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NATO Valstybių Vadai 

Posėdžiauja Paryžiuje
Penkiolikos Kraštų Vaciai Tariasi Stiprinti Vakaru Gy* 

niraosi Pajėgumą; Prezidentas D. D. Eisenhower 
Tikisi Sustiprinti Vakarų Vienybę; 1832 Laik

raštininkai Suvažiavo Sekti Pasitarimus.

PASIRUOŠĖ ĮSPĖTI ”Rf ESC ANTPUOLI

Pirmieji elektroniniai “Missile Master” , isiemes įrengimai. kuriu tikslas ko grei
čiau įspėti priešo antpuolį. Jie pastatyti Uort Meade. Md.. karinėj stovykloj ir 
tarnaus Washingtonui apsaugoti. Kairėj viską toli matantis radaras, dešinėj apa
ratai, kurie priima ir perduoda viską, ką radaras toli dangaus erdvėje mato. Ne
trukus tokie įrengimai bus pastatyti ir Nev\ Yorke.

Amerika Bando Galingą 

Tolimo Skridimo Raketą

Laukiama, Kad Galinga “Alias** Raketa Bus Paleist Į 
Aukštį; Raketa Turėtų Skristi 5,000 Mylių, Iškyla 

j Aukštumą 600 Mylių; Stebėtojai Floridoje
Sako, Kad Viskas Paruošta Raketos 

Leidimui.
IVezidendas D. D. Eisen- Jįas įfa faHūS 

houer pereitą šeštadieni . .... .. ■
atskrido i Paryžių, kur šį I/ef JtiSfClKffrlO
pirmadienį prasidėjo šiau- --------- •
rėš Atlanto Gynimosi Są- . Senato komisija tęsia aiš- j 
jungos (NATO) valstybių kinimą, kas kaltas dėl A-f 
vadų pasitarimai. Per tris merikos atsilikimo gaminti ! 
dienas NATO valstybių va- įaketinius ginklus ir kas su- \ 
dai aiškins, kaip stiprinti trukdė paleisti į aukštybes 
Vakarų pasaulio kariškas i dirbtinį mėnulį, kaip prieš i 
pajėgas ir derinti politiką, 2 metu buvo paskelbta ir , 
kad atsvėrus rusų ginklavi- plačiai išgarsinta, 
mosi laimėjimus. Amerikos Įvairūs liudininkai aiški- į 
vyriausybė turi paruošusi no, kad raketiniams'gink-. 
planus dėl Vakarų valsty- ląms tobulinti nebuvo ski-! 
bių stiprinimo, bet ar visi riama užtenkamai pinigų, •
Amerikos pasiūlymai bus darbas buvo pradėtas vėlai •---- --------------- ■ . --------- ---------- ------——
priimti ir kokius pasiūly-Hr nebuvo aiškios vadovy-KdS Atsitiko
mus daiys sąjungininkai, -bes. 19oo metais armijos m- ... . . c i u /' r j 1
paaiškės derybų eigoje. Įžinieriai siūlė paleisti į auk-i v leiUngūS 1 arimas bu J. M. Gdlinaez:

štybes dirbtinį mėnulį, bet į --------- ---------
... . _ Eisenn ou er: krašto gvnimo sekretorius! Jungtinių Tautų seimas,

atsklido į Paryžių lėktuvu, *_ 
o jam vykstant iš aerodro- 
mo ‘
minios paryžiečių jį sveiki

Unijos Baigė
Savo Konvenciją

Pereitą savaitę ADF-CIO 
unijų konvencija pasibaigė 
Atlantic City. Konvencija 
pereitą savaitę dar nutarė ‘ 
pašalinti iš savo eilių kepė
jų ir skalbyklų daibininkų 
unijas, nes ir tos unijos, 
kaip vežikų, turi vadovybes, 
kuriose vyrauja raketieriai 
ii- kitokie netinkami gaiva-

Prezidentas
1953 m. kovo 12 d. Nevv

siurvilią auiivie ii savaitę pueme nu- u,,., rvUui™
. . ., , ,__ susivilkmo dirbtinio įtarimą Alžyro klausimu, uz ,. - -o i Amerikos nmbn.sn.fla. - i* • • • ui* bin universiteto mokslinin-ui A-unei mos aniodbducį menulio gaminimas. ikuri baisa vo ir arabų kras- , T u

mins narvzieem n sveiki- ,__ -. t>~___ kt...________ ; kas Jesus M. Galmdez, bas
kų kilmės poetinis pabėgė-Kai kurie senatoriai siū- ,tai ir Prancūzija. Nutari-

no. Prancūzų minios jj pa-i,o> kad būl„ atleistas g pa.jmas taip surašytas, kad jis ,,limė
sitiko kaip vyriausią karo >, eigu Holaday, raketinių nieko nesako, arba sako tą, ls’ uns 
vada. kuriam vadovauiant ____u/. JT nu respu

Gal dar šį pirmadienį, ar 
kurią kitą dieną šią savaitę 
Amerikos karo aviacijos 
mokslininkai rengiasi palei
sti galingą tolimo skridimo 
raketą “Atlas”. Tai būtų 
trečias tos raketos bandy
mas. Apie jos leidimą jokio 
pranešimo iš anksto nėra, 
bet raketa leidžiama iš Flo
ridos Canaveral raketų ban
dymo stoties, todėl paruo
šimai daromi publikos aki
vaizdoje ir spauda rašo a- 
pie pasiruošimus.

“Atlas” raketa vra tolimo
j iai.

■■ ■ —! Unijos pasisakė dėl kong-
Ve ^k'^ Bedi res° ‘^amo išleisti Įsta-: jf gįįiHama skristi\f/ r £ H tyrV° ,Un,J°.illS • tVfkytl ir apie 5,000 mvliu ar toliau.

^trūSVUS KaitGS zaaa kovoti pnes kongreso pra(jžioje ta raketa vrave-
--------- i bandymą suvaržyti unUU dama radijo bangomis, o

\ ežikų unijos pirminin- xelT^.a’ , paskui ji lekia išsibėgę j i-
ciar- j

atnaujinimo Ap-e tokių
Kas b a ve Beck pereitos sa- a L,CI neinančių metų aar- mu, kajp kanuolės granata.
raitės gaie prisiekusiųjų tei- b° sutarčių 
sme Seattle, Wash., buvo konvencija l,a 
atrastas kaltas pasisavinęs

;inigų. Jis į- uždarbių pakėlimo ir darbo rusai iškėIė

sisakė, kad , raketų bandv-
. , . . , . . . mus neseniai gyrėsi rusai ir

s daibinmKai tuiės reikalauti gu (Qkios raketos pagalba

™'!“l,.kUl''iam..''?;!°';aUji‘n‘ ginViu gamyte virtiifofaS ką skaitantis nori jaine raJ SikSu Tmi^ Ki^tt ?la3S3i’t! Casi!iac
’ J ** bilį ir pinigus

vo kišenę...
• i ^ec*k advokatą 

1 i kad jis prašys teismą bylą 
smasnuteisė John J. Frank’'į^al'5'!i-' ° Jei

vauti visuose pasitarimuose, i Vakarinėj Irano (Perei-j Dabar ir prancūzai ir a- buvusi kadaise F B I'

laiyžius buvo išlaisvintasis krag£O gynimo sekretariate. ti. 
vokiečiu nacių okupacijos. *______________

žemė Drebėjo, žuvo
jo sveikata yra tiek page
rėjusi, kad jis galės daly-

Todėl už

anrasė Domimko- ur‘Bc5 k!n‘Su- i’ P*.*™™ «' "a™ rusai iškėlė i aukštybes sa-
apraše lw pal.(iuoti unjjai pri.įlaiko trumpinimo. jvo dirbtinius' mėnulius, ku-

,vi. tuucį u*, nutarimą bai- . , , .. , . m -
savo visi. Nutarimas klausi- !','mas’ ka,iJ! P3?^, TruJ1' 
mo ir nebando spręsti, lio agentai ir nužudė.

.. įtik pataria derėtis ir susi-, .Uabar tas įtarimas 
Firs Tūkstančio ,Ulbėti pagai Junginių tvntma. Pereitą savaitę tei| m » / • • . ° ijrrvoc vi nt oi c o IzyKvi RinriLrliautų carteno principus.

. ____ ir prancūzai ir _
Svarbiausias klausimas, joj) dalyje jiereitą šeštadie-ijabai tą nutarimą jau aiški- 

kurį turi išspręsti NATO va- nį smarkiai drebėjo žemė. ' 
dai Paryžiuje, yra ginklavi- Sekmadienį Irano vyriausy 
masis raketiniais ginklais, bė skelbė, kad jau suskai
Amerika siūlo pristatyti ra- tvta 12S7 žuvę žmonės b__  ........................ ...
ketinių bombų savo Euro- dar ieškoma daugiau aukų. (a,p prancūzu ir arabų, bet l’ndez dingimo siūlai veda 
pos sąjungininkams, bet kol Vienas miestelis Farsan, 'jr dar nėra tikra ' tiesiai į Dominikonų respub-

____________ agen-
ta už tarnavima be registrą-

automo-
įsidėjęs į sa- PraūCUZai Pripažįsta žemę. 

ako,

rie dabar bėgioja aplink

Alžurp Raketa “Atlas” yra trijų ekscesus Alžyre. lalių. kai pį^jį apatinė

Prancūzu vvriausvbė i dalis išsprogsta, raketa yra 
l)a~ iškeliama į virių, paskui

utiks, tai jis sprendimą komį^jos, sudalytos ^ gta yj^urinė dalis
•liuos. Davė Beck dar zln0!",? ,r kni ku? ir paskiausiai trečioji dalis

rių valdininkų, tyrinėjimus

įsv
kas tik Anglija sutiko įkuiti 240 mylių nuo sostinės Te- Į 
savo teritorijoj bazes rakė- herano į pietvakarius, po .OįojifĮįĮį Skubina

liką ir jos diktatorių. Moks
lininkas buvo pagrobtas N. 
Yorke ir išgabentas lėktuvukitos drebėjimo liko didelis ka-, . ... .. --------------

Drebėjimas vyko! Apleisti Indoneziją į Dominikonų respubliką.
tiniams ginklams, o 
Europos valstybės dar nėra pinynas.
apsisprendusios, ar ginkluo- kalnuotoj vietoj, kur dabar j Olandija—kubina telkti kui ^uvo nt,žudytas.
tis tais ginklais, ar ne. ša- sniego priversta, todėl pa- lajvu? irJ ėktįvu5> kad ga. -------------------- ------

klausimų galbos teikimas sužeistiems;, . „ Sėtinif/S
es isspręstt yia gana sunkus. ,. JndJnezij kur'visu <•

------- ... —-------------- Baigė Posėdžius

... . f. armijos žiaurumus,minmko pareigas iki unijos 
suvažiavimo išrinktasis pir 
mininkas J. Hoffa galės 
perimti pirmininko vietą.

lybių
.... pasitarimais Paryžiuje, kad

ainjimo i go sąia- > pa,^žius sąjungininkams ir
šo sukilėliu žiauramų, ko-s ... -j , , . kitiems, jog Amerikos atsi-.misija nurodo, kad ir pran- ,liki Jn’ujausiy ginklų 
cuzų kariuomene visoj eilej J ®

Bulganino Laiškai
lia ginklavimosi 
NATO vadai turės 
klausimą dėl ankstesnio po-! Vėliausieji pranešimai sa- 
Jitinio ir gal būt ūkiško ko, kad ir sekmadienį že- 
bcndi adarbiavimo.

ir jos są- Pači^J,° vieJ°je pasikartojo 
“Varšuvos

Sovietų Rusija 
jungininkai iš 
pakto” grasina, kad jeigu 
vakarinė Vokietija gaus a- 
tominių ginklų, tai ir So
vietai su savo satelitais im-į 
sis priemonių savo jėgas 
Europoje sustiprinti. Spėja- i 
ma, kad Sovietų Rusija to
kiame atsitikime pasiųs 
daugiau kariuomenės į Len- i 
kiją, Vengriją ir kitus Rytų į 
Europos kraštus. Lenkijoj 
kalbamu, kad Rusija gali 
pareikalauti lenkų, kad jų 
dirbtuvės gamintų daugiau i 
ginklų, ko lenkai bijo, nes. 
visokie trūkumai krašte i 
tiek yra dideli, jog sustipri
nus ginklavimą Lenkija at
siduriu dar didesniame var
ge-

Prezidentas Eisenhower 
posėdžių pradžioje pabrėžė, 
kad NATO valstybės siekia 
užtikrinti pasauliui taiką ir 
nuo to tikslo nenukryps

Indonezijos
landų turtas yra konfiskuo-

j u---— i * • sjamas. Padėtis Indonezijoj mes drebėjimas Irane toje neajškj Rai kurje

NATO Valstybėms -^patikais žiauriai
dija atsitikimus, kada su-

e • . o ~ . • imtieji buvo tardant kanki-Soyctų Rusuos muustenų namjJ h. vertjami -si ) 
p.nmmnkas Bulgan.nas pa- žjnti kai
■untmejo asmeninius lais- mafe nu-u<| ;

naujausiųre,.V VISOJ eilej gamyboje nėra toks didcHs
atsitikimų elgesį su i Lip jojama.
ha’s ar įtartais sukilėlių 1 1_____ __________

išvar- MAROKAS PANAIKINS 
DAUGPATYSTĘ

ir pridarė dar daugiau nuo
stolių.

