą. štai X 
kolchozo buhalteris gauna 
mėnesiui 600 rublių, o už 
\a.gi ir kambarį per mėne
si gauna mokėti boO rubliu.

nevėžy po karo pastatę 
tebestatą 1,500 namų
gi. vos 120 namų per me- munistų partija, Kuri pre 
tus. Mieste, kuris*'turi kelias tendavo būti nuskriaustųjų 
dešimtis tūkstančių gyven- partija, anot Jean Paul Sar- 
tojų, tai tikrai daugiau ne- ^re«
gu maža.

“KELEIVIS” YRA GERIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA. 
JĄ GAVUSIEJI BUS DEKiNGI IŠTISUS METUS. TAI 
KODĖL NEDOVANOTI Ji KALĖDŲ PROGA SAVO 

PAŽĮSTAMIEMS?!

Altas - vienybės pavyzdys
Lietuvos atstovo Vašingtone J. Kajecko Amerikos

Lietuvių Tarybos suvažiavime lapkričio 15 d. 
pasakyta (klek sutrumpinta) kalba.

kiu aklųjų buvo 3129, tai syti, bet 
via beveik 15.4 asmenų iš kreiptos, nėra skaičiai pa-i 

Ki-
šiandien virto “žmog

žudžių partija”. Mes gi, iš 
kartaus prityrimo, žinome 
—ji kanu yra ir genocidi
nė partija.

Tokios padėties akivaiz
doje, laisvasis- pasaulis su- 
oruzdo. Jis suglaudžia savo 
pietas. Tai, reikia tikėtis, 

♦turės išganingų 
pasauliui ir Lietuvai pase
gu. Suglauskime įr męs sa
vąsias gretas.

baigdamas norėčiau ALT 
L-uvaziavimo dalyvius pa
siuntinybės vardu nuošir
džiai pasveikinti. Linkiu, 
kad šis suvažiavimas būtų

kiekvienų I0,6o0 gyvento
jų. Kituose Europos kraš
tuose tas aklųjų procentas 
cuvo mažesnis.

Daug kar«.ų daugiau yra 
kitokių aklųjų, kurie nema-

Ten ir skelbiamiems skai
čiams negali patikėti, 
jie paienkami pagal 
koks yra reikalas. Bet, 

jų statistikai,

ALT turi impozantišką
darbų Lietuvai rekordą. Jo trybės bandymas stengtis 
veikla prasidėjo, galima sa- visą Jūsų veiklą išskaičiuo-
kyti. su pu muoju žygiu 
baltuosius rūmus, kai vyko- 

I as prezidentą Roosevel-

Žodžiu, vadinamasis gel- Jeigu taip, tai ko verti 
tonasis (Azija) ir juodasis Chruščiovo taikingi užtikri

nimai užsienio valstybėms? 
Aišku, jie verti tik tiek,

ne.sĮ (Atrika) žemynai tebėra a- 
t?l»ikli, beraščiai.

Tą žinodami suprasime,jei
to ir negali pasinaudoti vie- patikėti jų statistikai, tai kaip sunku ten skinti kelią 
nu iš reikšmingiausių žmo- ten neraštingų tėra nuo o i tikrajai demokratijai ir ko-
mjai išradimų — raštu, ku- Iki 10 milionų, tai yra 2-5- ^ia gera dirva komunistinei
ne nemoka nei skaityti nei »'< visų gyventojų. |propagandai, kuri nesivar-

laisvajam ra-.vtL kuriuos maaririauta- Beraščiai Lietuvoje įžydama pažada aukso kal-
nant vadina analfabetais.
Šiais aukšto lygio pasieku 
šio laikais tai yra taip pat
labai nelaimingi žmonės, žino'me7"kad'geniau sunkiausia isi-
noi-s šuo, gal būti, nevis, jų klog tebuvo prieinamos uk

kiek galima pasitikėti savo 
ginklais.

Andrius Valuckas

MASSAPEQUA, N. Y.

Neturiu po ranka duome- Įna», ryt dienos rojų, o tam- Mirė M. Dobužinskis
ini irin-io ii-jvoirzriiiMtu isūs žmonės tam lengvai pa- ....
t. • ... t' kl To dėl iv mainmp Uy.fl L«ll)LllC’O — l d. >av O SU-

tuvos žmonių raštingumą. 11 K«*a ..... -_____ . _ _....

supranta.
Jungtinių Tautų Auklėji- taį 

mo, Mokslo ir Kultūros Gi
našus, sėkmingas ir džiugus gamzacija, ti timpai LNLS- 

l erdidelis būtų Jūsų kan- pavergtiems lietuviams. L O vadinama, neseniai pa-
-------------------------- skelbė jos statistikos sky

riaus surinktus iabai ido- 
NAUJOS KNt GOS .'mius duomenis žmonių raš- 

---------_________ tingumo klausimu.

a ingumą. 1-------.------  - . • ... naus namuose mue pasau
lio vardo dailininkas Mati- 
siavas Dobužinskis, 82 m. 
amžiaus.

Velionis kilęs iš senu Lie
tuvos bajoni giminės, jo 
tėvas buvo rusų kariuome
nės generolas. Jis pagarsė
jo ne tiek savo grafikos ir 
tapybos darbais, kiek tea-

skverbti ten, kame žmonės
ldantiems luomams, bet ir ;^la labiau apsišvietę.

J. V—gasaštuoniolikto amžiaus į 
pabaigoje net bajorų dau-; 
gumas buvo beraščiai. Tik '
vėriau, pradėjus steigti iri ----------
parapijines mokyklas, nėra- į Chruščiovo suretlaguota- 
štingųjų skaičius pradėjo me maišalo Žukovo prisipa- 
nnazėti ir valstiečių tarpe. žinime, tari) kitko, sakoma,

PAMOKA ŽUKOVUI

į ti. Aš tai nebandysiu. Šiuo 
atveju AL.T. puikiai pri
tinka romėnų poeto Ovidi
jaus, posakis: “Kur tiek 
c.arbų, ką bereiškia žo
džiai '. Jūsų rekordas pats 
už save kalba. Jis ilgas ir 
senos datos. Jūs nepraleido-

, , .. ti u dekoracijomis. Jis na
t . Nepriklausomoj Lietuvoj kad jis gavęs pačią didžiau- , dekoi-ariin

Raštingu UNESCO laiko nerastįngumui buvo paskel- partijos pamoką. At- Europos ir Amerikos tea- 
js, kūne sugeba parašyti fotas neatlaidus karas, vnač i’odo, kad tai vieninteliai jrams jame skaičiuje ir to

kio garso, kaip Maskvos 
dailės, Scalos Milane, Pet
rapilio, Dresdeno, Londono, 
Paryžiaus, Metrcpolitano 
Ne\v Yoike operoms ir kt.

Velionis nuo 1929 iki 19- 
39 m. gyveno Kaune ir dir- 

teatre, kuriam 
dekoracijų,

ir dėstė meno mokykloje. 
1939 m. išvyko i Europą,

Marius Katiliškis “Miš-
kai, ateina ruduo ’ l oma- 'tuos, kui .e sugena parašyti btas neatlaidus karas, vpa

laisneii, vadi- įve(;us privalomą pradžios teisinga pranešimo vieta.
»erra, -jJoo 8o. Ha’steo 8t., naši, ne tik pavardę pasira- mokslą ir neraštimmmas nes tai parodo, kad marša-
Chicago 8, III. Spaudė M. Syti. Ji atmetė ramus iki Zrėiai mažėjo Žukovas tik dabar su-
dorkūno spaustuvė, spaudą « metų ir skaičiuodama be- statistikos duomenų tuo prato. .i»»:

valstybes prezidentų, te nei vienos progos neiš- pnziurejo J. J. Palukaitis, tascius gaivoje turi vyrės- klausimu visai Lietuvai, L Negerai padarė, kad
šiandieną, po tiekos naudoję page.bėti Lietuvai ;vmeli paraose R. Viesulas, mus kaip minėto amžiaus. bet iš §įauiįu 1930 metų nusukęs sprandą Berijai,

jos skriaudžiamai tautai. >14 pri.. kietu viršeliu, kai- Mūgu žemėje sukinėjasi 2 metraščio žinau, kad 1929 Molotovui, Malenkovui bei 
data—

le
tą išgnsii garsų ir 
i are.škima. kad Lietuva te-ą *■
tėra gyva ir vėl bus laisva, 
i as nusistatymas buvo pa
tvirtintas ir sekančių sios 
: a lies

Jei
metų. J. A. Valstybių vy- 
i ar-.-ybė nepripažįsta Sovie
te okupacijos ir jos padari- 
n.ų. jei Lietuvos Pasiuntiny-

džiugų jo

ir
Gamė Jums už ui. na šo.Od. Išleidimo «««.- blhonu 4ytj miuonal

Aš džiaugiuosi, kad Tary- 19o< metais. ;nįu 1§ ju vyresmu
a vieningas veiksnys. Tūlo M. Katihškis jau pažįsta- me\u Vla, • • • i *•

stipriausiu-;OO( in.lionai Luisu pasaky- ėmimo komisijo:oe šioje šalyje pilnateisiai i.areigūno neseniai užklaus-• mas kaip vienas 
teoeveikia. tai pil mon eilėn įas, ar esama vieningo A-! ių, talentingiau

zmo- m. Šiaulių mieste raštingų kitiems, nenusuko sprandų bzO valstybės 
kaip 15 žmonių skaičiuojama buvus politrukui Bulganinui K’nUpjC£ė ' jc. 

vienas bihonas 16.5', ,* kad Šiaulių nauioku Chruščiovui, nesunaiknoko-Šiaulių naujokų Chruščiovui, nesuna 
isiios duomeni- munistų diktatūros. Jis tai

belet-;tl, kad iš paskutiniojo skai- mis 1928 m. raštingų naujo- lengvai galėjo padaryti net- . 1 j 1 . 11 ’unr! pabuvęs Anglijoje,o 1929 me- n- tuo metu. kada Bulgani- atvvko į Amevika ir eia 
grizo iš

ki audžiama: Lietu 
lelingumo dėka. Lietuvių A.L.'I 
rauta jialiks amžinai dėkin-i čiausi
ga už taip kilnų J A.\ . jos vienybe 11 toliau ouių įsiai- uantis skaitytoją 1 tolimą mej yra tarp 690 ir 720 mi-'antrąjį pasaulinį karą ras- krinimais apie taikingą ar- sugrižo va< nnes menesi 
atžvilgiu gestą 11 moralinę Koma. ugdoma n plečiama, šiaurės Aukštaitijos užkam- ,ionu Daugeliu mūsų tai ti- tinguju skaičium Lietuva mijos ir iiartijos sugyveni
mai paramą pačiu sunkiau- Ateinančiais metais mesipį, i raistus, miškus ir tar- Rrai neįtikėtinas dalvka;
,-iu jos istorijoje metu. ; minėsime Vinco KudirkosIpugirių sodybas. Pilkos kas- oet (jeja taįp y,a>

Aš suminėjau Amerikos gimimo šimtmetinę sukaktį, dienybės fone knygos per-
j rietelingumą Lietuvai ir Tinkamiau to didžioji patn- sonažai: miškakirčiai, gido- ^ėraičiai Europoje 
į.etuvių tautai. Tą priete- oto ir pasišventėlio lietuvio,vakariai, samdiniai ir ūki- 
imgumą ugdyti bei kulti- atminti jiagerbti neįstengtu- ninkai, bažnytkaimio valdi-
vuoti didele dalimi, be abe- mėme. kaip darbu įrodą,!ninkija ir “miesčionija” gy- visuos ŽPmvnnosP Ti«ri
j”, prisidėjo Amerikos lie- l^1 “Vardan tos Lietuvos į vena kietą ir tačiau spal- ‘ 1 i1.b®se JM
mviai bendrai ir A.L. Taiy-vienybė težydi”. Ivingą gyvenimą, siekdami zia ' tsįi,' " vj.iLvLa’o i;. 3-2’ iki 4-4 milionų, taigi tik
ba ypatingai. Jos Įnašas; Diueuai vert.ndamas veik-i šviesesnės dienos, ilsdami, , . . 2.5*;.

vienybę ir jos svarbą laidodami iliuzijas. Tokiose <vbėj tė 1, Jau dau
i” tautai, aš norėčiau sąlygose iškyla ir susmunka

.-.os rakęs kilnasirdžių prin- merikos Lietuvių organo |ristų. Naująja knyga jis pa- čiaus ap.e 43-45> yra ne- kų buvo 89
vij ų n nuošiidaus J.A.V. šioje yahje, aš su pasidi- sirodo dar labiau subren- ipaštingų. kurie jokia kalba tais — 91'Vadinasi, ne- tias su Chruščiovu 

audžiamai Lietuvai prie- džiayimu galėjau nuiodytiį ęs. dar įdomesnis. „ nemoka nei rašyti nei skai-'raštingų skaičius nebuvo di- Čekoslovakijos, 
ųtuuiv vieką. Lietu\ ių A.L. L pa\vzdį. As jaus- “Miškais ateina ruduo — tvti. Taigi šitokių aklų su-J delis ir sparčiai mažėjo; ir 2. Klydo

nuke-lanningas, jei toji vientisas romanas, 
vienybė ir toliau būtų iriai- liantis skaitytoją į tolimą

Lietuvos vadavimo 
.-varus ir šaunus.

darbe '^mų
! lietuviu

Kadaise dr. Šliupas su pa- proga Jums priminti,gal Doveika, apsukrus samdi- 
rididžiavimu prisimindavo, J1' savaimi suprantamą da- nys, toli pramatytomis kom- 
kaip nepaprastą ir išimtiną Uykę, kad vienybę aš irgi binacijomi
(ialyką. kad jo kalba kartą! nusistatęs savo paieigose glausiu apy 
patekusi i Congressional; praktikuoti. Aš nemanau ku, toje api 
I ecord leidinį, šiandien, vadovautis jokiu srovišku- pavojinga 
didžiumoj A.L.T. pastangų mu, jokiu paitingumu. Ma-
dėka, virš šimto pareiškimų ’-OJ1 
bei kalbų kasmet tame lei
dinyje Vasario 16 d. proga 
telpa. Desėtkai puslapių a- 
pie IJetuvos skriaudą ir jos 
teises tame organe prirašo-

organizacija Lietuva 
tos organizacijos 
visi geros valios.

ruošė 
parodas,

kelias savo kūrinių 
piešė dekoracijas

pasitikėdamas Paskutiniuosius 5 metus gy- 
augusių žmonių mūsų že- neabejotina, kad prieš pat Chruščiovo ir partijos ūžti- veno Euroooie ir i Amrika

Numanu, kad neraštingų 
žmonių procentas nėra ly-

pažangiųjų mąbuvo visai arti 
Euiopos kraštų.
Amerikos aklieji

Mažai neraštingų tėra 
Šiaurės Amerikos žemyne. 
Jungtinėse Amrikos Valsty- 

skaičiuojama nuo

įasi — vienoj vai ... , .
, a vos r,, o kitur . Jau .r,auK "eras-

nerašungų žmo- Vn8M .'ra Cent,'° 11
'Pietų Amerikoje. Čia

ina ir desėtkais tūkstančių 
egzempliorių išplatinama.

Jo paskutinis kūrinys 
dekoracijos baletui Cope- 

Klydo pasitikėdamas lia. kuris buvo statomas 
chroniško alkoholiko amži- Londone.

oo.

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti j 

* Amerikos. Joje aprašoma:
t

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdui 

Darbininkų fabrikui Vakaruose: 

Įspūdžiai iš Kalifornijos;

Apie Hcllyvoodo žvaijfždes;

nu » Atlanto iki Pacifiko; 

"ProPdarialo diktatūra”; 

R- udonmed/.ių imperija; 

Kaip lietuvis vyną dam;

vadinasi, 
nariai — 
lietuviai.

Jums tenka veikti 
io svarbiu mtu, kada ...___
posūkiai ir lūžiai tarptauti- nėms ir ekonominėms kai- kur kas didesnis: Bulgari- 99' 
nei politinėj arenoj. Retas mo problemoms. joje

amžiais paveikslais, 
knygą tuoj pat Sblogesnis vaizdas yra 

Ten nė
ra 80- 

Kitais žodžiais ta- 
ten daug kur iš šimto

.i be ga- Aukštaiti jos kaimo tipų ga- Europos pietų valstybėse Afrikoje ir Azijoje, 
a vvksta lerija, ištisai skilta sociali-neraštingųjų procentas jau raštingų žmonių y

neraštingu vra 24.2' >, rus.

siunčiame. Kaina 75 centai.
“KELEIVIS”

636 Ea»t Broadway So. Boston 27, Mass. 
Tiitrrrrrsssiffsiti*sssi«gg<gifTrsrTr»«s
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—Tegul bus pagat bintas...dalykus atsiminti?

Švedai rūpinasi senatve
.... - — - .

1957 metų spalio mėnuo Į į Švedai tam reikalui ap- j 
Švedijos socialinio gyveni-i svarstyti buvo paskyrę net 
mo istoriją bus įrašytas; tarppartinę komisiją, kuri i 
šviesiais žodžiais, nes tada1 sutartinai priėjo išvados, į
visai tautai buvo leista tar
ti savo žodį senatvės aprū-

jog senatvės pensijos 671 
metus suėjusiems palaips- j

pinimo klausimu. Tauta ta- niai turėtų būti padidintos
rė savo žodį ir tarė kaip 
tik už tą projektą, kurį pa
siūlė švedų socialdemokra
tai.

Mes įpratę girdėti, kad 
visuotiniu krašto gyventojų 
balsavimu renkami prezi
dentai ar parlamentai ar 
sprendžiama, kuriam kraš
tui turi priklausyti ginčija
mos teritorijos, švedai nu
matė, kad senatvės pensijų

Britų pinigais skaičiuojant, i 
dabar toks senas viengungis į 
gauna 150 svarų per metus, 
o pora 235 svainis. Komisi
ja sutarė ir dėl padidinimo 
normų. Viengungiai turėtų 
būti padidinta dar 100 sva
rų, o porai 135 svarais. Bet ■ 
tas padidinimas būtų vyk- i 
domas palaipsniui ir tik 19- į 
68 metais pasiektų savo 
aukščiausią normą, būtent:1

GRANITE ĮAMŽINTI PREZIDENTAI . Salėj laukė apiė 300 žmo
nių. man reikėjo susirinki
mą tvarkyti. taniau? kad 
pirmas gausiu kiaušinių, bet 
vietoje jų mano Įžangos žo
di palydėjo plojimais.

Išėjęs i sceną, Bagočius 
pradėjo: .Mieli draugai ir 
draugės, pirm pradėdami 
prakalbą, sukalbėsime *‘Tė- 
ve mūsą”, ir jis atsiklaupęs 
persižegnojo, rankas sudė
jęs kalbėjo maldą kartu su 
visais. Vėliau kalbėjo apie 
gamtą, tikėjimą, kunigus. 
Visi i ainiai klausėsi, vienas 
kitas pašokdavo nuo sėdy
nės. bei kalbėtojas ji nura
mindavo sakydamas, kad 
sėdynė neužsidegs, jis gali

4 ramiai sėdėti. Pabaigęs kal
bėti Bagočius paprašė sudė
ti organizacijos reikalams 
aukų.

Į kuopą Įstojo dar 8 na
riai, jų bendras skaičius pa
siekė 80.

Vėliau komunistai suskal
dė ir mūsų kuopą. Ir aš ap
leidau Kenosha.

C. K. Braze

—Gera diena, tėve! 
Maik, ar tu—Sei,

kaip parašyt 
pediją?

—Nežinau,

gera

—Visko jau nebeatsime 
žinai, nu. Malki, bet gerų sporti-

tvarkymas yra niekuo ne-[tada jau viengungis gautų 
o pora 370 sva-menkesnis už anuos įprasti-j 250 svarų, 

nius visuotinumo reikalau- ! rų. 
jančius dalykus. Dėl to spa- į Atrodo, kad ne tai buvo i 
lio 13 d. visi gyventojai ten j pagrindas tarppartinei ko- 
ėjo balsuoti, ir daugiausia Į misijai nesutarti. Nesutari-į 
balsų surinko socialdemok- mas suskaldė partijas, atro-

So. llakotoj yra Rushmore kalnas, kurio uoloj 
prezidentu (Washinjjtono. .leffersono, Lincolno ir T. Roosevel
to) atvaizdai. tt() pėdu dydžio. Apie ta ir kitas Amerikos 
įdomybes rasite daug gražių skaitymų S. Michelsono para- 

! šytoj ir “Keleivio” neseniai išleistoje knygoje “Amerikos įdo- 
! mybės”. Kaina tik 75 centai.

PRAEITIES TRUPUTIS

suklum-5 ninku neužmirštu. Ve, atsi-Į tam

ratų projektas, pagal kurį do, dėl pažiūros, kaip rei- 
senatvės sulaukęs švedas;kia surinkti lėšų toms pen- 
pensijos gaus iki 65 ar net-sijoms didinti. Dėl to ir vi
ii“ daugiau procentų atlygi- : suotinis gyventojų balsavi- 
nimo, gautojo geriausiai ap- mas turėjo nuspręsti, kurios 
mokamais darbingojo savo partijos pasiūlymas priimti- 
amžiaus metais. niausiąs.

Šitas visuotinio gyvento- Švedų socialdemokratų 
jų balsavimo pareikalavęs projektas, kuris balsavime 
pensijų sumanymas sudarė susilaukė daugiausia balsų, -

Į ši laimingą kraštą, vo šeimininko. Tas pašoko 
į Baltimore atplaukiau lyg bitė jam būtų Įgėlusi,

menu, kaip ant vieno pikni- 
tėve, ką tai;ko dviejų miestų vyrai ban-

tikro įtempimo švedi- pensininkams yra dai pa- gyventi to dėl 
Britu Darbo . ,

1906-tais metais spalio bet šeimininkė susidomėjo, 
22 d. Jis man labai nepati- leido, 
ko, ir jei nebūčiau daivva- Susirinko 5 asmenys, istei- 
vęs 1905 metų revoliucijoj, gėme kuopą, mane išrinko 
būčiau grįžęs atgal i Lietu- sekretorių ir pavedė pasiųs- 
vą. ti centrui nario mokesti. Bu-

Baltimorėj per 5 mėn. ne- vau nustebęs netrukus “Ko- 
sutikau nė vieno pažangaus voj” perskaitęs, kad Keno- 
žmogaus. Nuobodu čia bu- shos, \Vis., 58 kp. sekreto-

MĖNULIO BENDRAS

reiskia. Gal norėjai pasaky-j dė savo šylą ir traukė virvę 
ti: enciklopedija? į skersai balą, ir sumurdė

—0 gal ir taip... Biesas! vieni kitus i dumblyną. Ot, 
žino, kaip dipukai ją vadi- tai buvo fonių! Tokį spoitą, 
na. ĮMaiki, tai jau tikrai reikėtų

—Enciklopedija, tėve, į Įrašyti i suklumpediją. Ant
reiškia informacijų knygą:kito vėl pikniko jauni spor-
arba knygas.

—Nu, tai aš noriu, kad tu 
parašytum tokią knygą a- 
pie mano pypkę.

—Nebūk juokdarys, tėve. 
—Aš čia nejuokauju. 

Maiki. Girdėjau, kad dipu
kai nori rašyt Sporto Su
klumpediją, tai aš sugalvo
jau, kad reikėtų tokią kny
gą išleisti ir apie manokor- 
kinę samokurką. Kaip tu
rokuoji?

—Aš manau, tėve, kad 
tai nerimtas užsimojimas 
Kas nori turėti žinių apie 
sportą, tas gali jų rasti jau 
esamose enciklopedijose. 
Rašyti apie sportą specialią 
enciklopediją būtų stačiai 
juokinga. Dar juokingiau 
būtų rašyti pypkės enciklo
pediją.

—Nesijuok, Maiki. Dipu
kai man nelabai patinka, 
ba jie gadina senovišką mū
sų tautos kalba; o iš seno- 
vės juk turim semti savo sti
prybę. Taigi,, už senovės 
pcizavimą aš negaliu jiems 
dovanoti? Bet kai jie nori 
jiarodyti svietui Lietuvos 
sportininkus ir šitokiu spa- 
sabu pakelti mūsų vardą 
svetimtaučių akyse, tai aš 
jiems negaliu būt priešin
gas.

—Reiškia, tėvas pritari 
Sporto Enciklopedijai?