Sl KILĖLIV VADAŠ”

Dr. Manuel Antonio de Ve
rona, vienas Kubos sukilė
liu prieš diktatorių Batistą 
vadų. kalbasi su laikrašti
ninkais Čikagoje. Ten jis 
atvyko «talyvaut: masinia
me suvirinkime

Jungtinių Tautų seimas kus NATO valstybių minis- 
nešimai sako, kad preziden- baigė savo posėdžius perei- terių pirmininkams. Atsiun- 
tas Sukamo esąs pavarytas savaitę ir išsiskiratė, pri- tė jis laiška ir Amerikos
is savo vietos 

; užsienį 
Ik

js ir išvažiuoja į ėmęs visa eilę nutarimų, prezidentui, šį sykį Rulga- 
ilsiui”. bet Su- kurie nieko neišsprendžia ir niuo laiškai parašyti ramia‘poilsiui

Olandai mano, kad jie grijos, komunistinės Kini- se ir seniau siūlė, 
turės savo piliečius išdan- j°$ seimas tik pakartojo sa-; Visi rusų pasiūlymai dėl 
ginti iš Indonezijos, nes In- vo senesnius pasisakymus, nusiginklavimo, dėl atomi- 
donezija iš tų piliečių pa- Uėl Alžyro priimtas vienu nių ginklų bandymo sulai- 
darė “užstovus” savo ginče balsu nutarimas, kuris nie- kymo, nenumato aiškios 
su Olandija dėl N. Gvine-ko nesako. Kipro skundas kontrolės ir, bendrai, kont- 
jos salos. Indonezijoje dar atmestas. Seimo posėdžiai:rolės klausimas apeinamas 
yra 46,000 olandų, daugu- vyko “draugiškoj” dvasioj,' tylomis arba užsimenamas 
moję gimusiu Indonezijoje, karštų ginčų nebuvo. tik bendrais posakiais.

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, Rėmė 
jems ir Bendradarbiams Linkime

Linksmų Ir Laimingų Žiemos Švenčių
“Keleivio” redakcija ir administracija

MII.LIA M GIRARD

Jis Japonijos teismu nu
baustas 3 metu* kalėti už 
japonės nušovimą. bet 
sprendimas nevykdomas. 
Gruodžio 16 d. Girard at
vyksta į San Francisco su 
savo žmona japone, kurią 
jis neseniai vedė.

Marokas raošiasi išleisti į- 
statymą, kuris nora ir ne
draus daugpatystės, bet nu
mato visą eilę patvarkymų, 
kurie daugpatystę padarys 
faktiškai negalimą. Maroko 
karalius, kuris ką tik grįžo 
iš Amerikos, turi dvi žmo- 

jnas ir įstatymas nereikalau- 
ija, kad vedusieji daugiau 
kaip vieną žmoną skirtųsi 

.nuo kitų žmonų, bet atei
tyje daugpatystė faktiškai 
bus panaikinta ir moterų 
teisės bus geriau apsaugo
tos, negu iki šiolei.

Tunisas jau išleido įstaty
mą, kuris daugpatystę drau- 

' džia.

Gruodžio 26 d. Kaire, 
Egipto sostinėje, renkasi 37 
Afrikos ir Azijos tautų kon
ferencija aptarti bendrus 
toms šalims reikalus. Daly
vaus apie 400 delegatų. 
Konferencija pareikš susi
rinkusiųjų tautų solidarumą.

! Konferencijoje dalyvaus ir 
Sovietu Rusija.
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Unijos po apsivalymo
Pereitą savaitę Amerikos Darbo Federacijos ir 

< . 1. O. unijų suvažiavimas baigė savo darbą ir išsiskirstė, 
sis suvažiavimas Įeis darbininku judėjimo istorijon, kaip 
apsivahmo suvažiavimas. Trys unijos—vežikų, skalby
klų ir keepėjų buvo pašalintos iš bendrosios federacijos 
dė! nenoro apsivalyti nuo savo netikusių vadovybių, kurių 
eilėse susuko sau lizdą raketieriai ir kitoki kriminaliniai 
gaivalai. Išmestos unijos gali bet kada grįžti i bendrąją 
federaciją, jei tik jos pašalins iš savo vadovybių asme
nis. kuriems ne vieta darbinnkų organizacijų tarpe.

Unijų suvažiavimas pasisakė ir dėl kongreso rengi
mosi išleisti Įstatymą unijų veiklai reguliuoti. Suvažiavi
mas nebuvo priešingas pneš išledimą Įstatymo, pagal ku
ri unijos turėtų duoti viešą savo finansų atskaitomybę, 
ypač labdaros fondų atskaitomybę, bet unijos priešinsis 
kongreso bandymui unijas pažaboti ir jų veiklą trukdyti.

Unijų suvažiavimas vyko didėjančios ūkiškos depre
sijos ženkle. Bedarbių skaičius visame krašte didėja ir 
visi pranašautojai sutinka, kad ateinantieji metai bus 
nelengvi. Unijoms teks Įtempti jėgas, kad savo narių 
iškovotus laimėjimus apgintų ir pasiektų naujų laimėji
mų. Suvažiavime buvo užsiminta, kad unijos turės reika
lauti “esminio” uždarbių pakėlimo, bet kaip tas seksis----
prie deiybų stalo, jei nedarbas didės ir krašte pasikartos 
J94S-49 ar 1953-54 metų ūkio negalavimai?

Vidujiniai nesklandumai unijų tarpe dėl apsivalymo
sukeltų dulkių, ūkio negalavomai ir senato tyrinėjimų su- Negeistina viešnia

KALBA DARBO SEKRETORICS

Darlm sekretorius James I*. Mitchel! kalba AEL-CIO 

konvencij<»je. kuri ką tik pasibaigė Atlantic City. Už

pakaly jo sėdi AEL-CIO pirmininkas George .Meany 

ir Waiter I*. Reuther. automobiliu pramonės darbi

ninku unijos pirmininkas.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

kelta visuomenėje nuotaika prieš unjas. pareikalaus iš išgąsdino žmones 
unijų nemažai apdairumo ir įyžtumo. Geros sėkmės!

pus skina, drasko ir šake
les genėja.

Trvs šeimos

BIMBAI
CHOZU

A p z v a
PATINKA KOL- 
BAUDŽIAVA

1 g
prievartos darbas. Lietuvos 
valstiečiai kolchozuose dir-

--------- ba prievartos darbą. Jiepri-
Bolševiku “Laisvėje” An- rišti prie žemės. pabėgti 

tanas Bimba iškoliojo “Ke- negali. Jiems via nustaty- 
Ieivi” kaip girtas pusšiau- tos dienos, kiek jie būtinai 
Čius. ir vis tik dėl to. kad turi kolchoze atidirbti, ne- 
“Keleivis“ paminėjo Lietu- būdami tikri, ar už s»v 
voj esančią kolchozinę l^au- darbą gaus koki grasi, ar 
džiavą. Bimba mano. kad negaus nieko.
lietuves žemės ūkyje vieš- Bimba klausia, kaipgi
patauia ne baudžiava, bet reikėtų “menševikiskai j vje<ujaį ne
rusiškas “socializmas” ir jis tvarkyti žemės ūki? Atrodo, n..; niekuoinet 
kolchozninku gvvenima k»d bolševikų galvinis ne-

pusryčius ir kas pirmas atei
na tam duoda valgyti. Rai 
paprastai ant stalo valgių 
nededa ir prie stalo svečių 
nekviečia. Atrodo nepapra
sta padėtis.

Kas savaite
—Tai ko jūs čia taip bė- NATO savaitė kėtis susitarti su Amerika

Šia savaitę Paryžiuje pre- Įjjl Įtakų sferų . Bet NA- 
zklentas D. D. Etoenhouer 7° ko? *5.lja lyg.kau’ 
ir 14 kitų valstybių vadai a>. k .kal.10 nel..nu" 
tariasi -Vakaru vienybės ',£>• nel lsfP'autl nesiima, 
r.ikflln” ‘ Užtat rusai nesigaili pa-
e Didelė, penkiolikos ivai- MATO koalicijai ar-

raus dydžio ir galingumo d:v‘‘;,.Jle
valstybių koalicija, susibū
rusi i Šiaurės Atlanto Gy-

giojat, bene eisit bažnytė
lėj va jau pusė po septy
nių, pirmų mišių nespėsit.o 
panelė Nina juk nuėjo sa
vais keliais, tai kam čia 
taip skubėti? — lyg juo
kaudamas pratariau.

•—0 je, praėjo, miegojai, ^tvbiu" koaliciiar'Sū” at!ik‘',as „NATO
O S-nT • aL -' i Siaulės Atlanto Gy- į.auk ,s ,s. .NA’

h ,'U "™®i 'NATO), 7° f "?slea,h1 t««Wnin,ų.
“r- r ™«kūrė po Berlyno bloką- kad. atėjus valandai visa

C W kada rusai parodė Va-fov,eP.«l,ybe|us n,,k,e‘^ 
Kalbejo žmona. karam< jr ta pnes Amerikos sujungi-

-Nina nepraėjo, dar uz . Korėios karo metu nmkus Europoje.
90 mylių tik kiek pasisuko 'į j im^į klau^imu^ NAT0 va,st-vbiM baugini-
vakanj Imk tas reiškia, kad vlajsvoms ^u^ms J»ui Maskva dabar sukvie-
Oahu salai su Honoluludid- . darnas klausite Varšuvos pakto valsty-
miesciu pavojaus jau nėra,Į 1Tg_. ", . . bes pasitarti apie ką tai,
bet mums dai’ didesnis pa- i ^*2. ,.0! ^Os , ar® n, TPac nors to “pasitarimo” tiks-
vojus, — sūnus ’
aiškino.

—Jeigu taip, — 4 , . ... ....—~ ............ ~ ~
teks dar ir man pamatyti tą hietų tarpkontinentaurnų ja> Rusija ir jos sąjun- 
panelę. j raketų NATO sąjunga nels_gjninkai — Vengrija, Len-

—Kokis čia tau genimas,1 . en<’a knzės. Kai pa\ o- Rįįit j,. valstybės... 
visi išsigandę, prislėgti bai-,Jlls at.rodo mazesl}is; niekas Kai prezidentui
mės, o jis kalba savo ir vis 1”™^ [eis- R į^nhowe£ui sulip.

., . atbulai, — išmetinėjo žmo- J* ginklavimuisi, o dabar, j . vienybe pama-
s susikraustem J : kai Sovietai giriasi savo ga- ’ • v a z. P?"“

Viesulas vardu Nina pasi- sūnaus pastogėje, žemutinė-; l_Kam baimintLs jei' lingomis raketomis, kai ku- ^'sl7!e ne J>U1 ’,ai s am- 
Jovė aplankyti Havvaj® ir se patalpose ir nusprendėm, ri® valstybės pradeda “"kįlbt® "Sm’-imarnsp®
tssyk buvo apsisprendęs kad c.a pavoja® nėra. Jei & . baukstytis, kad joms nerei- X,ig® bA JėHa™ kada
stapteln Kana. saloje, kur uraganas v,šutinio aukšto pasiJžiauįs ketu pumoj e.lej nukenteti :J £™ *a<la

nemes kur nom !"«<•.»>! >^tų, jei JOS gink- , fe
luosis vėliausiais mnklais ir 1

kur uraganas viršutinio aukšto 
mes gyvename. Tai negeis- stogą ir nukels, sienas su
tina viešnia, kurios niekas lamdys, tai žemutinių patai- * n - • - »« . . . , , . , .. .
nenori matyti ir mažiau te- pu vis vien neįveiks, nėščia yai žmona nro^ tuo “provokuos” rtisus. ta1p.’ \*enos k°abci-

balkiai - 1 ! Prezidentas D. D. Eisen- f* nar a! l*'daug vie® k.-
testuoja. ' . . .... tam ant kojų nelaipiotu.—Mariu vanduo ho"er l'vzosl asmeniškai • 1 -

turi noro ją susitikti. akmens mūras ir
Lapkričio 29 d., penkta- kiečiausio raudonmedžio.

eigi taifū- slenka, dar už 94 mvliu ir tnX}ei° ** Kan?Ų.aJ*1 Pne t \ ’ t i j . bedarbių. Tai yra aukščiau-
nesiautė. tai mus pasieks tik 6-tą val/ry- o mes v įsi laukiam Vidujiniai nesklandumai sias skaičius, pasiektas po

kaito tur būt tomu®™" ^li sau Įsivaizduoti kitokio .^ mKŽai kaS kre’> dė- to Nuėjo.,, ngkties .Kulsio. NATO valstybių eilėse y- ‘mažos de»resi'
skaito, tui but. laimingu. J,an K"°;™,mesio. Žmona labai susijaudinus V„_ ra ir vidujinių nesusipratimu
nes kaip kitaip galėtų būti }ikį°; ka,P l’k prievartos 
“sočia lizm 

Kodėl 
Lietuvo? 
chozinė; 
todėl, k
čiai vra pririšti prie kolcho- ‘‘‘w }
zų. kaip senais laikais bau- (J,u?tės aP*
džiauninkai buvo pririšti V.k- S^1,au nekalbėtų. ne> 
prie dvaro. Lietuvos kolcho- :11s. 31 netun rtipiatimo. 
zininkas negali pasitraukti ka?P. "a[ma žemes uk\je 
iš kolchozo, kaip j>ono ver- se,min,pkauti. ai a nenon 
gas negalėjo pasitraukti nuo ?l}Pra>tl ir todėl yia nikes- 
savo pono. Tik dabar tas n?.net uz tą. kurs nepa- 
ponas yra Maskvos diktatu- Jėgm supiasU. 
ra. o ne paskiras asmuo. Kolchozai Rusijoj ir už-

geraširdė Alis. Cambel, ku- la n' kainos

Kolchozninkas 
eiti

Lietuvoje ėmus Lietuvą. Lietuvoje at- klus ir lengvesnės kredito 
sąlygos, kad paskatintų pri
vačius Įmonininkus daugiau 
pinigų leisti savo Įmonių ge-

. • , . . . ... - ... , . sirado ne todėl, kad stam-!
tur. but,na, eit, ir atidirbi. ,lus f|kis aUw|. na^nis_ j 
kolchoze tan. tiku, skaičių , .fc kaf] ,)0,-evi.!
(iienu per metus. .Jei ns ne- , .... , i;.L ... ? ... ku diktatūra norėjo is vals-<
gali tiek dienu dubti, kiek •• ,• i •: . . tieciu išsunkti iu prakalta ir
•*-. , * . valstiečiu pagamintas gerv-
jis yra baudžiamas. Taip y.* i t , , ., . 1 bes naudoti Sonetiios prabuvo ir baudžiavos laikais

nis> «! Jais dėl paramos, kurią Vo-niekas nežino. Taip vadina-
Rvtiniu laikraščiu neturi- kietija turėtų duoti anglų mi žinovai spėlioja ir šiaip 

me,* lėktuvai neskraido, tai kariuomenės išlaikymui Vo- ir taip, liet žinovų žinoji- 
ir laikiaščiu iš Honolulune- kietijoj. Vokiečiai nenori mas ūkio klausimuose ne
atnešė. Žinias gauname nieko duoti, anglai sako, kažin ką tereiškia, 
vien tik per radją ir nuola- ka(1 be paramos jiems ka-! Vyriausybė turi priduo
tos jų klausomės. Daugely riuomenės laikymas Vokie- nių besireiškiančią depresi- 
vietų telefonu stulpai išvar- tijoj j>er brangiai kainuoja.! ją sulaikyti. Tos priemonės 
tyti, laidai nutraukti, tas Pat-Vs vokiečiai, nore irbu-jpa didesni užsakymai pra- 

•pats ir su elektros laidais. vo pasižadėję, bet 12-os di- monei gaminti Įvairius gin- 
O kur nėi-a elektros, ten ne- ^zijų kariuomenės dar ne
veikia ir radijas. Mes tuo ra sukėlę. 
laimingesni, nes mūsų radi- pi-ancūzija užimta Alžvre, 
jas veikia su baterija ir vi- kur jį iajko vejk visą savo !...-, 
sas žinias gauname. kariuomene ir NATO pajė- i r!nimUl\ Tų Pn?rno.n!lJ ^y-

Visur ir visi iš pajūrio ^oms stiprinti jai nebėra iši[!ausybe 11 ,lTns^ J.ei P?d? 
žmonės iškelti j aukštesnes ko. Prancūzai šiaušiasi ir i į1? nePa^.res- 

Vls 'į®n '’ietas, daugiausiai sutalpin- dėl anglų amerikiečiu nese-'k,° ?v>r,’av,miJ žvengti nep 
su 

nau-

na-

1 manoma.
“Dirbtinis mėnulis”

Jinti. O jei nieko neliko, tai sdtvčiodami. 
kolchozninkas Lietuvoj dir- kad valstieč
ba už dyką. negaudamas jo- kai” stojo i RU,v,n^ — - u,, .
kio atl\ginimo. Kadangi jje 2ajk faktas lie- giausius daiktus ir važiuo- 
daugumoje kolchozų mažai ka faktu - - - -

Pereitą savaitę laikraš
čiuose pasirodė nauja nuo
trauka būsimo “dirbtinioni. visada kalba, gi 6-tos rvto. Jeigu taip, tai ,įojužzAi: wwi£ c n.« j -i * i * -dėčiai “savanori*- ne ka darvri reik kraustv- 1.ejan J Ia,k,?db kunsJ™6 Smulkių daiktų krautuve-

•iii v i *c ’b ’l r* »1au valandą. Tpfiu, ;lės, bažnvčios, kino teatraiii kolchozus. Kai- tis. Susikrovėm reikalin- t ,i ♦„ Ui v * U .l tu prasmegtum, pami- uždaryti ir bent kokis susi- 
Vien

rys — Olandija, Įsivėlė j 
ginčą su Indonezija ir reiš-!
kia nepasitenkinimo, kad mėnulio kurj Amerikos • 7 __•• «•••«•

i » , i v • • i • • i i • i -i cau ir nemačiau nė panelės siekimas nutrauktas.,kad kolchozai gi-1 iam i kalniuką pas vaikas c L.. •
* Ninos- t,k Juokdaiys garnys laik-

Atsikėlęs prasi krapščiau: raščių neskaito, radijo nesi- 
Lietus pila lyg iš kibiro, akis ir nuėjau virtuvėn, čia klauso ir jokių patvarkymų 

l ai < Sovietu valstybei i už .r. . .... bet vėjas dar neperemar- mano žmona su sūnum spir- nesilaiko —du naujagimius
dyką, negaudami nieko, ar- * $senlai zunJa‘a> l^°" į klausias pučia, apie 40 my- ffjna lašiniukus, kepa kiau- vis vien atnešė ir mūsų sa
itu dirba už skurdžia* Tnun,slai* rase’ L,etu* lių jier valandą, palmės len- šinius. verda kavą, pasku- los gyventojų skaičių pa
šius. voje. derlingos žemes apy- kia liffi |>al ženlės, bet jos bomis ruošia išvietintiems daugino.

Bimba ta vi«ka žino lM 'TI' Ų" nelOžta' ki‘« medži,l tik la‘ žmonėms
• • 1 ' • zino’ nes niekada nebadavo, vi-
jis džiaugiasi, kad Lietuvo- fiutjni.« kolchozninko už- ——
je via traktorių. masinu, rjarbjs uį darbadieni 1955 Jeigu kas Bimbai už dar- mą “socializmu”.
kombainų ir kitokių padar- buvo 717 gramų ja- bo dieną mokėtų po 3 sva- _____
gų. Padargų yra. bet vals- j,, o nibliai 30 kapeikų i rus javą ir duotų pinigais 4 daug ir negieda apie Lietu-
tietis gauna baisiai menką pinigais. 1956 metais tas rublius ir 63 kaneikas. iis vos kolchozninku laime, bet Nuoširdžiai sveikinam

ai ir \isai nieko nelieka da- prievartos ir jų tiks-
?.nu>; 5al daugelis valstie- jas V)a apjplėšti žemės dir- 
ciu duba Maskvos diktatu- j^įa

lyg dypukams, (Bus daugiau)
A. Jenkim

Gal todėl A. Bimba taip Oįjfįųjų Švenčių proga 
laug n negieda anie Lietu-

Amerika jos nerėmė Jung 
tinių Tautų seime, kada In
donezijos iškeltas ginčas 
dėl N. Gvinėjos buvo svars
tomas.

Tokie ir panašūs nesklan
dumai NATO valstybių ei
lėse pasitarnauja Maskvai 
ir kaip tik dabar Bulgani- 
nas vėl sėdo rašyti laiškus 
NATO valstybėms ir siūlosi 
su taika ir kitokiais malo
numais.