—Jes, Maiki, aš neprie- 
ši ilgas. Juk reikia pripažin
ti, kad mes turim visokių 
s|K>rtininkų. Atsimenu, iš 
Lietuvos buvo atvažiavęs1 
kumštininkas Vinča, kad 
pakeltų mūsų vardą Ameri
koje; bet jam nelabai pasi
sekė, ba kai stojo su nige- 
riu faituotis, tai gavo juodą 
akį ir daugiau nepasirodė. 
Ale už tai Jack Sharkey ge
rai pasižymėjo, ba nigerį iš
karto paguldė. Gaila tik, 
kad amerikonai nežinojo

tininkai ėjo lenktynių baisi- 
kliais. Pats pirmutinis apsi
vertė su baisikiiu kojomis 
aukštyn, o kiti suvirto ant 
jo. Vieni apsibrozdino no
sis, o kiti šlubuodami nuke- 
verzavo- Aš tą mačiau ir ki
ti žiūrėtojai matė, ale kas 
nebuvo ant pikniko, tas ne
matė. Taigi reikėtų para
šyti apie tai knygą, kad vi
sas svietas tą žinotų.

—O kokia būtų iš to nau
da lietuviams?

—Naudos galėtų būti, 
Maiki, ba tokia knyga iš
garsintų mūsų vardą. Mūsų 
sportininkai yra atsižymėję 
ne tiktai Amerikoje, ale ir 
Europoje laimėjo meisterio 
utuią, bet niekas apie tai 
nežino, ba nėra Sporto Su- 
Klumpėdijos. Dėl to ir Lie
tuvos laisvę sunku atgauti. 
O juk pinigo surenkam ant 
to reikalo nemaža. Kasmet 
švenčiam šešioliktą Vasario 
ir sudedam tūkstančius do
leriu. Mūsų vadai nuskren- * *■
da raplenais į Vašingtoną, 
iškelia balių, sukviečia viso
kius ponus, visi gardžiai 
pavalgo, gerai išsigeria ir 
pasako gražių spyčių apie 
sietuvą. Tas mums pusėti
nai kaštuoja, bet koks iš to 
pažitkas Lietuvai? Ji kaip 
ouvo už geležinės tvoros, 
taip ir teoėra. Ir kaip tie 
Vašingtono ponai galėtų ją 
išlaisvinti, kad jie negali 
prie jos prieiti? Ne tiktai 
negali, ale ir nenori savo 
iiosf tenai kišti. Jeigu jaujų 
visos blusos subėgo į užkul
nius išgirdus rusKių sputni- 
ką padangėse, tai kaip gali
ma norėti, kad jie eitų Lie
tuvos vaduoti iš Chruščiovo 
nagų ?

—Gerai, bet kaip tėvas 
norėtum ją vaduoti?

—Nugi sakiau kaip. Di
pukai nori išleisti Sjiorto

joje. Tai buvo lyg ir juodas lankesnis uz 
kačiukas, kuris perbėgo.Partijos projektą, kurį ši 
skei'sai kelią tarp Švedijos yra užsimojusi vykdyti, kai 
sacialdemokratų ir ūkinin- laimės parlamento rinkimus 
kų partijų, kurios ligi šiol ir ateis vėl Į valdžią. Britai
vis surasdavo bendrą kalbą pasiryžę mokėti tik pusę vi- j ^nĮ'Te^žinojau. nes jr 
ir sudalydavo koalicinę vy- (-utinio atlyginimo žmogui, buvo‘ ižes } I'ietuva imi 
riausybę. sulaukusiam 60 metų am- ‘ * *

Ligšiolinė senatvės, arba žfaus. švedai, kaip jau mi- 
liaudies, kaip vadinama "ėjome, daugiau žada. Dar ' “paėjau'^a ieškoti vien 
Švedijoje, pensijų padėtis daugiau: švedai pensijos minčjl,. p„žnv,k„ni„a. 
buvo gana apverktina, ži- oydziui nurtatvti ims lo L
noma, Švedija nesudaro čia met0 
ypatingos išimties. Tokia darbi 
pat rūpestį kelianti padėtis atlyginimo, 
yra ir Didž. Britanijoje ir Reikės būti išdirbusiam 
kitur, kur tik valstybė ėmė 30 metų, kad galėtum gau- 
aiškiau tvarkyti socialinį ti pilną pensijos normą, 
gyvenimą. Toks visuotinas1 Valstybei reikės turėti su- 
socialinis gyventojų draudi-į darytą 50,000 - 60,000 mi
mas pareikalauja milžiniš-i lionų kronų fondą, kad ga-;Kur susirinkti? 
kų lėšų ir sunkiai sveria vai- Įima būtų visus įtenkinti, 
stybės biudžetą. Be to, tai!Teks iš dirbančiųjų imti------------------

1907 m. rius Kazys Blaževičius at-

Dabai 
Maskva 
dirbtini mėnuli — nedirbti
nio, tikrojo mėnulio palydo
vą. Iš tikrųjų, koks jis mė
nulio palydovas, palydas, 
lydėtojas, kad jis to tikrojo

nuolat rašoma, kad 
i erdves paleidusi

, , ., 1 • • • 4.- oiaa a- -01 {mėnulio ir nelvdi; ir neto 4 d. apleidau Baltimo- siuntė S100. As—08 kuopos ,... • -
., r. , , , - ..... • 1. į daugy be kaito gi eičiau uzir kovo < d. buvau ke-i viršininkas. Tikrai buvau . * : .• pati menui) apsiautoja ze-

kov 
rę
nosha, Wis. 

Čia gyveno
i patenkintas, 

mano svainiai.; Kunigas vis keikė bažnv-
žmonos pusbroliai. Iš jų tik čioje socialistus, o mūsų kp. Į 

.vis augo. Susirinkimus da-į 
į Lietuvą ginu-;rėme Schlitz Hali, priešais 

nių aplankyti. Bet ir jie bu- bažnyčią, žmonės patys su- 
vo bažnytiniai. tikę klausinėdavo, kada bus

susirinkimas.
ažnyčioje kunigas Atsimenu, kartą susirin-

negalėjau surasti. 'pos, nes kunigas neduoda
Pagaliau susipažinau su išrišimo.

vienu jaunu \yruku, atrodei Rengėme gegužines, vai- 
pirmeivis, pradėjome tartis, •(Įjnįmus> nariu kuopon pri- 
ar nebūtii galima sukurti so- sjrašė iki
cialistų kuopą. Jis pritarė.

itin naujas dalykas, dėl to didesnius Įnašus, kad tas ]as 
verčia valstybininkus sukti fondas turėtų išteklių. Taip painus ir dėl 
galvas ir ieškoti lėšoms pat turės savo duoklę ati- reikalauti, jog 
gauti šaltinių, nes pensijų duoti ir darbdaviai.

sikviesti kalbėti F. Bagočių, 
Klausiu sa-jtada dar studentą. Salę pa- 

____________________ ,samdėme Columbia Hali,
, . . i susirašiau su Bagočių. Gal-

yra gana sudėtingas n'ivo<ūkio

kad jis buvo musu tautietis, Suklumpediją. ir tegul išlei-
ba vadinosi ne 
Šarkiu.

—Kaip tėvas gali

Žukausku, o

tokiu

imę, ir, palyginus su menu
liu. jis visiškai artijis visiškai arti žemes. 

Tą dirbtini mėnuli tegalė- 
tumėm vadinti tik dirbtiniu 
menuliu ( jei jau jam pri
reikė mėnulio vardo) arba 
geriausiu atveju mėnulio 
bendru. Gi žodis daikta
vardis (yra ir būdvardis) 
bendras reiškia bendrinin
ką, bendrautoją, draugą, 
lalvvi, dalininka. tik ne

normas būtinai reikia didin-: Dėl to toksai 
aip nepa- 

senimo reikalavi-

g vai 
projektas tartu

to negalima 
žmonės len- 

usigaudvtu

palydovą, ne palydą, ne ly- 
lėtoją. Vadinasi, dirbtinis 
mėnulis, kai}) koks tikrojo 

. mėnulio kelionės bendras,
70. Nutarėme Pa_ i stengiasi bent kiek mėnuliš- 

kai suktis aplink žemę,kad 
ir tų abiejų ‘ kelionės bend
rų” keliai padangėse visaip 
nevienodi.

Palydovu, palydu, lydėto
ji: ar sekėju galėtumėm va
dinti ta nuo dirbtinio mė-

turejau su pietu
mis. Norėjau juos gauti kur 
nors namuose, bet kas su-

11’ <111 ir JI t P ' •! 1 • • rtllltl to ItUV lIlIMVtllAVF

tok,am. P?™azunulBa-: nulio raketos dalį, kuri, erd- 
.vėjo iššovusi aną dirbtinį

Nuėjau pas vieną šeimą,
Į vyriausybėje dirbantiems T Socialdemokratu projekto mania.u laimėsiąs.
1 ūkininkams, kad socialinis kritikai daug dėl ko būkš- ,et Kal Pasa*lau' kaf’ aUĮ^ tąj? ir vejasi, kad ir iš už-

___ savo žodi. Opozicijos i nal11oįtį‘>
ti, esamosios niekaip nepa- pirmiausia nebuvo prie šir- spaudžiama, vyriausybė • 1 " ’

•. 1 • fjįes su socialdemokratais t»aįiau sutiko.tenkina 
mų.

pa- įssovusi aną 
mėnuli, pati nebesusilaiky
dama. ėmė vvtis savo iššau-

’ į draudimas nebūtų sunki na
tovarišč Nikita! Pogliadi, šta valstybei,, jie pirmiausia išlaidų, 
sim ir pasakyti; “Posmotri, savo projekte siūlė laisvą

Bagočius, atsisakė. Padėtį pakabo, betgi tartum aną 
;jo betgi m

timas pabučiuoti seimimn- Kaimieti*

tavo. Būkštavo iie ir dėl tu ,
kuriu'reikalau.: '^elbejo betgi mano su,ne- lydėdama.

» - '. — - 1—*---- ----- ------ * 1 pensiju reikalui )u,-uiuvji.... , .. .
kokie smart mūsų sportinin- apsidraudimą, kuris suda- metai/Būkštavo y pač ir dėl k.V J ^nką. Jai tas taip pa------
kai! Amerikoj su negeriais rytų žmogui šviesesnę atei- tos ekonominės galvbės, ku- . °’ kad sin’ko
kumščiuojasi, o Rygoj ka-įtj, jei jis dar papildomai rįa turės

busimieji

fondo vai-!pietUS I)a!uošti‘ Ir Jie tiklaiw 1 *7 •»’ v *—■ — 1 id vuivc pensijų > •
muoli Įmetė į kiaurą krep-iapsidraustų ir iš to papil- dvtojai. Socialdemokratai: g?n'
ai 1 OlirtV T iotlivoi luisvo nroiifn unti-u liūnelio r* • i- • • I * aKClV 1s).’ Duok Lietuvai laisvę, dymo gautų antrą pensiją, buvo įtariami politiniais šu
tai jie ir tavo komsomol- Pagal ši ūkininkų partijos metimais sumanę tą pro- 
cams nosį nubrauks”. Ir aš projektą būtų taip pat pen- įekta norėdami išsi: elbėti 

Pa‘ pinigų nuvertinimo - inflia-beeinu, Maiki, kad Lietuvai sijų fondas ir valstybė 
iš to būtų daugiau naudos, tikrintų pensijų vertę, šaky- ei ios, nes dideli inašai ve

Pakely i salę sulaikė mo
teriškė ir sako: “Pasakyk 
tam kalbėtojui, kad jis ne- vi-f»{,i<im;< 
peiktų tikėjimo, nes esame dovanu .ra

So\ i'‘i.i<»s žmogaus katekiz- 
n:as: ,\i galvok, .jei pagalvojai 
—Peii/siraAvk. jei užsirašei— 
siu :a :k ii.k.

progomis
"Keleivis“

geriausia
Išrašyk

negu iš Vašingtono balių. 
—Į tuos balius, tėve, ga

lima žiūrėti visaip; bet sa

si m, pinigų 
veju.

Konservatorių

nuvertinimo at- v............. .
ten

, _________  t ir liberalų bebūtų — projektas krašte x
Ryti, kad Chruščiovas duotų pai tiju projektas gana pa- gavo pritarimą, dėl to aiš- * 
Lietuvai laisvę, parodžius našus i ūkininkų partijos, ku, kati bus‘vykdomas ir ę 
jam Lietuvių Sporto Enci- tik čia duodama dar dau- bus rūpinamasi ’

įi pavaisinti
t - • i . 'buvusiais klausiniais .taupyti ir rinkoje 1 , . „ ...• . pasaKiau Bagočiui.pinigu. O kaip

,.s prisirengę

pasa» Bagoči

SU- ji savo draugui. 
A.- vardiniu, gimimo, 

kitom i* progomis.

enauvessu-12
klopediją, yra giyna nesą- (rjau vadinamosios laisvės, laukusiu žmonių padėtimi. x 
mone. Pagal tų projektą kas nori, Švedija bus išsprendusi dar

—Na, o kaip tu rokuoji, tai apsidraudžia ir kiek no- vieną opu sočiai 
Maiki, jeigu prie to dai pri- i i, tiek ir atideda senatvės mą.

ini klausi
mą.