Ko Maskva norėtų

Sovietų Rusija jau seniai
4 ...................... .. tas rubliu* ir 63 kalikas, jis vos kolchozninku laimę, bet

atlyginimą už savo dailią. Ar atsiprašant uždarbis pakilo staugtų, kaip skerdžiamas, bėga i Ameriką ieškoti di-i “Keleivio” personalą, visus
tai yra socializmas? įkj j kilogramo £30 gramų Bet kai Lietuvos derlingiau- dėlių ūkių pavyzdžių, už- skaitytojus ir bendindar- dantį griežia žiūredama j

Antanas Bimba dedasi ne- jayų už darbadieni ir 4 ru- šioje srityje valstiečiai to- miredamas pridėti, kad A- bįus. Iš gilumos širdies lin- NATO valstybių karišką są-
Umanėliu. bet jis puikiai ži- blius 63 kapeikas. kiti uždarbiu turi tenkintis, menkos stambieji žemės ū- kime visiems linksmų Ka- jungą. Jei nebūtų tokios ko-
iio. kad prievartos darbas. Toks uždarbis Pasvalio tai Antanas Bimbų džiau- kiai nėra valstybės dvarai, lėdų ir laimingų Naujų Me- akcijos, rusai galėtų kalbė-
ar tai būtų. kolchoze, ai ka- srityje! Kaip iš jo išgvven- giasi ir vadina tą ubagišką kurių tikslas yi*a valstiečių tų._  _ .... r’ s.u. k’ekv>ena valstybe
b\kloję, ar kur kitur, yra ti? ir šlykščiai žemą atlygini- prakaitą išsunkti. j Mr. Mrs. A. Jenliins “atskirai" ir net galėtų ti-

armijos mokslininkai žada 
greitu laiku bandyti iškelti į 
aukšti, kad jis bėgiotų ap
link žemę.

Naujas kandidatas į “sput- 
nikus” yra apie 30 svarų 
sunkumo, maždaug 80 colių 
pailgas cilinderio formos. 
Daugiau žinių apie jį nepa
duodama. Nesakoma nė ka
da jis bandoma paleisti į 
aukštį...

Atrodo, kad perdaug di
delė reklama nepasiseku
siam pirmam “dirbtiniam 

• mėnuliui” buvo gera pamo
ka nebesigareinti iš anksto. 
Armijos mokslininkai sako, 
kad jie bandys “mėnulį” 
pakabinti “kada nore po 
Naujų Metų”.

J. D.

v
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVIAI KITUR WORCESTERIO NAUJIENOS
URUGVAJUS dė, kad ji nėra beprotė ir 

iš ligoninės išėmė, ir dabar 
lietuviškam Don Juanui 
teks teisme aiškintis.

Dvikova tarp žymių vyrų

Pietų Amerikoj aukštes 
nių klasių žmonių tarpe te- Važiuoju į Braziliją 
bėra madoje dvikova, ku
ria išsprendžiamas ginčas.

Lapkričio 22 d. tokia dvi
Gruodžio 6 d. išvykstu a- i 

tostogų i Braziliją lietuvių 
“sostine” San Paulo, kur i 
manau praleisti Kalėdas, o i

. . , - - l,limi* gal būti ir Naujuosius metusrinko Luis Batlle ir atsar- « q gutiRti Rai į
gos generolo J. Liyas. Bet rašvsiu ispūdžius.
jų kova nebuvo tokia kaip linkiu visam “Keleivio” 
kitados. Tie ponai vaidais ;tap>uj jo bendradarbiams
pasisvaiste, '^n^s kitam -r sj;aitytojams laimingiau- 
truputi ranką įdreske, tuo

kova buvo tarp buvusio 
Valstybės Tarybos

viskas ir pasibaigė.
Ne taip kovėsi kovoda-:

mas dėl šalies laisvės ir' 
demokratijos prieš dešimtis 
metų garsus L Trugvajaus vy-' 
įas Jose Bat tie y Grdoniez, 
kuns dvikovoje nušovė na
cionalistų vadą daktarą W. 
Beltraną.
Užsidarė skerdyklos

siu 1958 metų.
M. Krasinskas

LENKIJA

Kaip žinome, buvusioje 
Suvalkų gubernijoje prie 
Lietuvos sienos gyvena 
daug lietuvių. Ten ištisi val
sčiai vra lietuviški, bet ten 
ir didelėj mažumoj esantie-

Dėl gyvuliu stok.,-- ir kilu j' >?nkai nori ** j
priežadu nu., m..xižio k«- .ą baznye.ose.i
inėnesio užsidarė Š-.vift iv ne!;'<lzla lietuv,skų pa-
. ...__ „ ,. iii. maldų, o štai Vaipones kai-Ai tingas gyvuliu skerdvk- • .. _ , \ .
los, ktni.Se dirbo fi.6,10'««; .f?''?k? enkal n°-
darbininku. ju tarne nen,a- gJ° I>a,ia!k,'?‘1!?tuY!’» m?-; 
žas skaičius ir lietuviu, ir kyk>,.T,k dideliu lietuvių 
neblogai uždirbdavo. ' pasnj'zuuu tuo tarpu pajeg- 

Dabar senieji eis i pensi- a 'a aPSĮn 1
ją, o jaunieji į bedarbių 
eiles.

ONA IR ANTANAS DAI ŪDOS

Worcesteriečiai Ona ir Antanas Dailidos lapkričio 17 d. minėjo savo laimingu vedybų 50 metų sukaktį. Ta uoga jų bičiuliai Worcester:o Lietu

vių i'iliečių Klubu salėj jiems surengė gražų pokylį. Dailidos yra žinojai 

vietos veikėjai, jie užauginu 5 vaikus,sąmoningus lietuvius.

Nauja klubo valdyba dėl neskelbti “Lithuanian

- Gruodžio 9 d. Lietuvių Pi- ne luo rej^aju klausinėja, 
liečiu Klubas išrinko 19a8, 
m. valdybą: Pirm. V. Dai- Kitos naujienos 

vicepirm. A. šalaševi- 
sekr. J. šalaviejus,fin. -besto majoiu
V. Vierikaitis, jo pa- Pert^ta?

dėjėįas A. Kriaueelis, ižd. 9 B*1®”* (temoki ata.-, ! iu- 
T. Matijošaitis - Mattus, iž. ' ių bičiulis, 
do glob. J. Kasper, A. Km- .Gruodžio 9 d. anksti rytą 
šas, tvarkdarys J. Norkaitis,’**”į”£
.'eimininkas L. Misiūnas, di

Hda
čiu>
sekr

trečiam
-James

Katalikas komunisto keliais nimas nenorįs melstis.

Esu rašęs, kad vienas ko
munistas, išvykdamas i Lie-

rektoriai: A. Morkūnas, J. 
Zaparackas, J. Pupka, J. 
/'inkus, V. Tanke vičius, M. 
Pajaujis. J. Zaliecko ir adv. 
P. Sara po balsai bus patik
rinti, nes buvo vieno balso 
skirtumas Zaliecko naudai.

vairuotojas smarsiai užga
vo 65 metų amžiaus -Julių 
Valentukevičių.

J. Krasinskas
Kalėdos ‘sputnikų’ ženkle

savi- 
neatsi- 

Jis
papuošė savo 

■auga taip,

“Ideal Pharmacy’ 
ninkas V. Skrinska 
lieka nuo laiko dvasio 
šiais metais 
vaistinės va

kad praeiviai sustoja ir su
simąsto. Lango kairėj nu
piešta eilė “sputnikų”. jau 
paleistų ar leidžiamų, tai 
galima suprasti kaip mūsų 

ius. J. Valentis, V. Kris- šių dienų netikrą būseną.
Lango viduryje graži Kalė
dų eglutė, o dešinėje taikos 
pasiuntinys neša žmonėms 
vilti... Kad ta viltis išsipil
dytų !

Langą papuošė dailinin
kas Joseph Dabrovalski, 
baigęs Harvardo universite
tą. Lange jokios reklamos

’r veteranai turi naują 
vadovybę

L'etuvių Karo Veteranų 
Posto valdyba bus ištokios 
sudėties: J. P. Chiras (va
das), S. Vaska, S. Kvede- 
ris. E. Kibiidis, J. Kacevi-

čiūnas, R. Zinkus, B. Am- 
broze vičius, V. Vaitkevi
čius, F. Reinis, A. Kaliasai- 
t\ p. Rukšnaitis, J. šarkus, 
J. Bačys, A. Dailida, A. Le- 
keta, -L Morkūnas ir J. Va- 
iinskis.Visi džiaugiasi, kad da- Nauja Jaunimo Ra-

Skundžiamasi, kad trūks- j3av nebereikės keliaklup- Klubo valdyba p<‘ . „>h„.s i-pm'iipos
ta lietuviškų knygų malda- ėia„ti ir maldauti svetimų- Joje . pjm g Kukau. ™į; "T l*aĄn»omis nėra, i^savininkui, tur būt,
knygių, nes is lenkiškų jau- jų patalpų saviems susimi- kasJ ^icepilTO. F Einorfe , Taįi./ K/ K“,,: buvo išskaičiavimo langą

Kimam.., .... ............. ^J.,. Male nragLS ižd. kus, l’hila.. Pa.: A. Vitkauskas, ‘ ‘ {papuošti taip. Kad jis traUK-
Frances Miloski, direkto- Maynard. ėiass.: P. Yakavonis, S.L.A. 57 kp. nominavo itų aki.
riai—Barbara Miloski, Pau- Brooklyn, N. Y.; Mrs. S. Ru- _ , . . , . Į Praeivis
line Donati, R. Penuskv, Lin,!™. X. \vm. Rėklia, „Gmodzio.o ’'.sus,,'l"k,me:

Robertsdale. Pa.: Paul Aukšti- 260 narių tebuvo tik a-; ~ \
Kitos naujienos kulnis. Poatiac, Mich.: -J. Y<>- pie 40. Nominacijose dau-' /M flUJttitMOS

P.-.liukas. Balti- Reik čia pastebėti, kad

AUSTRALIJA

tuvą ir negalėdamas kitaip Ade!aidiežiai džiaugia.! 
nusikratyti savo ilgametes ■ ____ •

tems, chorų, vaidintojų re
peticijoms ir kitiems kultū
riniams parengimams.

savais namais VOKIETIJAgyvenimo draugės, kuri jam ____
buvo padėjusi ir nameli pa- Adelaidės Lietuvių Są- p>baItijo knygu 
statyti, atidavė m i silpna- nmga iau turi nuosavus na-

i - .. • T. , . , , - navich, B r Brook, Conn.; R. giausia balsu gavo P. Dar-Lietuvių Bendrove lapkn- .. . .... m !.. . 1 . ^mėtomus, (.hicago, Iii.:

cio 20 d. turėjo dasm n irdr. M. Vinį kas 
A. Čaplikas.

Valdyba paliktu senoji.

Mrs. gis,

junga jau turi nuosavus na- " ' :C1V “v u- iu«eju nasrų n J Sillus. Chicago. P.L: J. Pali-

pročių ligoninę ir pats išvy- mus, už kuriuos sutarta mo- Elta praneša, kad lietu- kopūstų vakarienę, kurioje K-;*itis. RockP.rtl. ii!.: M. Ase- 

ko j “rojų”. keti 6250 svaigų. Iki šios vių, latvių ir estų knygų pa- buvo apie 100 asmenų. . vich, Keamy, x. .).; Ch. Starr,
Paskutiniuoju metu tą pa- dienos sumokėta 2,600 sva- rodą, kuri neseniai buvo su- Juozo Šemėno žmona lai- Detroit. Mich.: M. Bartis. Na- Spauda giria lietuvaitę

tį bandė daryti Cerio prie- ru. o visa kita lieka skola, rengta Frankfurte (knygų mėjo varžytynes ir gavo vėl- shua. N. H.: R. Jonikas. Phila.

miesčio lietuvis katalikas, .kurią teks sumokėti- Spalio mugės proga), perkelta į tui kelionę i
kuris savo žmoną sumušė ir 27 d. tuose namuose jau'Berlyną, kur nuo lapkričio dviem savaitėm, 
įkišo į bepročių ligoninę, buvo sukviestas Adelaidės , 8 iki 24 d. vyko tarptautinė

ižd. i

Gruodžio «S d. VVorcesterio

knygų pavoda.Bet geros valios žmonės įro- iietuvių susirinkmas.