švedų
projektas

dėjus knygą apie mano apdrauda. 
pypkę? } Kai jau bendrinėje ko-

—Jeigu tėvas bandai kai- misijoje kiekviena partija ninku partijos vadovam 
bėti apie rimtus dalykus, išėjo su savo atskiru projek- Jie pagrasino išeisią is ko
tai nemaišyk nesąmonių. tu, tai opozicinės partijos alicinės vyriausyi ės, jei <o- 

—Maiki, aš nemaišau jo- pareikalavo, kad šituo klau- cialdemokratų projektas Eti
kių samanų- Nemislyk, kad simu būtinai būtų atsiklau- mes. Tai reiškia naują rū- 
dipukų sportas svaresnis sta visų krašto gyventojų, peslį vyriausybei, bet ji pa- 
už mano pypkę. nes reikalas esąs j»erdaug Matė tą lūpesti ant kortos,

—Užteks, tėve. Lik svei- rinitas palikti ji vien parla- pasirinkdama piimoje vie
kas. mento valiai. Socialdemo- toje savo socialines politi-

—Tai kibą tu skubini i kratinė vyriausybė iš pra- kos užsimojimų vvkduną. 
kokią mokslų aklademiją, džiu priešinosi tokiai min- J. Būrelis

socialdemokratų 
nepatiko ir ūki-

pažįstamai 
švenčiu ir

džia. Turint tokį svarbų vei
kalą, tuoj būtų galima jį
pakišti Chiuščiovui |>o no-ar ką? Okei, gali sau eit. čiai, sakydama, kad reika- t Iš “Darbininkų Balso”)

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI

KELEIVIO KALENDORIUS 
1S58 metams

Kviečiame užsisakvti mūsų kai, ubo; iu 1958 me-• * w
tams. Kalendoriuje bus apie lo<> puslapių visokių 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje bus Įvairių informacijų, naudingų
y patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių Įdomių 
k ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta. “Keleivio” kalendo-
■'? l iaus kaina iieka ta pati 5n centų. 1'rašome jj užsi- 
£ sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
a adresu:
0 “KELEIVIS”

636 Ea»t Broadvay 
So. Boston 27. Mass.

s

•X.
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Puslapis šeštas Ko. 49, ffftisdŽo 4, 199?

Moterų Skyrius

Ar grožis žalingas?
Moters grožis gali būti ja asmenybės, ji tampa pa- 

žalingas jos asmenybei, jos, puošalu. 
kaip žmonos ir motinos, už
daviniui atlikti. Šita tragiš
ka padėtis Amerikoje iš da-

i Vyras, kuris veda gra
žuolę, visų pirma susižavi 
jos išvaizda. Bet jis juk

žinti tikrąją vyro ir moters 
prigimti Graži moteris turi 

į žinoti daugiau, negu tik 
mokėti parduoti savo groži.
Ji turi išmokti mylėti ii 
branginti svarbiausią mote
riškumui skirtą uždavinį — 
kurti šeimą.

Taip kalba minėtasis ra
šytojas. Pagalvokime, ar jis 
sako teisybę. Pasidalinkime 
savo mintimis per ‘'Kelei
vi“ su kitomis.

O. J.

SEIMININKĖMSlies pareina nuo to, kad čia meilinasi ne grožiui, o mo- 
be saiko 
išv;
rašytojas Philipp \Vylie. Jis gali vii-sti šeimyniniame gy- Paimti svarą jautienos su 
Įspėja, kad vedusį savimei- venime nieko vertu dalyku, kaulais arba rūkytos kiau 
lingą gražuolę vyrą laukia nes pažino savo žmoną kaip lienos. veną unciją džiovin-

be saiko vertinama ^i.terei, ir netrukus pamato, R int kopiutu „iuba 
išvaizda, figūra. taip sako kad tas grožis vieną dieną

KELEIVIS, SO. BOSTON
JIS BI S PENKTASIS

riiniu aktorės vyrus keičia kaip savo kojines. Kal

bama. kad garsioji Kita Hayworth per Kalėdas ••am

žinais ryšiais" bus surišta su filmu gamintoju, rašyto

ja James Hill. kuris čia paveiksle jai uždega cigaretę.
daug spąstų. 

Mes grožiu
asmeni, jos dvasines savy
bes. o ne vien jos išvaizdą, 

mes, bet jį ir ekspiuatuoja- Tą pažinus, meilė gali su- prieskoninių daržovių, 10 
pipirų, vieną lauro lapelį,

ne tik žavi-
tų baravykų, pusę kvortos 
raugintu kopūstų, įvairių

me: mes ji pavertėme daik- stiprėti arba visiškai užges 
tu. moters labiausiu naudin- ti. 
gu priklausiniu. Mes įskie- Moteris, 
pijome savo sūnums ir du- jos grožis

vieną šaukštą miltų, vieną 
įsitikinusi, kad šaukštą taukų, vieną šauks- 

neišsprendžia tą pomidorų košės ir tris su
kroms nežmonišką pažiūrą, sunkiu šeimyninio gyveni- puse kvortų vandens- 
kad moteris gali savo grožį mo klausimu, aišku, nekal- Iš mėsos su kaulais, prie- 
parduoti- tina savęs. Ji mato, kaip ^oninhi daržovių ir grybų

Jau anksti gražuolė mer- jos grožis tebeveikia kitus išvirinti sultinį (buljoną), 
gaitė via mokoma (jos vė- vyrus, kaip jis veikė josvy- Raugintus kopūstus (jei jie 
lesnei nelaimei) tikėti, kad rą prieš vedybas. To dėl ji labai rūkštūs, reikia nuplau- 
meilė ir grožis yra tas pats. daro išvadą, kad jos vyras ti) ištroškinti atskirame in- 
To dėl visas jos dėmesis turi būti kaltas. Jis yra delyje su taukais ir viena 
nukreipiamas į išvaizdą, ji žiauius, nejautrus, šeimv
nebesirūpina savo dvasiniu ninis gyvenimas suįra. 
ypatybių tobulinimu, nusto-

stikline vandens. Kai kopū 
štai baigs troškinus, įdėti 

Mes’turime stengtis pa- pakepintą svogūną, spirgin
tus miltus, pomidorų košę, 
gerai išmaišyti, dar truputį

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
BARAKAS, Paer 
istorinė apsaka

I.nererkvisio SIAURUOJU TAKELIU, pa 

iš pirmųjų rašė K. B. Kriaučiūnas. Spau- mis. 

krikščionybės laikų Romoje. Pa- dė “Naujienos’’. Psl. 178. Kai- 

lestinoje ir Kipre, knyga lai- na 82.00. Senesnės kartos lietu- 

mėjusi Nobelio premiją. iviams gerai pažįstamas daini-

Kaina .......................................................................................... $2.25. ninkas ir poetas K. B. Kriau-.

SUŽADĖTINĖ, parašė J. li

tinis. 15 Įvairių trumpų pasa

kojimų. 180 pusi., kaina $2.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS, apie 20.000 žodžių,

368 psl., redagavo V. Baravy

kas, pigiausias ir naujoviškiau- 

sias žodynas, kieti viršeliai, kai

na $4.

patroškinti ir viską sudėti į 
perkoštą sultinį.

Šią sriubą galima baltinti 
rūgščia grietine. Raugintų 

i kopūstų sriuba valgoma su 
. virtomis ar keptomis bulvė-

NEVISI ŽINO,

Kad Katiušomis lietuviai 
čiunas čia vaizdžiai aprašo sa- vadina įusų bolševikų pu
vo vaikystę ir jaunystę Lietu- raigūnų žmonas, o Katiuša 
voje, gyvenimą ir veiklą Ame- ta būtų lietuviškai Katriutė. • 
rikoje. įspūdžius grizus Lietu- Katrės vardo pilna Rusi j o-
von ir dabartini 

ma Amerikoje.
je, nes kitkart rusai yra tu
rėję smarkią ir kitas tautas 

^A®?IVI,S ^matvtutk, vergusią imperatorienę Ko-’ 
'.trvna II. Katiuša yra virtusi

savo gyveni-

(Pi
parašė Jurgis Jankus. Pasakoji 

mas apie nepaprastą žemaitį, kuris . - j»• T
nuostabiu dalyku padarė, tik pasaipOS Žodžiu. Ir JUO la-daug 

nepadarė
[ykų

vieno, kurį tikrai 
237 psl. Kaina ...

biau nevisi yra girdėję, kad 
tos Katiušos, raudonajai ar
mijai Lietuvą okupavus, už
plūdo Lietuvą ir visur ėmė i 

.....„. ...~..... ........ norėti pasirodyti pirmaeilė-
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ.i_jg damomis OOniomiS Ir Kkįru 75c P»lna argumentų, kurie visiems!““- u«x»i«vriiii» pviuvtitio. ii

įdomūs. Kaina .....................zoclbuvo tarpas, kai jos išpirko
NAUJA VALGIU KNYGA, M. Mi- .TI.lni. „n-eev d ih.iv ' • t •,-arašyta: 250 įvairių ATLAIDI PAKESY, P. Abelkio ro-,vlSUS motertl apatinius mai- 
_ . .Lt oe, manas iš žemaičių Kalvarijos pra-.., . . * * .receptų. 1,2 pusk Kaina ... .$1.25 Kietais viršelmi«. 467 skiniUS, VpaC SllkiniUS lf

taip maiškinėtos, galvoda
mos, kad tai ponių suknios, 
atsirado Kauno teatre, ki- 

1 nuošė ir kitokiose viešose 
vietose. Būta gražaus juo
ko kad ir ašarų dienomis.

Artima*

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-. Padaryti.

suomenės santvarka ir kodėl ji dar' ... _ .
keisi-. Kaina .............................25c DEL LAISVOS LIETUVOS.
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 

LISKAI. Geriausias vadovėlis
dedantiems angliškai mokytis; duoda

turėjo 
.. $3.

Lietu-
, vos socialdemokratų raštai dėl bol- 

ANG- ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo- 
nra- je. Kaina ......................................... 25c

chelsonienės
.. .$1.25’Kietais viršeliais, 467 pusla- 

CEZARIS. Mirko Jesulič'o romanas,i piai. kaina ......................................... $4
vertė A. K. Puida, pirmoji «lal£ PABUCIAVI.M AS, parašė J. Grū-

l-SH puslapiai, kaina ........................ $2, . , ...
. zas, novelių rinkinys, loo psl.

CEZARIS. Mirko Jelusič'o romanas, ..... .... . . , • kaina ......................................... $l.t>0..verte A. k. Puida. Antroji dalis,.
211 psl. Kain;.................................. $2.įTAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.