į►
rh
►E
►

►E

Mūsų padėka
MAIKIO IR TĖVO

.MIŠKAIS ATEINA RUDUO.
romanas, parašė Marius Kati

liškis. Tai ištisa A ikši.ėt ijos 

kaimo tipu galerija. Knyga tu

ri 514 psl., gražiu kietu virše

liu, Kaina ................................................................ $5.00

Bennuda R«'n: Paul (lakus, Phila.. Pa.; «’ '«• »» yvyl'v‘,w Į GI.N'l AReI.K. legenda. |:ira;«-

* i V-'m. Kishkis. i j\«’e Park. .Mass.; atldlto» įjoję amerikiečių or- ; j gražios Vlados -

St. Retur it:s Elizabeth. N. -J.; ganizatijOS Suruošė bažny- jstančikaitės iliustracijom. wr- \V. Ambrose, Brooklyn. N. Y.; tinės muzikos koncertą, į'tinga dovana vaikam- 

i F. Jodvalkis. Leechburg. Pa.: kuri atėjo tūkstančiai žmo- Kaina ..............  95c.
XYZ

KRAITIS14
PATARTINA VISIEMS JSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriai 
vedėja M. Micbeisonienė. Knygoje sudėta apie pus-J 

f trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius;
► valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai

rius pyragus ir ’tiošti gėrimus. Knygoje įdėta visod 
kių naudingą patarimų apie virtuvės saikus, apie] 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. į 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur 
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių; 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kt 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymi 
ir pinigus j.rišome siųs’i šiuo adresu:

KELEIVIS
<136 E. Rroadw»v So. Boston 27. Mass.

r
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Į
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“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square. Worcester, Maaa. J

Jei Jums reikia vaistu, kreipkitės į registruotą vaistinio- 
į ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy’’ savininką, da iž- 

pildomi gydytoju receptai ir patarnaujama sveikatos reikaluose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
M e- siunčiame vaisios VISUR. Turime sjtecialinią vaistų nuo džiovos ampuMse. ; vaistu nuo aukšto kraujo
reumatizmo, nuo Širdies ir nervą ligą. Vai- ‘ 
štai pasiončiami VISUR. Raiykit 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinska, B- S.

Ideal Pharmacy vaistiada
Ir Notary PuMte

MM

.iodvalkis, Leechburg. Pa.; kurį atėjo tūkstančiai žmo- 
Maceina. Chicago, Ilk; .J, nių. Jame giedojo ir lietu- 

V. vaite Lilijan Mickevičiūtė, 
dabar pasivadinusi Lilijan 
Mernik. Vietos amerikiečių

Sbila-isk,. 
i Mui linai; i

NEMUNO SŪNŪS, parašė Andrius Valuekas. Įdomus romanas iš 1935 metu Suvalkijos ūkininkų sukilimo. įdomiai atvaizduotas tas įvykis, apie kurį dabar mažai kalbama. Pirma dalis 280 psl. kaina . . . ,S3.(»o.

Chicago. Ilk; 

Mnuistee. Mich 

o Era. Midi.:
Ponams Naujaliams Lux- • i, . J , Mokėdami prenumerata atsuin- v \-niembutge ir ponams Stelmo-

!kams Prancūzijoje nuošir- Po į's/oOO: K 
džiai dėkojame už drabu- ciiffside. N. J.
Žiu siuntinį, kuriuo negali- Po $2.00: Alex Švedas, Mon-!StadoH,, , \\ ;.terl.ury.

me atsidžiaugti. Linkime treal, Canada; I. \Vitkauskas.I ' V. illiukč. (h.kvilk 

jiems geros sveikatos. Poquonock, Conn.: Mary Ba-

Ta pačia proga dėkojame rankas, Detroit. Midi.: J.

Povėli, i’il;- u Pa.;
i.ukaviaca:is.i y ųf.ĮIinq GĮojcester, N. J.

! Am^rozaitis. Pertage, Pa.;

Keleivio redakcijai už mums Lkelevich. Nebark. N. .J. 
siunčiama laikrašti ir linki- „ f’° K. Skuzinskas. No.

a.mmgų b;ei!n?ore..L- L’ N J- K;.Mu* steiKis. \\ įnnipeg. Man., (. ana-me jos nariams 
Naujųjų Metų.
_ y* M’ Karpavičiai , po $1,25: Joseph Matulonis,
23 varei į.OId., Altersheim, Flemington. N. J.

BĮ. 1—65., Germany ; po $1.00; yj. Milkeraitis, Ha niiiton, Ont.. Canada; J. A. Bartash, YVindsor. Conn.; Geo. Malesky, Emdgh, l’a.; Jim U malas. Detroit. Mich.; I.. Gre- 
Lietuvių Piliečių Klul)O visk*s. Baudette. .Mich.; Alex

valdvbon išrinkti: Pirm. A. *Ąrmin’ <’ar>’. Ind.; Carl Denis,
a, c o., 'Vest Summerland, B. C. CanaAdomaitis, vicepirm. b. Ka- , . r» • ... .... , t, da; A. Bujavicius, Manchester,simavicius, sekr. B. Dop- . ’ . „ L .. x. „ ., . , T i* J- Conn.; P. Nauncikas. New Bnta*n- Conn.; J. Rasimaucus. Ba 
SIUS, ižd. J. PlimsklS, direk- tavia, II,.; Frank Kripas. South 
toriai: ( . Dirda, I. Karlo- Vienna, Ohio; J. Grabauskas, 
nas, A. Glebavičius, A. Na- Fairviesv. N. J.: J. Bitneris. 
kutis, K. Gabela, P. Klllec- Montreal, Canada.
kas ir A. Puida. i R’> $.75: < ha ries Chick, Eas-

h JK9OI s 5« V-g-K > X XX K ■« x s X*XXXXX XXV r XXX x x X X X XX 'r-.tife

Vaistu Pakietai į Lietuvą |
Per mūsų vaistinę yra pasiusta virš 4.000 pakietu vaistu #į Lietuva su geromis pase! mčmis. Pagal didelį patyrimą mes - M A

GARDNER, MASS. 

Nauja Klubo valdyba

<ia. t.

J.!
:
.Mrs.

spauda neatsidžiaugia jos 
i gražiu kontraltu ir jos di
dele pažanga.Conn.;

Conn.: Labai gaila, kad ji taip
\. Pe'.rniis. •. ns, ;<>. ilk; J. B.jpakeitė savo pavar- 
Jackavvivz. rh.-nll.....,vilk. C,.,,- (|p „ tebinasj buvusį .

v,iria. H,i,l-:versta Maiyt'. «■/. tai 
Wm. Atmaus- ginanti stipendij?.

( • Pasižymėję lietuviai

Aukštesniojoje mokykloje 
nada: B. Ten isą. Ozone Park. pasižymėjusios lietuvaitės 
N. Y.; N. Stilson. P.rooklyn. N. Joan L. Pūstis ir Mary M. 
Y.: John Einas, i roy. N. Y.;(Šimonis apdovanotos ženk
le Shereiv.i. sudoi'.ry. Ont.. < a- jeįjais jr gauna veltui slau- 
nada; _Mrs\ a. B'ekert. Delhi. mo|ęSla Memorial ir
Ont.. Canada; M: s. .1. Gudjonis, u , * . -

, .. , Hahnemann ligoninėse.Manchester, (oiin.; Mrs. A. °

Kowatschewsky, Yonkers, N. Nusipelnę vyrai 
VVater-

Turime du kukliu vyru, 
kurie ’ yra daug prisidėję 
prie Lietuvos laisvinimo, jį 

stonie. i.ymę nc uk darbu, bet ir 
’’ ’ doleriais ir visuomet sako, 

kad apie tai nerei k skelbti,

invticut: I, Sc ncr. 

phia. Pa.; S. 

gepori. Conn

kas. Canicen. N. •).; Mr,. 

Mcskauskas, E. Cleveland. O.; 

J. Peseckas. Toronto, Ont.. Ca-

Y. ir A. Kliemasauska 

>ury. Conn.

Po 25 centus 

Baltimore, .Md.;

\Vorcester 

Liv. r< nce.

.1. Lubickas, P. Adomonis, ir M.
.Miss P. Ka-

Mass.

Mass.; 

rol, Hartford. Conn.

Nuoširdus ačiū visiems.
Administracija

nes taip daiyti yra kiekvie
no lietuvio pareiga. Jie 
daug yra padėję ir nauja-

NEMUNO SŪNŪS 
lis, 426 psl. • . .

antroj; da- 

. . - .S4.O0.

žinome, kad Lietuvoje \is dar siaučia tokios sunkios ligos, kaip džiova, aukštas kraujo spaudimas, anemija, širdies ir S|n nervų ligos, kepenų negalavimai ir kt. Mes specialiai lai- x kome vaistų Lietuvs 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 Sq„ Worcester, Mass. 

roracx»cxraD«nannHnnHMni

KALENDORIŲ DOVANŲ kiniams

Naujakurys R. Kab ina; n® Lietuvių
Worcesterio užsakė 1958 *-a:sve* Varpa*

Visos tautos, skelbdamosmetų kalendorių V. Saka- 
'lauskui Danijoje ir J. Vaši- savo radijo programas vie- 
Lauskui Brazilijoje. tos spaudoje pasako, kad

~ tai “Jewish, Italian ir t. t.
X nas neskaito “Keleivio", para- J; V,l»’ , Liberty

gink išsirašyti. Kaina me i Bell . Kiti mano, kad tai a- 
tams tik $4. 'merikiečių programa. Ro

dantys. Ju Priežiūra. Sveikata ir Grožis. Parašė dr. Antanas Gussen-Gustainis. Knyga gerai pavaizduoja, kaip dantų priežiūra palaiko kūno sveikatą. 190 psl., kieti viršeliai, kaina • . . . • S4.00
žEMk DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- •1945 metų. k‘ui;n>a autorius, 

•ažytojas ir dipiomatas. pralei- 

lo Peąąrūziioj, prie Italijos šie- 

nos. I-a dalis 453 psl. . • .$4.50.
ŽEMĖ DEGA. antroji dalis, 

414 puri., veikalas, laimėjęs 

praeitų matų literatūros premi

ją, kaina $4-50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė Ieva Simonaitytė- įdomus romanas iš Mažosios Lietuvos gyvenimo ir Klaipėdos atvadavimo. 228 psl., kaina..... $2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUOTYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108. 
kaina.....................................$2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivu“
836 E. Broadway

So. Boston 27. Maaa.

ktni.Se


ttodapb Ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON No. 51, Gruodžio 18, 1957

j

Iš Pavergtos Lietuvos
■lll

?Kultūra ar politika ?

Bolševikiška*
ūkininkavimai

600 ha uogynų. o Nepri- “Lietuvių
(Tęsinys)

Bendruomenė” žiavimas pasivadintų visos I
klausomo j Lietuvoj (be Vii- yra bendrinė mūsų išeivijos lietuvių išeivijos Seimu, jei i 

- niaus krašto) buvo apie 30,- kultūrinė organizacija, ku- tas suvažiavimas dėtųsi tu-'
•arkvti nesuTeba na. ^a1?? S(X^ S1UO me" nos svarbiausias uždavinys lįs įgaliojimą kalbėti viso. 