Parašė Leonas Blumas. Trumpas
CEZARIS, Mirko Jelusič'o romanas,-socializmo aiškinimas. Kaina 25c. 

vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,)DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
176 psl. Kaina ........................ $2. PRADAI. Populiari ir naudingai

knvga šių dienu klausimams supras--
MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo- ti- Kaina ......................................... 50c

gos trilogiška istorijos kronika, SOČIAI 1ZMAR IR RELIGIJA Pa. 173 pusi., didelis formatas, gera ^UALiz.UAb IR kbLH.UA. ra. 
popiera. Kaina ............................ $2.50
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškinį. Tuma. Savickį, Giras ir kt 
24š pusi. Kaina ............................ $2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausia* veikalas, išvertė M.
Miškinis. 2&0 pusi. Kaina... .$3.25
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo

M. Vaiadkos parašyta knyga, 250
nust Kaine ............................$230
ŽEMAITES RASTAI. Ganiosios

mūsų rašytojos pirmojo karo metu
Amerikoje parašyti vaizdeliai su

rašė E. Vandervelde, vertė Vardi
nas. Kaina ....................................... 10c.
LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA 

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte-i
lis šiuo klausimu veikalas. Kai-i 
na ...................................................... $3.00
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RU3IJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolše*it 
mo istorija ir valdymo praktika. La' 
nai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina ....................................................50e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

Kaina $1.20

MĖSĄ ATPIGINO, 
BET JOS NĖRA

. , . _______ ra __
fytojus paveikslu. 128 puslapiai,;fcjįkvtanam perskaityti

vr.,r>,L , ,,v™SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL-
M'^Lb,°MOČ ųtTUVOS SEVIZMAS. Pagal K. Kautsk

PINIGAI. Jono K. Kano, 160 p*-į naujausiomis žiniomis papildyta tuo 
g***?’ 225 pU> ’’ g*rarne klausimu knygutė. Kaina ...........25c

................................................KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR
A KISS IN THE DAKK. J. Jazmi-, BINO SENOVĖJE. Dievų yra Ti

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,'šokių įvairiuose kraštuose ir įvairino- 
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, se laikuose dievai buvo kitokie. Ko-
minkštais viršeliais ....................$1.00' kie buvo senųjų lietuvių dievai?
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA- Kaina ................................................$1.00

Parašė Dr. D. Pilk*. Pritaikinta, 2eMaiCjų KRIKATAS. P. Abelkio 
144 puslapių. parašytas istorinis romanas iš 2e-

..................ei.w mafijos krikšto laikų. Su kietais
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, apdarais. Kaina .......................$340

juokingas romanas, 240 psl. Kie-j VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo

Amerikos 
Kaina

lietuviams.

tais viršeliais. Kaina ................ $3.
PER KLAUSUČIU ULYTELĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 176 psl Kaina .... $2.20.

toks tvanas būti ir kų apie tai 
sako mokslas. Kaina ............... . .26c
IUOZAS STALINAS, arba kaip 

Kaukazo razbaininkas buvo pazida- 
ys Rusijos diktatorių. Kaina ..25c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS06 Ea* Brodvaj •$• So. Boiton 27, Mom.

JAUNYSTĖ

Srovė upelio krištolinė,
Skaidrieji saulės spinduliai, 
šypsnis bebrėkstančios aušrinės— 
Jaunystę mena man nūnai.
Jinai* gležnutė, kaip drugelis. 
Kvapi, kaip žiedas jazminų,
I saulę stiebias, kyla, kelias 
Lengvučio pūko grakštumu.
.Jinai graži, kaip rožės žiedas. 
Kaip palmė tyrų išdidi.
Balta, kaip baltas pirmas sniegas. 
Kaip vasaros daina kaitri
Jinai jautri, skaisti, be vylių 
Ir ieškanti širdy širdies.
Be žodžių banalių: “Jus myliu’’— 
Bet siela kupina ugnies.
Jinai dėl savo idealo,
Kaip aras dėl vaikų, kovosi 
Ir eis į pat pasaulio galą 
Ieškoti skirtos sau dalios.
Srovė upelio krištolinė,
Skaidrieji saulės spinduliai,
Šypsnis bebrėkstančios aušrinės— 
Jaunystę mena man dažnai.

Pranas Lembertas

Lembertas, nuo 1949 m. gyvenąs Bostone, ne
seniai minėjo savo amžiaus 60 metų. Jo kūriniai spau
doj pasirodė prieš 40 metų: atskirai yra išleidęs 2 eilė
raščiu rinkinius—Saulėtekiai ir Baltija šaukia).

Sovietų Sąjungos preky
bos viceministeris Aleksie- j 
jev spaudoj paskelbė, kad' 
nuo lapkričio pradžios su- j 
mažinamos kiaulienos ir 
paukštienos kainos. Pavyz
džiui, už kiaulienos kilogra
mą (2.2 svarų) buvo 21 rb. 
50 kap., o dabar 18 rublių, 
žąsienos buvo 12 rb., dabar 
10 į-ublių.

Tačiau paskelbs šią link- 
smią žinią, Aleksiejev, ra
šo, kad prekybos ministeri
ja patikrino įvairiuose mie-

NORA GUGIENĖ EUFROZINA MIKVžICTft

BALSUOKIME UŽ 
ilgametę SLA veikėją 
NOMINUOKIME JĄ 

IR VĖL SLA 
IŽDININKES VIETAI

NOMINUOKIME JĄ S.L.A. 
IŽDO GLOBĖJA. JI TAS 
PAREIGAS GARBINGAI ft- 
JO PER ILGI S METUS.

VEDĖ TURTINGIAUSIAS

šiomis dienomis Oallas! 
(Teksase) susituokė vienas

UŽSAKĖ KELEIVI’ 
DOVANŲ

Anelė Liutkuvienė užsakė
turtingiausių pasauly asme- savo drg. M. Steckienei 
nų Hunt, žibalo karalius, ’Bridgevvatery, Mass., “Ke-
kurio turtas siekia kelių leivį”, kalendorių ir knygą 
šimtų milionų dolerių. Jis “Amerikos įdomybės”, 
via 6S metų, jo pirmoji Be to ji užsakė “Keleivi”, 

stuose 04 mėsos krautuves žmona mirė prieš porą me- kalendorių ir minėtą knygą 
tų. dar 3 asmenims, gyvenan-

-------------------------- ; tiems Vokietijoje.
ir rado, kad 62 krautuvėse 
kiaulienos nebuvo.

Taigi, koks čia žmonių 
laimikis tas kainų sumaži
nimas, jei valdinėse krautu
vėse kiaulienos nėra, ir jos 
i-eik eiti pirkti į turgų, kur 
kainos daug didesnės.

Žmonės daugiau reikalingi ge
ru pavyzdžių, negu kritikų.

J©a bert

KUNIGAS I KALĖJIMĄ
RŪPESTINGAS BANKAS

Vienas Norvegijos ban-
Neseniai Anglijoje teis

mas nubaudė sėdėti kalėji-, 
me vienerius metus 54 me- kas nutarė savo indėlinin- 
tų amžiaus kunigą už tai, ikams siųsti gėlių ar saldai- 
kad jis slėpė įšmugeliuotų nių jų gimimo ar vedybų 

.780 laikrodžių apie 10,000, dienų probomis. 
doleriu vertės- j Kur Su© laka. ten ir loja.

Į ANŠLAVS EGLITIS .I f

Tengyveno, teri norėjo ir mirti
I

• (Tęsinys)
—O tu?
—Paliksiu. Kas bėga, tas sunyksta. Kiek visokių 

; valdžių nepergyvenau pereito karo metu. Rusus, vo
kiečius, raudonuosius, baltuosius.

—Tai buvo kitoks karas, kiti priešai. Dabartiniai 
; nenori nugalėti, bet vieni antrus pralyti.

—Aš jus dar visus sulauksiu grįžtant namo, —nusi- 
i šypsojo senis juokingu įprastu išdykumu, kaip anksčiau, 
j kai kalbėdavo su vaikais. — Ar nebus gerai, jei pastogė 
į jūsų jau iš anksto lauks?

Vyresnysis leitenantas liūdnai palingavo galvą.
—Ar siųsi mane mirti svetur? — klausė senis, stai

ga nuliūdęs. Geriau gi užmigti savoj pastogėj. Aštunta 
dešimtis jau nebetoli.

Lauke suūžė ir nurimo motoras. Įskubėjo vienas 
! iš Karklėno legionierių:

—Pone vyresnysis leitenante! Atvyko vokiečių 
sprogdinimų komanda.

Karklėnas pamojo. Tad ir čia jis nebegalėjo tėvo 
! apsaugoti. Jei vokiečiams nebesisekė kariauti, tai nai- 
i kinti ir deginti jie vis dar tebebuvo meisteriai- šio 
• darbo jie niekuomet nepatikėjo legionieriams, žinoda- 
i mi, kad latviui nepakils ranka savo tautiečių namams 
; padegti.

Iš latvių kalbas vertė Br. Mickevičius 

(Bus daugiau)

BALYS SRUOGA

Dievų miškas
(Tęsinys)

Klykė ne tiktai vežimuose sėdinčios. Klykė ir už 
įelektrintų vielų pasilikusios, — dukteiys, seseiys, mo
tinos. Visos rėkė, klykė, kas smarkiau, kas ne taip 
smarkiai. Esesininkų nervai buvę visko matę, bet 
ir jie klyksmo nepakeldavo. Esesininkai bėgo lauk nuo 
žydžių bloko. Kaliniai, žinoma, neturėjo kur bėgti. 
Kaliniai klausės. Kaliniai klausės ir rymojo. Ką jie 
išgyveno besiklausydami — tai jau jų asmeninis reika
las. Pašaliečiam i tuos dalykus nėra ko kištis.

Kad žydės savo klyksmu negadintų daugiau ese
sininkų neivų, buvo sugalvota šitokia priemonė. Jas 
pėsčias varo i traukinėli, atseit, dabar tai tikrai ga
bensią i darbus. Prie traukinėlio stovi komendantūros 
SS stambus pareigūnas, apsirengęs geležinkeliečio uni
forma, mandagiausiai kviečia:

—Prašom sėstis i traukinėlį, malonios damos!
Žydėm susikimšus į vagonus, duiys buvo užrakin

tos. Traukinėliui pradėjus judėti, buvo paleistos i va
gonus troškinamos dujos.

ši priemonė buvo pavaitota tik vieną kaitą,—nie
ko gera ir iš jos neišėjo. Žydės, jiajutusios dujas, ir 
traukinėlyje ėmė klykti. Ėmė daužyti duris, barškinti 
langus, — tiktai prigąsdino civilius {lakelės gyventojus, 
—daugiau nieko!

šitokie skubos keliu pagaminti lavonai oficialiuo
se knygose numirėliais nebuvo laikomi.

Numirėliai knygose buvo žymimi raide T, reiškia 
Tot — negyvas, — ir išbraukiami iš gyvųjų sąrašo. Sa
vanoriai pakaruokliai gaudavo ženklą FT — Freitod— 
laisva mirtis. Kiti buvo pažymimi raidėm Ex, reiškia, 
E.vecution — egzekucija, lageryje įvykdyta pagal kurio 
nors gestapiško teismo sprendimą. O šie paskubinti la
vonai knygose buvo atžymėti inicialiais S. B. Čia roi- 
kia skaityti, apsaugok Viešpatie, ne Sruoga Ralys, bet 
Sonder Behandlung, atseit, ypatingas apipavidalinimas. 
Nežinodamas gestapo politinės virtuvės receptų, suprask 
žmogus, ką raiškia toksai dalikatnus pavadinimas!

Kartais atsirasdavo tokių sentimentalių moterėlių, 
kurios panorėdavo turėti bent pelenus savo sūnelio vien
turtėlio, savo brolelio širdelės, ar savo vyro numylėto, 
šitas noi-as visuomet patenkinamas.

Iš moterėlės tučtuojau išreikalaudavo pinigus už 
pelenus, už urną, už įpakavimą, už persiuntimą—išei
davo apie du šimtu tris dešimtis markių. Lagerio val
džia, gavusi pinigus, įsakydavo pasemti iš bendros pe
lenų krovos 2-4 kilogramus pelenų, kurie ir buvo siun
čiami gailestingajai moterėlei. Per visą lagerio istoriją 
nėra buvę nė vieno atsitikimo, kad būtų buvę pasiųsti 
tikri, to paties sudeginto žmogaus pelenai. Tai pada
lyti praktiškai buvo visiškai neįmanoma. Visų piima 
degindavo gi ne po vieną lavoną, — visų pelenai jau 
pečiuje susimaišydavo. O antra, kai ateidavo pelenų 
paraikalavimas, mielojo numirėlio pelenai būdavd jau 
seniai velniai žino kur išbarstyti, — kaipgi juos iš ten 
besurankiosi?! O moterėlė nuskriaust nesinori. Argi 
jai ne vis tiek: pelenai — kaip pelenai?

Pelenų gana dažnai reikalaudavo. Už kelis atlie
kamų pelenų kilogramus gauti 200 markių —- tikrai 
nebloga. Kad tik numirėlių būtų!

(Galas)

kbLH.UA
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GLOBĖ TRAVEL SERVICE įdžiuo.iasi galis per 24 vai. f tinai supakuoti ir išsiųsti. REIKIA KEPĖJŲ
Pilnam ir dalinant darbo lai- {*> vyrU ValauKicnčs nuo Mariam,,o- Ar žinai ką pūsime !»ievo Kara.

k s, \ in<ų kaimo, is Lietuvos įsva- lysteje. V įer.i dzi.tutsis, kiti

i dienomis, trumpos valau- žiavo 11*11 metais. Ji ;»ati ar kas ją1 nė riš tai saka :. I«: Biblija sako!