’ * ’ * tu yra mažiau negu prieš išlaikyti lietuvybę ir ugdyti pasaulio lietuvių bendiuo-
lietuvišką kultūrą. į tos or- menės ar tautos vardu. Juk
ganizacijos organus buvo niekam nebus paslaptis, ku- i
renkami ne politikai, bet rioj šaly kiek lietuvių pri- ■

Žynius mokytojas Matas kultūrininkai dirbti kultu- klauso “Liet. B-nės” orga- Į
javini ti»i n-j Grigonis tebegyvena ir dir- ros darbą. Susirinkimuose, nizacijai, kas ir kaip rinko i

u į^n. i o . s . ... : a ranevėzio priemiesty sa- 0 kaltais ir spaudoj “Lietu- tuos atstovus. Organizaci-Į
kiustl ir oolseviku įvestieji ..... Huuoiun kain nrif»š • D j - •• 1 -. , xo daugiau Kaip pnes -o V1Ų Bendruomenes veike-kolchozai, bet ten tokių ne- ... ...
ūkiškai besitvarkančių 
cnozų niekas neuždaro, ir
tie! to k\laneio& \nos bėdos morn£k aniA mm ma£aį naudingą dalyką. tetingais i tiškėjais

Jei Įmone
mai susitvarkyti, nesugeba 
išvengti nereikalingų įšlai- , 
nų, tai jos gaminių kaina Ra1^* 
via labai aukšta, ji negali M. Grigonis sodininkauja 
su kitomis Įmonėmis varžy
tis ir turi užsidarvti. Tam

nalizmo įgyvento jai” Luko
šius bei Šidlauskas šiandien 
iyra visam Lietuvių Atgimi
mo Sąjūdžiui (LAS) tik “pa
sididžiavimas ir kelrodis a- 
teičiai”, ir reikia pageidau
ti, kad Jonas Virbalis “Lai
svoje Lietuvoje” aprašytų 

i “kolegų” — Lukošiaus ir 
Šidlausko “nacionalistinę 
veiklą” vokiečių okupacijos 

įmetu ir duotų joje ir tikrą
ją aukų statistiką.

Clevelande yra apstu ir 
smurtiškųjų rasistinių atei- 

jtininkų, kurie 1926 metų 
gruodžio 17 d. su ginklu, 
kartu su fašistiniais tauti
ninkais griovė'Lietuvos de- 

i mokratiją. šitųjų priekyje 
yra žinomasis anuometinis 
smurtinikas Petras Stravin- 

į skas.
Tai tas pats ateitininkas 

Petras Stravinskas, kursai 
prieš 1926 m. Lietuvos sei
mo rinkimus Prienuose va

dovavo plačiam ateitininki- 
jos ir jų bičiulių smurtiškam 
užpuolimui ant buvusio Lie
tuvos ministerio pirmininko 
adv. M. Sleževičiaus.
Vėliau šitas fašistinis atei

tininkas P. Stravinskas pa
lties "tautos vado” nužiūrė
tas tinkamiausiu darbui a- 
teitininkų tarpe, kad šie vis 
i glaudžiau eitų “tautos va
do” linkme, buvo standriai 

. Įtvirtintas “tautos vado” 
smurtiškosios teisės peryk
loje — Valstybės Taryboje 
specialiu referentu su toli 
1,000 litų pralenkiančia mė
nesine alga.

Kai čia taip tiršta yra vi
sokių rūšių fašizmo paliko- 
nių, tai ir nestebėtina, jog 

. fašistinė “Dirva” jau keliu-
h’UVtiK Ivo* nueit

visu lietuviu skelbia:

SVEIKINA KAItALlV

.Moroko karalius, 18 dienu lankydamas Ameriką, buui 

ir New Yorke. čia jis priėmė savo tautiečiu atstovus, 

ju tarpe ir šią mergytę, kuri išmokyta gražiai nusilenkti.

- tuos atstovus
ių Bendruomenes velke- jos vardas plačios apimties! 

, , metų Įsteigtoje sodininkys- jaj vra nuvertinę lietuvių posakiu “Pasaulio Lietuvių' 
... l<ie- kuri dabar Įeina į \ ai- politinę veiklą ir pasisakę Bendiuomenė” nepadaro jos;

Jo tvarko- vįs0 pfįe§ politiką, kaip organus teisėtais bei autori- i 
apie 600 mažai naudinea dalvka. tetineais įeiškėiais valiosi

vartų kolchozą, 
nianie sode esą
mertzių, jis išaugina naujų Išeivijoj mes turim Altą, visos lietuvių išeivijos. Tai' 
vaisių rūsių, kurios pasklin- viiką ir jo atskalas: “Tai- būtų panašu, jei tautinin-i 

ką", “Bičiulių Frontą”. Tu- kiškas “Tautinis Sąjūdis” i 
rim Lietuvos Laisvės Komi- dėtųsi atstovaująs visai lie-; 
tetą ir apie 13 politinių gru- tuvių tautai, kadangi žodis 
pių, kurie daugiau ar ma- tautininkas

Klaipėdos celiulozės fab- ziau dirba politinį darbą, tauta, 
rike esama 70 agitato- Dėlto nuostabu, kad grynai
riū, kurie lankosi darbinin- kultūrinė draugija “Lietu- yra formaliai tokia pat 
kų butuose ir aiškina Mas- vių Bendruomenė” imasi draugija, kaip ir kitos mū- 
kvoje priimtus nutarimus. politikos, tartum, anie čio- sų visuomeninės organizaci- 

nai išvardinti politiniai jos: ji priima bei pašalina 
.. . ; veiksniai nieko nebedirbtų narius, renka nario mokės

iu vninis “Raudonosios \ ena- -Tėvynės Balse” “Tary- ar darytų žalą mūsų tautai, cius, išduoda “nario knyge- 
užsimokėję, t. y. 

tam tikrais veiks-

oa po visą Lietuvą.
Viename fabrike

kinita ant diibančiųjų pe
čių — jie ubagiškai atlygi
nami.

Ta nesvietiška kolchozų ir 
sovchozų neūkiškumą vaiz
džiai parodė Lietuvos poli- 6C agitatorių 
tinių ir mokslinių žinių 
skleidimo rtr-jos narys Ba
lys Poškus lapkričio 10 d. 
skaitytoje per Vilniaus ra
diją paskaitoje.

Pasak ji, Biržų rajono
“Laisvosios žemės” ir kai- Kviečia grįžti menininkus

kilęs iš žodžio

‘Lietuvių Bendruomenė”• 
formaliai tokia

tarnybos savikaina ou\ um 
i žemesnė negu antrojo. 
\ leno litro (kvortos) pie-

Lyg ’tautos vado' dvare

ą būti tos draugi- Fašizmo skeveldros minės demokratijos išgriovimo sukakti 
aus A. Kutkų, E. Kardelie- dingu keliu. jos nariais, gauna teisę
nę, V. Zaunienę, Kalvaity- Demokratinėje valstybė- rinkti tos draugijos tarybą Cleveiandas (Ohio) yra Clevelande via Įsikūrusi n

. cę. Sprindi, Baltrušaitį ir kt. je kiekvienas, tiek asmuo, ir kitus organus. Nei nuty- virtęs lyg fašistinio diktato- visa Lietuvos fašistinio dik
no pagaminimas Kai Kuriose Jirigenta y Marijošių, tiek grupė, yra laisvi susi- Įėjimas to, kad “Lietuvių viaus A. Smetonos Užulėnio tatoriaus — “tautos vado’
Lietuvos vietose Kolchozuo- chOi meisterį j. Starką, mu- rinkti ir svarstyti politikos Bendruomenė” yra draugi- dvaru, nes čia jau eilę me- dinastija su “ponia prezi

____ Y. Jakubėną, 8. So- reikalus, ir savo
bet, pavyzdžiui, Kauno ia- jelka> b Budriūną, J. Ka- skelbti spaudoje-
jono "Bolševiko” kolchoze arsk‘g s Gailevičių ir kt. spaudoj J.A.V. re

Lietuvių

atsieina bemaž 2 molius, y Jakubėną. S. So- reikalus, ir savo pažiūras ja, nei “Lietuvių Chartos” tli visaip muistosi visų ru-
Mūsų i Sįr. posakis “Pasaulyje pa- šių Lietuvos fašizmo atplai- 

. . ___ ________  įcių ir Kt. spaudoj J.A.V. randam ne sklidę lietuviai sudaro vie- šos.
\ienam litrui pieno paga- oieka duoda savo adresa vieno lietuvio pasisakymus ningą Pasaulio l ietuviu Pirmiausia Clevelande lei-

Gentier.e’ 
jaunose 
Z ošia

Smetoniene, kuri 
dienose vadinosi 

ir

minti reikėję 82 kapeikų, 
gi Linkuvos rajono “Pirmyn 
į komunizmą” kolchoze 
pieno litro saviKaina buvusi 
i rot 10 kap., o Varėnos ra
jono “Naujojo gyvenimo” 
Kolchoze net 1 rbi. 90 kap.

Sta .iai pasakiška esanti 
ko.chozų grūdų gamybos 
laviKama. štai Linkuvos ra
jono “Pirmvn i komuniz- 
mą ’ kolchozo 1955 m. vie
no centnerio grūdų savikai
na buvusi net 78 rubl., 1956 
m. ji kiek sumažėjusi, bet 
Msaėlto buvusi 67 rbl.

Net Kauno žemės ūkio 
j .aortoje pirmojo laipsnio 
.upiomu apdovanoto Šalči
ninkų sovchozo centnerio 
grimų savikaina buvusi 44 
: bi. i 7 kap., mažiausia vi- 
. oje Lietuvoje.

vienam arkliui kolchoze 
’a.kyti per metus reik 2,- 

_00 iublių.
žodžiu, pačių bolševikų 

uo.ami skaičiai rodo, 
a.n nemokama žemės ūkį 
ai Ryti ir kaip dėl to ken- 

ia v sas klastas, bet kad 
dvi to kalta bolševikiška
tvarka, jie, aišku, neprisi-i 
pažįsta. jgį

• Vilnius. Daukanto gt. 8-2), aPie tai, kas gera, kas ža- Bendruomenę”, 
kviečia susirašinėti, jis at- hnga mūsų tautai, kas buvo Liet. B-nės Įstatų 3 str. 
siusiąs Lietuvos kompozito- bloga nepriklausomoje Lie- “J.A.V. gyveną lietuviai y- 

‘ kūrinių ir lauksiąs iš jų tuvoje, kaip turi būti tvar- ra Liet. b-nės nariai”

nei

riu

Chodakovvska, 
“princu” Juliu Smetona.

Pažymėtina, kad Lietuvos 
pasiuntinybė Washingtone

J A.V. džiama paties “tautos
do” Smetonos fašistinę iš
minti tebeapaštaiaujss sa- jg Lietuvos iždo likučių le

ne, vaitraštis “Dirva”. bemokama pensija. Dažnas

va

ma įs
“Gruodžiu 17-os d.tokių dovanėlių. komas ūkis, švietimas, mo- duoda teisės tos draugijos

Panašų kvietimą — atvi- kesčiai ir kiti reikalai išlai- organam kalbėti vardu
“Užulėnyje antrajame”— ^kc. jei jau mokama buvu

siai Chcdakovskai, tai ko

Donelaičio *Tbai ar atstovų seimui pa- nizacijai, t. y 
reikšti savo nuomonę juos ke noro būti

ja fašistine Tautinė Sąjun 
ga, kuriai čia pirmininkau

gyvenas Kaune. 
6t. Nn 22-3.
Pratina terlioti

Vilniaus “Tiesoje” vyr.
.nz. ekonomistas K. Bindo- 
rius lašo:

“Mūsų fabrikų gamina
mas plonas sugeriamas po
pierius, nusausinant raštą, 
visuomet daugiau ar ma- 
Oau ji sutepa. Tai be rei- 
,;aio nei vina plunksnos dar
buotojus. o moksleivius ne
norom pratina prie “terlio- 
jimo '. Nejaugi mūsų popie
riaus fabrikai negali paga
minti gero sugeriamojo po
pieriaus?”
Kiek ko pardavė

Bolševikų pranešimu, per-i-----
nai Lietuvos prekybinės or-

jos nariais.
sudominusiais politiniais Taigi suvažiavę atstovai į 
klausimais, nors tie dalykai Seimą atstovaus tik organi- 
tiesioginiai neįeina i jos už- žarijai, turinčiai vardą 
davinius. Iš tiesu, būtų liu- “Lietuviu Bendruomenė

lr priešingai, lai nėra nuo- 
nėia Pa*eis-sta|iU, ncs j,, viena ir antra 

maitinasi ir auga joms ben
drų šaknų
no nurodyti konkretūs pa-

sultimis. Čia ma- Ja Pats 
Smetona.

minėjimas

Tautinės Sąjungos rengiamas 

gruodžio 5 7-os dienos minėji

mas įvyksią gruodžio 15 d. 4 v. 

p. p. ponų Karpių namuose. 315 

E. 222 St. Bus paskaita ir me

ninė dalis. Meninę programą 

atliks Jūra Gailiušytė.

Fatriotingoji visuomenė malo

niai kviečiama atsilankyti. A- 

pie dalyvavimą pranešti Dirvai.

O diktatoriaus Augustino skyriaus pirmininkui J. Smeto- 

išizmo atolai- nai ar sekretorei E. Modesta- 

vičienei’.

Įžūlūs spio- 
demokratiš- 

kuosius patriotus lietuvius.

’j rincas Julius

clymas mūsų politinės min
ties menkystės, jei iš laisvo 
pasaulio kraštų susirinkę 
il2 atstovų, šiuo metu, ka
da tėvynė Sovietų Sąjungos 
ginkm pavergia, nepasisa
kytų, kas dalytina tautos iš
laisvinimui. Tokis nutylėji
mas būtų demonstracija

Sjvyzrtžiai iš mūsų tautos pra-
. Voldemaro f; 

šas knibinėja
dabarties tai pa

e ______ Pastangos mūsų knibinėja LAS, kitados
>rganizatoiiai yra visa tai xovoj dėl laisvės, ypač iš--veikusio teroristinio “Gele- Tai tikrai vi 
lumatę ir žino, kas daryli, Jeiv’ijoj, kultūrą atitverti ak-r-iil’° i!ko idėjų puoselė- vimas i visus 

ne i vyktų nesėkmė, už-|ja sjena nuo politikos, arba'tojas

eities ir
Tenka spėlioti, io Seimo' tvirima. 

oi 
n
tad
sjmojus atstovauti viso pa-jjšskį-ti politiką iš bendros! Cievelar.das yra voldema- Tačiau suprantama, kad fa- 

iskuju lašistų vado Jono šistams yra miela atsiminti 
v ir a io būstinė. Jis yra bu- anuos laikus, kada jie sava- 

įiažymys. ’-ęs “gai bingosios” fašisti- liaudiškai visokeriopai čiul-
J.A.V. “Lietuviu Bendruo- i nės studentų korporacijos pė Lietuvos valstybę.

M. Drabius

šaulio lietuviu bendruome
nę,
iio svorio ir reikšmės tąsi

.... . Seimas bei jo politinės re-
musų politinio ne^ubrendi- zoiįucjjos Įgytų tiek mūsų

.kultūrines veiklos, yra vi- 
kaip etninę grupę. ^i^e’į .ucine.niiės minties nesu-j 

rendimo

. . menės” Įstatų 1 str., kalbąs) ‘Lietuva” vadas ir “kole- 
tiek tarptautiniam apje pJS draugijos tiksius,' giškai” darbavosi su šitos 

punkte sako: “remti1 korporacijos “didvyriais”
mūsų _jclu, os laisvinimo kovą ir‘Lukošium ir Šidlausku.

tautos gelbėjimo pastan-' “Didžiųjų idėjų”, nario- vį”. Kaina metams $4. 
» * * , gas . D tai reiškia, kad ■

Moksliškai svarstant mū-j ’Liet. B-nės” organai (tary-
nesumažinant uždarbio, o sų tautos gyvenimo apraiš- vaidyba, atstovų sei-
fovietų Sąjungoje daloma kas. vra būtina turėti aiškią ine Dk turi teisę, bet

mo.
Tačiau, kiekvienas demo- 

Kratas būtų priešingas, jei 
Lietuvių Bendi-uomenė^” 

organizacijos atstovų suva-

viduje,
auke, jei jos būtų pareng
tos. pritarus visiem 
politikos veiksniam.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei-

gyventojams Į 
daugiau kaip

Sunkiai serga prof. Petras 2,000 motociklų, beveik 53,- 
Saičius, vienas žymiųjų Lie- 000 dviračių (Ši

Lcrga prof. P. Šalčius ganizacijos
puldavusios sampratą, kas yra kultūra Į r Pri eigą svarstyti bei ver- 

riti politinių veiksnių dai
priešingai. Pav., Šiaulių dvi
račiu fabriko kai kuriuose ir kas vra politika. Ii 
skyriuose ivesta 7 vai. dar- su pavojum sau sudaryti tui^115 ir savo išvartas,

•' - panašiai kaip kiekvienas
uemokralinės šalies pilietis 

ją K pavyzdžiui, kultūra y- ar grtipė. Taigi matom, 
ra vyksmas materijalinių
ei dvasinių tautos gyveni- 

radijas spalio mo sąlygų, kilimo ir gerėji-

ne(Šiaulių dvira- 
fabrikas per metus patuvos kuopei alininkų, para 

sęs daug knygų kooperaci- gamina apie 180,000 dvi- 
jos ir kitais ekonominiais račių, bet, matyti, dauguma 

dviračių išvežama kitur), a-(Jausimais.
Seni sodai žūva, naujais 
mažai kas rūpnasi

čiu bo diena, bet darbininkai dviejų sąvokų galimai tiks 
verčiami atlikti 8 valandų lesiu apibūdinimą (definici- 
ūarbo normas.

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

pažįstamiems?!

trnnTntmn t:

JAU IŠĖJO N AUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖSpie 35,000 radijų, 1,200 te-į Bepigu jam “mylėti 
levizijos ir daugiau kaip;
13,000 foto aparatų.
Lietuvos jaunuoliai 
Kazachstane

I Vilniau?
8 dieną perdavė turkų po- mo vyksmas, tai luomo, 
eto Mahimo Kehmeto tautos, žmonijos pasiektasTaij) skundžiamasi jier 

Vilniaus radiją. Per pasta-i 
• uosius 4 metus esą užso
dinta daugiau kaip 6.000 “Komjaunimo Tiesos” ži- 
i cktarų naujų sodų, pa- niomis. Kazachstano žemės 
skelbtas Žaliasis mėnuo — ūkyje dirba 2,000 Lietuvos 
nuo spalio 5 iki lapkričio oi jaunuolių, 1,200 jaunuolių
d., kurio metu sodinami so- ir merginų tiesia geležinke- - . - -- » ♦ u- u - - .
( ai ir apsodinamos pakelės bus. 5.000 Lietuvos jaunuo-1aP^JV nuo Kaukazo h- valstybes, bažnyčios, 
ir t.t., bet trūksta tinkamos hų padėję šią vasarą nuimtiĮ81 Sibiro... O žemė, mano tos ai kurio jos sluoksnio

aart ir į tokią ypatingai kul- 
vUi nę organizaciją, kokia 
.,ia Liet. B-nę, yra įdėta ne
maža sauja politinių mielių. 
Lygiai ir kiekviena mūsų

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 
J Amerikos. Joje aprašoma:

Apie kelionę Aliaskon: Vaizdai nu»» Atlanto iki Pacifiko;

derlių 6b<),000 ha plote. Lie- 
suarė

sodų priežiūros, nes daug
kur jauni medeliai sužalo- tuviai Kazachstane 
jami. žiemą kiškių apgi iau- G LOGO ha dirvonų, 
žianū. ne Kovojama su ken
kėjais ir t.t.

Šiuo metu Lietuvoje esą . . , o „
:.pie 3ti,""" ha sodų ir apie sutrumpinti darbo laiką, vykių “malonų .

širdžiai nėia kitos meiles-visapusišką gerovę. Supran
nės jjasaulyje! tama šiais trumpučiai api-

taU- neišvengiama pavergtos tau 
tos veikloje, ypač išeivijoje.: 
Pavojus čia slypi tame, 
jei kultūrinė organizacija 
griebtųsi vadovauti politi-Bepigu tam turkui taip būdinimais neįmanoma iš- 

liaupsinti, nes jis savo kai- ryškinti kultūros bei politi- e politinis^ veiksnys 
liu nepatjTė enkavedisto kos sampratą. imtųsi tvarkyti išeivijos kul-

Amerikoje unijos stengia- rankos ir Sibiro vergų sto- Kovoj gi už savo laisvę, tūrinius reikalus.
įsai priešingai

mažų tautų kultūrinė ir po- Juozas Liūdžiu* į

Neišimtu'‘i Texas valstijos turtai;

Floridos vaizdai; Jaunystės šabinis;

Kaip gyvena rezervivą indėnai: Nuostabūs 

Upė įx> žeme: Žuvys i»c akiu. . .

Ir <1-ug, daug kilų i.’omvbin! Su gražiais paveikslais. 
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

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

|w»zeir.iii urvai;
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dos riksmo ir valdininkų 
bei politikierių plepalų, 

i lr rusų “sputnikai” nebū
tų sukėlę Amerikoj tokios

Perdaug palaida laisvė, y- kada bus pasakyta “trys, panikos, jeigu \Vashingto- 
pač spaudos ir žodžio lais- du, viens,” kad pasaulis ži- no vyriausybė būtų buvus 
vė, gali būt tautai labai ža- notų, jog tų valandų išlėks į apdairesnė ir iš anksto pa- 
linga. Dėl tokios laisvės šio- padanges Amerikos “Van- skelbus savo žmonėms, kad 
mis dienomis Amerika gavo guardas” (taip buvo pa va- nišai ruošiasi tokius burbu- 
Bkaudų moralį smūgį ir bu- dintas mūsų “sputnikas”). Jus paleisti erdvėn. Ji nega
vo išstatyta pasaulio pajuo- Rėkė apie tai spauda, triu- t0 nežinoti, nes moksli-
kai. i bijo i>er radijų politikieriai niuose Sovietų leidiniuose

Taip lašo bostoniškiame ir komentatoriai. Ne tiktai &s projektas buvo gana at - 
“Heralde” žinomas komen- Amerika, bet visas pasaulis virai svarstomas, nors jų 
tatorius ir žurnalistas Bill laukė paskirtos valandos. taikomoje papiastom mi- 
Cunningham. Jo straipsnis Bet
yra tiek įdomus, kad aš no- nulemta 
riu atpasakot jį “Keleivio” kad dar 
skaitytojams. pasiraošta. Atidėta kitai ranka, kad tai paprasta

Šiandien mes gyvenam dienai, ir dar kitai. Galų• Maskvos propaganda. Okai j® 
didelę pasaulio krizę, sako gale nutarta šauti. Ir štai 1<usll “sputnikai” pasirodė

Palaida laisvė tautai žalinga ir to, kad mes esam iššovę siekti, jie ėmėsi gaminti ra- 
vienų rakietų 5,000 mylių kietas, kuriomis iš tolo ga-
aukštyn ir turim visokių lėtų tuos Įrengimus suardy- 
ginklų, iš ko siūlosi tik to- ti. ?.Ianoma, kad tuo tikslu 
kia išvada, kad mes esam jie paleido į padanges ir
nusigandę. du “sputniku”. šituo jie lyg

* « « ir irodė, kad jie gali pa-
šitoks mūsų nerimas ,a. jiektįkurią vietų pašau-

bai plastai veikia mūsų 
draugus Europoje ir kitur, 
šiomis dienomis Paryžiuje 
susirenka NATO konferen
cija
tenai mums antras Pearl

ly. Chruščiovas anądien pa
sakė Hearsto laikraščių at
stovams, ka Amerika dabar 

tyra lengvai pasiekiama ir
Ir kažin, ar ne Stiks kad ti eėias pasaulinis karas 

vyks Amerikos zemej. Tuo

jisai, ir šitokiu laiku Amen- koks nusivilimas! Padegta
kai būtų labai reikalingas rakieta ne tiktai nepakilo

konferencijoj palankesnės 
sau atmosferos. Dabar gi 
isų Šiaurės Atlanto Sutar

ties Organizacijų (NATO)vušutn Amerikos, mūsų va- Sfkri ^Us’uofa.'
doi Vv'och inotnno °dai VVashingtone neteko

norėjo ouot suprasti, 
kad tarpkontinentiniais 
sviediniais Amerika gali 
būt bombarduojama iš Ru
sijos.