Paieškau Petronės Amllrasiutės. Dievo Karalv.tė «■
'au.-ime Dievo Kara-i patvirtinti siuntinių gavimą 

ir išsiųsti sąskaitas. Nauji J 
patvarkymai ir pagerinimai :

G. S. T.
Bostone adresas:
Globė Travel Service 
409 We*t Broad way 
So. Boston 27, Mass.

(Skelbimas)

šiomis dienomis iš Mas- siuntinių pristatymas, 
kvos grįžo Globė TravelJ Jau padaryti
Service bendrovės pirminin- padidinti Globė Travel Ser* i įgalins Globė Travel 
kas Maurice Rifkin. Jo ke- vice štabus ir Įsteigti naujus!tvarkyti gautus siuntinius 
lionės tikslas buvo aptarti skyrius miestuose, kur jų tą pačią dieną ir išsiųsti į
su Inturistu siuntinių reika- nėra. Siuntinių pašto sky-' Sovietų Sąjungą, kaip tik - ------------------
lūs. Tame biznyje jo firma ’iius, kuris tvarko siuntinius, atlyginimas bus gautas. “Keleiviu**
veikia jau virš 25 metų. j atsiųstus i Globė Travel Ser- Visuomenė įspėjama ne- 'br* r«dens ir 

Su Inturistu buvo sutartos,v*ce iš visos Amerikos, bus pasitikėti subagentais. Intu- Ksira4yk « ir *ara’*,*k 
naujos siuntinių siuntimo Padidintas ir aprūpintas ge-'ristas neleidžia firmoms, su M 9*0 padaryti, 
sąlygos. Sudaryta geresnė resnėmis priemonėmis tvar- kurtomis jis palaiko santy- eMMMNMMMcecMMMV 
bendradarbiavimo sistema.siuntinius, kaip tik jieįkius, turėti subagentus. At-! DAR TEBĖRA LAIKAS 
Tikimasi, kad dėl to bus pa-'Šaunami i sakingos firmos turi savo! . _ siųsti pinigus
lengvintas ir paskubintas Globė Travel Service di- i skyrius. Siuntiniai siunčia- 

________ __ 1 mi leidimą duot.p tik j LlE,lkJV^^
ti«nirn«imrniKKmnxiKKtui.Ji«»t.ntij;if H Pilnai garantuota — Oficialiai

žingsniai kui
jdos, geras atlyginimas. Kreip- žino Pašome atsišaukti šiuo adresu: :Jez. ..5-13-14

i tis: Plekavich Bakery
815 Cambridge SU 
Cambridge. -Mass.

nebus nuobodus ’
žiemos veltam*! Duona verkia tinginio valgoma.

Mrs. Artelė Kalvaitienė 
R F D
Bethlehem. Conn.

i .-><»
Alik Armin 
:414 Mass. Si. 
Carv. Irai. « 10-S

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą amžių, tai Tam

sta turi turėti gerą kraują ir nervus. Mes dabar turime nau- (J 
jas Vitaminų ir mineralų kapsules, i kurių sudėti Įeina visi E 
minendai, vitaminai ir kepenų bei kitų liaukų ekstraktai, 
kurie, pagal medicinos mokslą, organizmui yra reikalingi 
sveikatai ir ilgam amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per 
dieną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabex Kapsu-

tlės. Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.
Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi

sai šeimai vartoti. l*rašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 
IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq.. Worcester. Mass.

V. (J. Skrir.ska (savininkas)
kasu

-seoeoei s
i VIDURIŲ * 
< UŽKIETĖJIMAS

Galvos skaudėjimą, nervingu-j 
»mą, prislėgtą nuotaiką ir daugyj 
fbę litrų sukelia vidurių užkietėji-i 
Ernas. Tai viena didžiausių bėdų'
5 mūsų tryvenime.
k W«a4erlan4 Herb Tea yra na-J
rtūralinis vidurių užkietėjimą pa-J 
(gydyti vaistas. Sudarytas iš dau- 
(gybės specialistų parinktų žolių! 
f Herb Tea — arbata yra pasrelbė-j 
(jusi tūkstančiams.

. . .. . .. „ -««• « U..U povu.... .a.cjUi.
Vim?,beto, įssiunt.mas UZ-1 siuskite dabar. ka.l iSyęngus i 'į^.
vilkinamas, nes siuntinys Kalėdų skubą. Prašom reikalau-! “ 4
turi eiti i>er keletą rankų, « 1« puslapiu katalogą!
iki gaunamas leidimas galu-i j SSSR siųsti
____________________________ ? GRAMERCY

744 Broad Street į

2 j autorizuotos firmos. Tie as-t juo rublių__ $10
J « menys, kurte savo siuntinius, už persiuntimą $5.00. Didžiau- . 

siunčia per subagentus, turi sias orderis $50.00, bet jūs gali-
mokėti daugiau už patams- te siųsti kiek norite perlaidų, 

® 1 kad ir tam pačiam gavėjui.

Jei tavo draugas ar kaim v-1 vpwark m i
nas neskaito “Keleivi®**. -Lictnsed and Bonded bv*New Jersey
gink išsirašyti. Kaina me Banking Commission
tams tik $4.

j jau užsisakyki t tVonderland Herb,.
Tea adresu: g!

Mrs. Mary Ohl 3 i
*32 UNION ST, INKERMAN. I’A.S, 

Ugrų neatidėkit ryt dienai Tuo-Sj 
f jau rašykit! X į

VVoaderland Herb Tea paskelbė-Jį: 
tūksančiams.

s?xx^xx>:»e0O®P«fxxxx>3e©>:x -

r
Vedybos

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIŲSTI Į S S S R,
LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
Veikia pagal specialų susitarimą su Inturist Maskvoje.

1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN, N. Y., Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-6465
Priėmimo punktas:
NEW YORK CITY, 78 SECOND AVĖ., Tel. ORchard 4-1540

GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS
Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, odas, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos 

instrumentus, maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.
Galite atnešti savo siuntinius į bet kurią mūsų įstaigą, o taip pat galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai per

siuntimui i SSSR čia mūsų įstaigose peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos ir tuoj pasiunčiama sąskai
ta. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui.

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.
Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas nu ojų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6—7 savaites. Oro pas-

• Jauna našlė be vaikų ieško tryve-1 
' ninio drausto iki 50 metų amžiaus. J 
i Paupiau žinių laišku. Rašyti:

Mrs. M. D.
»>:!<> E. Broad way 
So. Boston 27, Mass.

Ieškau py veninio draugės našlės f

be vaikų, kuri taipgi senatvėje uorė-1 
tų turėti draugą. Esu 65 metų am
žiaus. Daugiau žinių laišku. Prašau 
rašyti šiuo adresu;

C. Gerry
541 E. Reventh Street
So. Boston 27, Mass. (49

Paieškau gyvenimo draugės nuo 
50 iki 60 metų amžiaus, nesunkaus • 
svorio. Aš esu našlys, daug metų; 
gyvenu savame name. I užklausimus' 
parašysiu daugiau. I

M. Paukšta I
10144 S. Bensley Avė.
Chicago 17, III.

SIŲSK PAKETĄ iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS
VAISTAI

® Streptomicino 10 gramų.............................................$3.75
Rimifono Roche 500 tablečių.....................................$5.65
Penicilino švirkštimui 3 mil. vienetų....................... $1.60
Penicilino tabletėse 10 labi. po 2000.000 vienetų . . $0.95

~ Serpasilo 100 tablečių po 0.1.................................... $1.35
Irgapirino 50 tablečių................................................ $5.50

~ .vlultivitaminų 200 tablečių....................................... $2.35
Aspirino 100 tablečių.................................................. $0.95

Specialus oro pašto patarnavimas. Taipgi išpildomi receptai. 
GATAVI DRABl ŽIAI

Lietpalčiai, plastiko ir satininiai nuo $6.00 iki $24.75
žakietai vyrams ir moterims................................. $14.85
Kailio žakietai, šilti, nepraleidžia vandens $43.75 ar $52.50 
Corduroy kelnės, rudos, pilkos ar mėlynos . . . . $12.00 
Amerikoniškos "jeans"’ juodos ar mėlynos .. . . $8.80 
Tyrų darbinės priejuostės, labai stiprios . . . . $5.50 
Poplino marškiniai: balti, pilki, mėlyni ar beižiniai $9.00 
Sveteliai suaugusiems ir vaikams nuo $6.00 iki $18.50

Taipgi nosinės, pirštinės, įvairios kojinės. 
MEDŽIAGOS

Moteriškoms suknelėms.............. nuo $7.00 iki $18.00
~ Vyrų kostiumams......................nuo $14.50 iki $35.20

žiemos apsiautams (ploščiams) nuo $15.50 iki $36.50
Taipgi priedai prie suknelių, kostiumu ir apsiaustų

BATAI
Kailiniai batukai vyrams ar moterims $19.50 ir $18.00 
Batukai suaugusiems ir vaikams nuo $9.50 iki $$15.15

Taipgi oda padams ir batams
Visose Kainose Įskaitytas Muitas ir Pristatymo Garantija

Prašykite mūsų katalogų ir pavyzdžių!
Tazab of London

51 ItEZERVOIR ST., CAMBRIDGE. Mass. Kirkiami 7 9705
-Nuo llarvard Sq. imti Huron autobusą.

į**************************************«*************1

KAS ČIA KALBA?

<50

tu siuntiniai nueina per 7—iv dienų.
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS GAVĖJO PARAŠU.

Jūs gaunate per mūsų įstaigą gavėjo pasirašytą kvitą.
Mūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek. kad kiekvienas kli.jentas patarnaujamas labai skubiai. Atvykus 

į įstaigą jums nereikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant.
Jūsų siuntiniai mūsų įstaiagose sutvarkomi, supakuojami taip tvarkingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausioje 

tvarkoje.
Mūsų įstaiga perilgą metų veiklos laiką išsiuntė šimtus tūkstančių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavi

mu patenkinti. Todėl jūs su pasitikėjimu galite kreiptis i mūsų ištaiga.
PARCELS TO RUSŠIA, INC.

1530 BEDFORD AVĖ,. BROOKLYN 16, N. Y.
Si ištaiga atidarvta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.

MANHATTENE PRIĖMIMO PUNKTAS:
78 SECOND AVĖ., NEW YORK CITY, N. Y.

MŪSŲ SKYRIAI:
DETROIT 12, Mich., 11601 Jos. Campau Avė. Tel.: TO 8-0298 
HAR I FORD, Conn. 651 Albany Avė., Tel.: CHapnl 7-5164 
LOS ANGELES, Calif., 121 So. Vemon Avė. DUnlcirk 5-6550 
PHILADELPHIA 23, Pa., 832 No. 7th Street, Tel. WA 3-1747 
CHICAGO, III., 3741 W. 26th Street, Tel. CR 7-2126
NEWARK, New Jersey, 263 Market Streeet, Tel, MA 2-6937

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
gerai atrodančiu, rinitu, apsišvietu- i 
siu 55-65 metu vyru. Pageidaujama,' £ 
kad norėtų gyventi Floridoje. Rašy- j E 
kitę: ;►

Mrs. K. H. ►
P. O. Box 1803
Mianii lft, Fla. (50

NEW ERA
Mes gauname daug apgai

lestaujančių laiškų, kad ne
pirko NEVV ERA shampoo 
pamatę pirmą kartą “Kelei
vyje’’ garsinimą, nės NEW 
ERA išplauna galvą, kaipgi 
niekas kitas ir negadina 
odos. Tas duoda progą plau
kams ataugti patiems per 
save. Vaistų dėl plaukų at
augino nėra ir nėra reikalo, 

tane nėra ligos.
Siųskite $2.00 už 8 oz. bu

telį.
F. BITAUTAS 

527 East Exposition
Denver, Colo.

it

baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 
skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir i Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane. nes
lYlvli ik lliiTYlvlūti mom o lx a i«.«a *>11 rPSL- *20 ak/Y• n\. neiktu, n. tavi c* isxcaiiv5 . i in. ♦!>•>.W

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl.. kaina . . $3.00.

ŠIRDIES ROMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir-l 
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi. kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLILPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa- ► 
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios ► 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį ► 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ S5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2. 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00. už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS. 3325 So. Halsted St.. Chicago 8, III

i Kunigams vesti 
nyčia uždraudė 1.000 metų po 
Kristaus.

. x ... . . 1kataliku baz-: BRIKNĖS LAPAI

f S SU1« K.JOįg’sęs 8^X jęs; 'n:'X aSĮaSPH8EraP>
ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ E

Parašė T. J. Kučinskas
Pažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus £ 

glamonėjimą savo gražios marčios.—jo aistros meilės žo- 
džius. Reiškia, Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su ► 
mergaičių dora darė biznį bažnyčioje, susipykus už pini- F 
gus. Dievas išvadino mergaitę paleistuve. Dievas platino 
karus, svetimoterystę, nemoralybę ir 1.1, šimtai biblijos 
prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama pas knv- ► 
gų pardavėjus ir pas T. J. Kučinskas, 740 W. 34th St„ ► 
cirieago 14. 1M. £

———nu awn nu n nm n r r n Trr—r .. rrirr
■MMHHCnMRJVnpK* » x<>oęjn»’icwjfinrK* gg* ** * » > «**' »'S.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 1 
v AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiau

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA dafnis ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra vatose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

DR. M. X VtNIKAS

«7 W«at »Mk Strant, IWw Ynrfc 1, N. Y.

SIUNČIA SIUNTINIUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
IR KITAS S. S. S. R. RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO., INC.
(Licensed by t SSR)

135 Weat 14th Street Tel. CHelsea 3-2583
(Tarpe 6th ir 7th Avė.) New York 11. N. Y. (Arti visų požeminių traukinių) 

FIRMA SUDARĖ SPECIALI SUTARTI SU INTURISTU, MASKVOJ.
Siuntinius galima patiems atnešti asmeniškai, atsiųsti paštu, arba kitu siuntėjui pato

giu būdu. Klijentai, gyveną už New Yorko ribų ir kurie atsiunčia siuntinius paštu, tuo
jau (atgal grįžtančiu paštu) gauna tikslų atsiųstų daiktų sąrašą ir pranešimą, kiek 
persiuntimas kainuoja.

Siuntiniai atydžiai nepnkeojnmi ir išsiunčia m i laike 45 valandų. Po kelių dienų siuntė
jas gauna iš firmos oficialų JAV-bta pašto kvitą, kuris įrodo, kad siuntinys adresatui 
pasiųstas.

SVARBU! Visos siuntimo išlaidos, įskaitant muitą, apmokama čia. vietoje. Jūsų 
artimieji ir drangai siuntinį dovaną gauna be bet kokio mokesčio. Siuntėjas gauna ga
vėjo pasirašytą kvitą.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS • GARANTUOTAS
Pradžiugink SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU K A Lft ROM.S!

MVSV SVKJS: YPATINGAS TM5MESYS IR MANDAGUMAS SU KEDENTAIS.

KI.IJENTU PATOGUMUI MUSŲ IŠTAIGOJE NERIBOTAS PASIRINKIMAS MEDŽIAGŲ. ODOS, 
VAIKAMS DAIKTŲ. SKARELIŲ, SAUKŲ IR KITOKIŲ DAIKTŲ PRIEINAMOMIS KAINOMIS IP. 
AUKŠČIAUSIOS RVSIES.

(staiga atidaryta kasdien 9—4 vat, sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. 
Informacijų klauskite: TeleL. CHelsea 3-2593

NEPAMIRŠKITE! Kad siuntinys nueitų prieš Kalėdas, jį reikia pasiųsti laike 
kelių ateinančių savaičių.

Galima siųsti tik naujus daiktus. Galite siųsti medžiagas, naujus drabužius, ava
lynę, odas, maisto produktus, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, vaistus ir kitką.

DĖMESIO! Visuomenės patogumui CLEVELANDE atidaryta* skyrius. Jo adresas: 
9W) Liberty Roed. CLEVELAND 13, Ohio, Tel. T0WER 1-1441

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigule špaltos

Kaina $14

Pinigu* siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mase.

Bruknės lapai yra 
vartojami nuo be- 
tvarkingo šlapini- 

^3*7 mo-s*» nu° akmenė
lių augimo, inkstų 
uždegimo, pūslės 
nedirbimo neveik
lumo ir šlapinimo
si kanalo. $2 sv. 

Trukžolių šaknys nuo patrū
kimo. pasijudinimo, skaudėjimo 
po krūtine, dieglių. Suteikia 

! prakaitavimo ir atkosėjimą. 
1 Kaina .... $3.00 svr.

l’elynos žole nuo plaučių ne- 
’ sveikumo, geltligės, karščiavi
mu. drugio ir nuo gumbo pasi- 

‘ kėlimo, taiso vidurius jas ge
riant, duoda apetitą geresnį. 
Kaina .... $2 00 svaras. 

ALEKANDER’S C0 
414 Broadwav 

South Boston 27. Mass.

‘X®O8G«x;*xxxxxx»©cx»txxx«xxw©o<xxxxxxxx;txx>oooo05»ee©<

MES ATLIEKAM...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
836 East 3roadway, Sovtb Boston 27, Maų*



Puslapi* KMuutas KEUEIV1S, SO. B08T0N

Vietinės Žinios
Prof. J. Kaminskas išvyko .Sprogimas O. Ivaikienės 

_______ namuose
Prof. J. Kaminskas išvy-

Herkulis Strolia. Jam akom* lionis) minėjo savo veiklos
panavo Vyt. Strolia. 16 metų sukaktį (beveik vi*.

Herkulis šiuo metu lanko si 110 narių naujakuriai). ‘

No. 49, Gruodžio 4, 1957

Dr. B. Matulionis 1

BALTARAG1O MALŪNAS BOSTONE

Montiea'io Lietuvių Dra- pasiekusi iš anapus geleži 
mos Teatras, tęsdamas sėk- nės uždangos. 1952 metai 
mingas save gąstroie

ko i savo nuolatinę gyvena- Sekmadienio vakare Onos Naujosios Anglijos Konser- Tų pati vakarą dr. B Kai-JĮ 
mąją vietą New Yorke. Bos- Ivaškienės namų (greta Lie- vatorijos A. Kripso vedamą vaitis ir V. Stelmokas su-g 
tonan jis buvo atvykęs sa- tuvių Piliečių Dr-jos) apa- smuiko klasę. Tos mokyk- rengė jų neseniai įkurtos į-

tiniame koridoriuje prie los simfonniniame orkestre staigūs—Boston Homes Co.
laukutinių durių įvyko spro- jisai užima antrųjų smuikų (389 Broaduay, So. Bos- *«*•.

iros Fondas. ~ o spausdina gimas. Jo balsas buvo labai koncertmeisterio vietą. Se- ton) įkurtuves.
iet. enciklopedijos spaus- didelis, bet jėga netokia di- kantis šio orkestro koncer- Gruodžio 1 d. Liet. Vete-

delė, nes nuostolių padarė, tas įvyks šį trečiadienį, į ranų S-gos “Ramovės” sky-

vo atsiminimų reikalu, ku
riuos leidžia L.S.S. Litera 
ttn

’ Liet. enciklopedijos spaus
tuvėKa- perspausdintas Terros, isei- Tikimasi, kad atsiminimai palyginti, mažai. Priežastis gruodžio 4 d , 8:30 vai. vak. rius surengė kariuomenės 

naooje ir Jungtinėse \ ais- vijos, skaitytojų tarpe jis su- pasjfO(jvs ’ (ja,. j)rje£ Kalė- dar neišaiškinta. Spėjama, i Jordan Hali salėje.^Progra- ' dienos minėji
lybėse, gruodžio d dieną at- siiaukė reto pasisekimo, gi 
vyksta Į Bostoną — vieną Lietuvoje, netrukus po savo
didžiausiu mūsų išeivijos pasirodvmo, buvo konfis- . . . ....nu.u i.eiMju. i . . , kas buvo sustojęs pas M. ir
centrų, taip gausų lietuvis- kuotas ir tapo juoaa deme 
kąja šviesuomene, kultūros asmeninėje Kazio Borutos 
dai i uotojais ir teatrą my
linčių žiūrovų.

Tad. orieš nakvlant

bvloie.

Bostone prof. J. Kamins- 
buvo susi 
Strazdus.

Rinks komitetą p. Tattan 
Iš pirmo požiūrio. "Bai- pagerbti 

Bai- taragio Malūnas” tėra paša- _____

minėjimą. Turiningą
kad kas nors bus padėjęs moję bus išpildyta Brahmso paskaitą skaitė A. Juknevi- 
sprogstamosios medžiagos. I simfonija ir Stravinskio čius, Vilniaus Krašto Lietu- 
Policija aiškina kaltininkus, kūriniai. vių S-gos pirmininkas, R.

-------------------------- ---------------------------------- — ! Norvaiša ir D. Venckutė pa-
Bostono studentai N. Yorke Savaitgalio pobūviai deklamavo.

-------- --------- salė.

taragio Malūno” uždangai xa linksmų n graudžių Gruodžio 5 d. 8 vai. vak 
Bostone, norėtųsi su būsi- nutikimų pynė. giliai per- Lietuvių Piliečiu

Nevv Yorke per Padėkos Nebeturime vietos įvai- 
savaitgalį ivvkusiame visuo- riems savaitgalio pobū-

Tą pačią dieną Liet. Dar
bininku Dr-jos 21 skvrius

tiname Amerikos Lietuvių viams plačiau aprašyti. To minėjo savo veiklos 25 mė
li Draugijos Studentų Sąjungos suvažia- dėl juos tik suminime: Lap-; tų sukaktį, svečių buvo be-

---- ----------- _ ,------------ ... . . čiamas įvai- vime dalyvavo gausus būrys kričio 29 d. buvo Pabaltijo: veik pilna Lietuvių Dr-jos
keliomis mirtimis apie šio p1'^utosakisku Koloritu, pa- rįų draugijų atstovų susi- įr Bostono studentų, šešta-amerikiečių dr-jos antras
spektaklio pačios knygos ;P^SIa pakiliu Borutos zo- rinkimas. Jame bus aptar- dienio vakare Statlerio Ho- koncertas (smuiku grojo E- 

7113 n.inui < mr.1 >pa \ m tas Imigracijos ir natūrali- telyje įvykusio iškilmingo vi Tiitvak).
sodnai zacijos Įstaigos viršininkės „iPti, dali m-nm-a. I .antrini

muoju žiūrovu pasidalinti sunkta liaudies mintviimu patalpose Kviečiamai

Namai Pardavimui
idžiu. pamarginta 
•gaiš personažais ir

pobūdį
"Baltaragio Malūnui” pa-|gais. Per-<onažais zacijos įstaigos virsminKes banketo metu dali progra- Lapkričio 30 d. S.L.A.

sirlnkta skaitymo forma. Pleslannį. ^mtovaizdzm. Teofilės Kieliutės - TatUn į mos 
Tokios rūšies spektaklyje Betgl 'aPa pagerbimo klausimas ir iš-1

\ ’ > ra j°pe dar rinktas komitetas tam su->
kažkokia makiska jėga. žo- manymui įvykdyti.
džiais nenusakoma, tačiau *------- —---------------

Geras investnientas i nuoša

vu*',. specialiai ptae 
diee ligos. Priims bet 
o*. U
•aišku.
Teta. U*. P

Meomcial HespMal

4r Hr-

DR. D. PILKA
Vi : MM t fld 4 

ir aae T Al •
546 BROADWAY
80. BOSTON, MASO. 
Telefonas AN 8-1320

lė - teigiamybių žiūrovas r.era užveržtas bui- - -
tinio pastatymo lemuose:
išlaisvintas nuo įprastinės į. .
dekoracini. b>;rafo'riio5 bei Juntanla ,nu° Pat PUTOųjų Kortų vakar., Sandarojekoraeiju. butaforijos beip“"“"!3 ,nu0 l)at 
rimo apkrovos, savo vaiz-įP1251“^-. kal autonus

vybę. Nereikia nieko Įmokėti 3
išpildė smuikinikas 308 kp. (pirm. A. Andriu- ir 4 šeimų namai, puikiame sto- ! vy. nuomos per menesį $215.Kaina $15,500 už abu. Susitarsim dėl finansavimo, šaukti savininką: III 5-0074. (51

DĖMESIO! DĖMESIO!

T«L AT Z-4MS

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedčliomia ir ftventadi«niaia:

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Uph4a*a Caner 

DOKCHESTEK, MA8S.

grimo apk
duotės nešamas, jis tampa
lygiateisiu spektaklio kūrė- , ., • - -j v daiseju ir neatskiriama jo dalim.'Be abejonės, aktorius reči- 
tatvviniame spektaklyje su- i. . 
siduria su eile nelauktų sun-į 1 
kūmų: jam atimtos visos 
pagalbinės priemonės, daž-, 
nai padedančios vidinei

‘da m m i fantaziška Paud-

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LAND2IU8)

Lįetarla Gydytojas Ir Ckirarm 
Vartoja vėliausios konstrukeiyso

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-1 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

KAMBAKYS NUOMAI

I.-nuomuojamas jreras kambarys. 
Karštas vanduo, virtuvė, vonia.

56 Thomas Park 
So. Boston. Mass.

SEKMADIENI, GRUODŽIO (DECEMBER) 8 DIENĄ 

2 vai. 30 min. po pietų

_ SO BOSTON, THOMAS PARK HIGH SCHOOL SALĖJ
party) savo svetainėje, 124 
F. Št., So Bostone. Pradžia i ^-°ntrelio (Kanados) Lietuvių Dramos Teatras, vadovau-

Šandaros Moterų Klubas'
ravės krašta. kuriame ka- š-' šeštai"!- gruodžio 7 d.

rengia kortų vakarą (\vhistdėjosi "nepaprasti ir 
nuostabūs dalykai”.

Pažvelkim i šia knyga „ _
i meilės išpažinimą 4 'a. 'ak. Bus gardžių

išimtajam savo kraštui ii- užkandžių. Laimėtojams do- 
pro visa savo nevilti ji Įunos. Vtsus kviečiame atsi- 
mums nušvis skaisčia 'siial- j"k-vtl smaS>ai praleisti 

kuri vra lalk«-
išeina pne- -....— ------------------- Ji skirta

“neapsi,ginklavęs”.
dispozicijoje teturt^.T. . . .. ,
baisa, veido išraiška ir mi-1 šitaip nusiteikę ateikime Kuopos susiiinkimas bus 
zanscenos užuominą. Ta- j°? išgirsti — pasiklausyti iPuo(lžio 11 d. 7 vai. vak. 
čiau. kaipo eksperimentas,jšniokščiančio Vdruvės eže- Lietutių Piliečių Dr-jos pa- 
rečitatyvinis spektaklis ir To, pabūti prie šviesioj prie- Jame bus nominuo-
aktorių. ir žiūrovą vilioja'blandoj užsnūdusio malūno, Jami cent\° valdybos kandi- 
naujomis savo galimybėmis i viršum kurio spindi vakari- /1>l nanai prašomi
bei formos šviežumu. žvaigždė. Tai geros vii- sysinnkime dah\auti įrpa-

bu ties žvaigždė. sinaudoti įstatu duodama
teise nominuoti susivieniji
mo vykdomojo organo kan
didatus.

sp’aga užpildvti šiuo atve- Aa' Pa^ka,
ju lis išeina‘prieš žiūrova i ^mmas _____

žmonėms su skaidriom sir- ei a i • -• *•savo  ......................... ...... b SLA 43 kp. nariams žinoti
•ėdama' ^lm ir 8Vlesiomis akimi'

"Baltaragio Maiūnas 
vo viena pirmųjų knygų, Alg. Vaičaitis

AUKŠTO LYGIO KONCERTAS
Dorchesterio Klubo 
kortu vakaras

ųTCTTTMm m 11 r» m uny

jamas rašytojos B. Pukelevičiūtės, stato Kazio Borutos- 
okupuotoje Lietuvoje parašytą ir rusų valdžios konfiskuo
tą veikalą— trijų veiksmų legendą

Baltaragio malūnas
Tai pirmas šios rūšies veikalas Bostono lietuviu teatro sce-,Br> noje. čia legendos forma pinasi pasaka su gyveninio realybe pa- i C “ vergtoj Lietuvoj, čia pamatysi ir pajusi kenčiančių brolių skaus-.** mus. viltis, juoką, nusivylimus ir t. t.
Veikalas su dideliu pasisekimu vaidintas: Montrealyj, Toronto. Chicagoje, Detroite, Rochestery, Clevelande.

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius ••plunibing”—L
aliejaus ir "azo vamzdžių įvedimoj 
ir taisymo darbus. Kainos priei-" 
narnos. Pirm neštu ką darote, pas
kambinkit. paklauskit mūsų kainų. 

Telefonas CO 5-5839 
2 Mt. Vernon, Dorshester. Mass.į

a

RAOIO f-KOGKAMA
Lietuvių Radio programą 

Nepraleiskime progos pamatyti, tai retenybė! 'jį stoties WLYN 1360 ki-
IĖJIMAS — AUKA ilociklų, veikia sekmadie-

Pelnas skiriamas Lituanistinei Mokyklai Bostone paremti, niais nuo 2:30 iki 3 Vai.
JAV Liet. Bendr. Bo.tono Apyi. VeldyU i iien9- Perduodamos lietu-

j? t

ir> viškos dainos, muzika 1 ’
Magriutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. RodA

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

I-aisvės \ ai po radijo pro- savo išpildyme parodo gilų ________
grama savo kultūrinės veik- dainuojamo teksto išgyve-' šį šeeštadienį, gruodžio 7 
los keturių metų sukaktį šie- nimą, ir kas svarbiausia, su- d., 7:30 vai. vakare Dorche- 
met. kaip ir kasmet, atžy-'geba tai Įtikinančiai per- sterio Lietuvių Piliečių Klu- 
mėjo ypatingu koncertu, i duoti, be ypatingų demon- bas rengia kortų vakarą 
Šis lapkr. 24 d Įvykęs kon-■ stratyrių gestikuliacijų, var- (\vhist party), į kurią kvie- 
certas buvo ypatingas tuo- lodamas grynai balsines čiami visi atsilankyti. Ge
nu. kad programoje buvo priemones ir ryškią dikciją, resnieji lošikai gaus dova-1 
išvengta oet kokių "siupini- Todėl nesistebėtina. kad su nu. o visi bus pavaišinti ge
nių priemaišų. Rimto po- Kačanausko "Oi kaip miela rais užkandžiais.
Gūdžio koncertai pas mus į išgirsti” pataikė mūsų šių Parengimas bus kiubo 
Bostone yra reti. ir todėl dienų publikai tiesiai i širdį patalpose, 1810 Dorehester 
vi a sveikintinos Laisvės į ir buvo išprašytas kartoti. Avenue.
Varpo vadovybės pastangos' •• o.,A . i,--., Operinėse arijose St. Ba- nengejai
išlaikyti aukšta kulturinį Iv- 1 , • • ... . ------------------------------• * j-- • ranauskas visdelto kartais • • •_ • .gi ne tik -avo radijo valan- , , . • ..n- Legionierių 20-tasi-i-• i • • • nuslvsriavo i senąjį stilių,deleje. bet ir savo metmiuo- , * •- • ’ metini* banketas, ; . , i pavartodamas jėgos virs -,
se i aivngimu(»se. 'saiko, taip kad koncerto pa- Stepono Dariaus Posto

PLEKAVIČIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge Baltic Florists gėlių ir do- 
Cambridge, KEPĖJAI |&

S t., cambridge, K L r t ja i :anų

! BALTIC RYE BREAD |“\o489. Te„ gau-

Siūlo gardžią lietuvišką supiaustytą duoną ne tik šeimoms. $3; į namas ir “Keleivis.”,bet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukite visur!

krautuvę, 
So.

502 East 
Bostone.

Steponas Minkus.
r

uzuAAuaasEUBansscnsi

neseniai sucnzei

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine |i
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re- £ ceptus ir turime visus gatavus vaistus.Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki- f. tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai- g, stų nuo reumatizmą, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų. £Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.Sav. Emanuel L Rosengard, B- S., Keg. Pharm.,

382a W. BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6029

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Pranu Lembertą
REALTOR

597 E. BROADUAY 
SO. BOSTONE

Šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tel. GE 6-2887

A. J. NAMAKSY
RBAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway
8OUTH BOSTON, MA88. 

Office Tek AN 8-0948
27 ORIOLE STEEET

Tel. FA 3-6515

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Rūpestingai taisome laikrodžiue, 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4649

sr;as. <ia:
i- Italijos, kur jis virš metų
gilinosi dainavimo mene.! Kontraltas Štella \ olani- 
pasirodė su žymia pažanga. -Končienė Bostono visuo- 
I’rogiamos pradžioje senų- menės buvo girdima pirmą
.ių meisterių I)on a u-Ii,'kaitą. Jos balsas- nepasižy- varfIės vj k
Haenoe:;o ir Canssimi kū- mi ypatingu stiprumu, bet v.;Jn Slnn
rir.iu- dainavo lygiu balsu,Įyra gilus ir sultingas Dikci-
be bangavimo, be seniau ja nėra perdaug ryški, bet 
jan. Įprasto forsavimo ir jė- lietuviška tarsena, rtsime-

valgęs.

Kontraltas
’pas 7th St.. So. Bostone.

Banketo metu su atitin
kamomis ceremonijomis 
bus atidengta bronzinė len
ta. kurioje yra surašytos pa-

Nuo 9 ryto iki S vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- £

attsęsovooeie: x sv:y-.s xxxxxx xxxx::xx xxx:
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ
Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Ellis Buildinfs, Room 10 Tel. AN 8*8764

409 West Broadway So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jūsų sudarytas siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS

: vmrmnmmmnnn

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. Atakas

Telefonas

g'»- raudojimo bereikalin- nant p. Končienės nelietu- 
go>«- vi -t< -e: išpildymas ti- viską kilmę, gryna, be jokio 
kiai atitiko tų kompozitorių svetimybių antspalvio, be 
•aik<»ta; pi-• >ddui. Ypač Ca- priekaištų. Kiek neįprasta 
rissimi ‘ Yittoria” išsiskyrė buvo klausytis s 
gera baiso technika. Šimkau?

\ ekay, Ivluviskose dai- čiau

ne mažiau kaip ŠI00 posto 
namo įrengimui. •

Visi geros valios lietuviai,;i....„- ~ •‘itns* RL SIJOS valdomas sritisUji*0- aUk°J°te n kūne ne-,jj naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi- k\leciami, 5*3 jšiai<jj|S jr SSSR muitą apmoka siuntėjas.aukojote, esate 
šiame bankete 
Mes užtikrinam.

dalyvauti, 
kad

. . . skaniu valgiu ir gėrimu tu-
indartimų rė?ile‘.good tirne’ ir į.Riu

21C1.* i>aremsite patrijotinį veiki-
. ., . ,hU1 ma. šokiams gros Keturių

n -se maloni staigmena bu- la . ir kt. Keistoje niterpre-
vo bal-o švelnumas, kas liu- tacijoje. pilnų riebios it>- ' . ;
bijo geros mokyklos rezul- mantikos, išpildytų laisvo- enymo oronijt,

Vaistus ir medžiagą Kalima užsakyti pigiau šioje įstai- 
prie goję. Prašykite katalogų.Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, 

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

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, DĖL INFORMACIJŲ 
KREIPKITĖS LIETUVIŠKAIiu orkestras.tacijoje. pilnų 

rezul- mantikos.
Kur kame stiliuje. Net pastebėti, kad rengėjai šį P*t*rnauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti.

si- kreipė didelį dėmesį j ( Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

tatu>. Kačanausko 
prajiK'u'e tas kelelis
nasiž'ė • savo ekspresi- |K*rnelyg daugoka ekspresi 
: ii 9 4 kokybini koncerto pasiseki-ios gi.u’ i.i. ba‘>o subtilumu jos. . . *

•lis ypač se liaudies dainose

pa m;

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai

ir s'e.> beveik
tižia, inu rpretacija.

Bendra. Sl. Baranauska?

Abiem daininm 
striškai akomponav 
nim.i' Kačinskas. Malonu

. . 7 ,T..J ’ tarb tilfdui išnnnmndu-Siuritiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie-
mkam mei- l Biais nuo 9 iki 7 vaL Vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.
,nav<> Jero- "» «'<• _ .. Mkhm MMr*kit'

V. Strolia.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pcntiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis;

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, M
TeL: JA4-457S

•BBOBBBOBBBBBBMBr

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jestke of the Peare—C«mtaM«

598 E. Broadtvay 
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1741 «r AN 
moeoaoaeaBBaaBBBaai

Baajamio Moorc Mataras 
Popieros Sienoms 

Stiklas '
Vtaokta Reikmenys 

Reikmenys Plūs * 
Visokie Geležimi Daiktai

27, Mam. 
AN 8-4148

VAISTAS -AZIVA”
l—1

ano nušutinto 
t—Vaistas nuo atdarų

8—AkM 
4—Vaistas nuo kojų nieMjf-

mc, pirštams, tarpupirittaa Ir

Reikateukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina iš 
kiekvienų numerį |1. Pini
gai, žekia ar money orderis Iš 

Adresuokit: (54)

57.