NATO vadai taip toli nei
na. Bet jie tiki, kad Euro
poje rusai gali savo bombo
mis Amerikos aerodromus.... - • , n i-- šiaip ar taip, daugumas ... . .vokiškos rūšies propagan- nuo žemės, bet sprogo į vei- g^hų. Pradėjo aiškintis, . organizacijai oriklau- Paslekt" *^ato 'aisty-

J  1 _V • • a • t •  __ _ i • __ i • kuri winn no toc ii* toc J i hnine L-vl-a UoiKimac LmViildos reichsministeris. Jeigu dus tiems, kurie taip žioplai 
kas reikalautų šį paleiski- reklamavo nuostabių “Van- 
mų atšaukti, aš jam neduo- guardo” kelionę aplink že- 
čiau ramybės nei po mir- mę.
ties, sako Cunninghamas. Tai buvo didesnis mora- 

Turėtų būt rimtas ir at- linis smūgis Amerikai, negu 
sakingas autoritetas spau- Pearl Harboras, sako Bill

kad jeigu ne tas ir tas, mes mažaj k
irgi butume galėję tokius ,.ia iki =in? bu<
aitvarus paleisti i padanges. 
O politikieriai, kurie visada 
mėgsta pasirodyti viskų ži
nančiais veikėjais, pradėjo 
atakuoti VVashingtono val-

bėms kvla klausimas, kokiu
du Amerika

—Labadien, tėve!
girdėt?

—šlėktos naujienos, Mai
ki.

—O kas atsitiko?
—Nugi tas Amerikos sput

nikas ... Visi rėkė, bubnijo, 
kad lėks, lėks, o kaip rei
kėjo lėkt, tai išėjo piššš.

—Nereikia perdaug nusi

minti, tėve. Vienas nepasi

sekė, tai kitas pasiseks. Ru- 
£iii iro-i np iš lėiirtn savnmė.liV *IV»* W V ’ V • ••■»/

nuliukų paleido.
—Ale kam reikėjo Ameri- 

kai iš kalno triūbyti ant vi
sų keturių vėjų, kad pasi
seks? Komunistai dabar šo
ka iš džiaugsmo ir juokiasi. 
Nuėjau anų vakarų pas Za- 
cirką išsigert ir radau du 
Maksvos parapi jonu. Jie 
stačiai d ur navo ja. Vienas 
stiklą alaus iškėlęs sukasi*- A

ant 'ienos kojos, o kitas į 
šonus Įsirėmęs prisiaduš- 
kom eina: ant vienos kojos 
pritupia, antrą atkiša ir dai
nuoja :

Vdol da po V’olge,
Vdol da po širokoj...
Ei, Volga, Volga,
Slauna mūsų rivė...A

—Paklausiau Zacirkos, ko 
jie taip šumija, o jis sako, 
kad jie džiaugiasi, kad A- 
merikos sputnikas susibos- 
tino. Tai matai. Maiki, ko
kios naujienos.

—Taip, tėve. naujienos 
nekokios: bet reikia pa
laukti, o bus geresnių. Pa
matysi, kaip kurią nors die
ną išgirsime, kad Amerikos 
“sputnikas” net su muzika 
skrenda aplink žemę.

—O kas tą muziką pada
rys? Juk ital joną su šeina 
kataiinka i sputniką nepa
sodins.

—Negali žinot, tėve, kaip 
galės būti. Gal kaltais visą 
orkestrų pasodins.

—Maiki, bet aš tos mu
zikos turbūt jau negirdėsiu.

—Kodėl? ’
—Negerai fylinu.
—O ką tai reiškia? Ne

sveikas?
—.Jes, vaike, tužba širdį 

graužia. Ir Zacirkos likars- 
tvos nieko nemačija.

—Gal tai senatvės liga. 
Kiek dabar tėvui metų?

—Aš, Maiki, tikrai neat
simenu, bet tu gali tų išfi-

galėtų jas 
pra

dėtų bombarduoti jų žemė
se įrengtus Amerikos aero- 
dromus? Jos klausia, ar tie 
aerodromai nėra joms di
desnis pavojus, negu apsau-

kia. Visos jos iki šiol pasi 
tikėjo Amerikos vadovybei al^au^°11- jeigu rusai9 v *11 • • t • hnmhovriiiAti ni
ir jos ginklams, jeigu Rusi
ja pradėtų karų.

Dabar gi, atsižvelgiant Į 
rusų “sputnikus” ir Ameri-v • i •• • • • X o Lz XXVXXX vXO XX xPXXXXv7X X—

doje skelbiamiems praneši- Cunningham. Gėda ir paže- dzl5b kt> J1 miegojo ir ne- |kos ^reklamuotus nepasise-
-_______ _________________________________________ _ •__ ______ ___ i • _ __ kuri mcui _ *mams prižiūrėti, jis sako, minimas viso pasaulio aky- 
ypač tokiems pranešimams, se!

, kadrusai stengiasi kj NATO dė. ga? Ir dė! to pradeda kilti

pralenkti. Spauda irgi jo abejoti mūsų pajįumUi mmus, ar nebūtų joms sau-
matė, 

mus

piadėjo šaukti, kad Wa-kurie liečia krašto saugumų, Bet nebūtų tokio smūgio, 
orumų ir garbę. Jisai ne- nebūtų tokios gėdos, jeigu shingtonas apsileidęs, 
pritaria visiškai spaudos plepūs valdininkai ir palai- šitoms atakoms atsispirti, ,lmus 
cenzūrai, tačiau negalima e- da spauda nebūtų iš anksto ashingtonas pradėjo aiš-
sų kęsti palaidos laisvės, išreklamavę šito bandymo Kinti, kaip gerai mes esam vėlesnius laikraščius

kokiu •.. br

Kas: dabar turiu amžiaus.
—0 kiek turi dantų?

i —Aš, Maiki, niekad savo • kad kiekvienas korespon- “pasisekimą” 
dantų neskaičiau. Tai vie- į dentas, kiekvienas politikie- 
na, o antra, aš juk ne ark-į ris galėtų plepėti 
lys, kad tu mano amžių!jam ant seilių užeina 
spėtum iš dantų. Ar supran-; Su laisve turi būt 

sakomybė. Juk tam

pasiraosę karui ir 
puikiu ginklu turim. Specia-

ti?
—Suprantu.
—Nu, tai atsimink ir dau

giau apie mano dantis ne
klausinėk, ba tai ne tavo 
biznis,

—bet jeigu tėvas jautiesi 
nesveikas, aš visgi patar
čiau nueiti pas gydytojų.

—Naiki, daktarai man 
nieko nemačija. Jaunystės 
neįčiepys.

—O gai ir galėtų. Tėvas 
turbūt da negirdėjai, kad 
dabar daktarai pradėjo var
toti skiepus iš jaunų, dar 
negimusių gyvuliukų, ir tuo 
□ūdų jau nevienų pasenusį 
žmogų žymiai sustiprino.

—Ar tu kalbi apie mon- 
kes?

—Ne, tėve.
—Tai iš kokių gyvuliukų 

tuos čiepus daktarai ima?
—Iš visokių: iš veršiukų, 

ožiukų, paršiukų ir kitokių.
—0 ar tu žinai nors vie

na senį, kuri tokie čiepai 
atjaunino?

—Žinau keletu, tėve. Ga
liu paminėti Vakarų Vokie
tijos kancleri katalikų Ade- 
naueri, kuriam dabar eina 
jau 81-mi metai. Prieš kele
tu metų jis buyo jau visai 
nusiims ir atrodė, kad mirs; 
bet gavęs tų skiepų jis tuoj 
atsigavo, sustiprėjo ir da
bar eina sunkias kanclerio 
pareigas. Kitas pavyzdys y- 
ra Romos katalikų jiopie- 
žius. Tėvas atsimeni, kad 
prieš keletą metų jis sun
kiai siigo. Buvo nupuolęs 
nuo kojų ir nebegalėjo 
vaikščioti. Tėvas pats kal
bėjai rožančių už jo pasvei
kimą. Meldėsi ir kiti. Bet 
poteriai nieko negelbėjo. 
Tuomet buvo pašauktas iš 
Šveicarijos daktaras Nie
kaus, kuris Įčirškė ligoniui 
tų skiepų, ir bematant po
piežius pasveiko.

—Ka tu čia dabar pasa
kei, Maiki? I šventų popie
žiaus kūną (laktatas ičirškė 
paršiuko čiepų, a?

—Ar tai buvo paršiuko 
geriuot. Žinau, kad tą rude-skiepai, ar ožiuko, tai neda
lu, kai Plungėj per baisių- ro skirtumo, tėve. Gana to, 
jų naktį velnias išnešė žy- kad popiežius nuo jų pa
dų rabiną, man buvo vie-sveiko, dabar sako per ra
liuoti ka metų. Taigi paimkidijų kalbas, priiminėja lan- 
alupką ir surokuok, kiek aš kytv/iė vaikščioja kaip

auk lėti geresnius san-eme daugiau dėmesio ? , . ,
. . . i i i • - tvkius su Maskva,kreipti į rusu mokslo laime- • ...
o

Reikia tik pavartyti Eu-

" ir žurnalus, kaip tuoj pasi-
r'i m mi lituvmAi rr»i Iv/aca

šitas klausimas, be abejo, 
turės iškilti NATO konfe
rencijoj Paryžiuje. Jeigu 
Amerikos spauda būtų ge
riau vedama ii’ nebūtų vė-

a. an" karui pasibaigus, Amerikos •(a. p S* 
ai *ia karo laivynas buvo užšaldy- 

tas. Daugiausia svarbos de

įstatymai, kad laisvas pilie- tete kalbą, išvadino Ameri- s.Imi.nkal dabar ruošia 
tis nepei-žengtų laisvės ribų. kos dplomatus ir politikie- tl‘mis^lle. missile , tai 
Tam yra ir kalėjimai, kur rius “visiškais žiopliais”, o * sklaidomąjį ginklą, ku
žmonės, nesusivaldę ir davę demokratines Įstaigas “ne- 11S. S^lės^s pasitikti priešo (jama oro jėgoms. Washing- 
gay perdaug Įaįsvės. yry už- betinkamom moderniojo ka- sv ledlnius n oi e juos sunai- jone gjo ^ėl to didelė kova,
daromi nuo visuomenės, o ro technikai”. Ir jis pasakė ?iaU\vTb.° at" bet vistiek laivynas nustum-
kartais net ir sunaikinami. nemaža tiesos. Demokratija ^u. a’ bet v\ ashingtonas tas j užpečkį.
Jeigu laisvė yra apribota pi ipažista kiekvienam pilie- vlstlek stengėsi visuomenę
savitarpiniuose piliečių san- čiui “teisę viską žinoti”. Re- praminti ir įtikinti, kad
tykiuose, ji turėtų būt apri- miantis ta teisė, visokios Amenka nėra nuo Sovietų .
bota ir spaudoje. sensacijos vra taip pučia-. ^^^usi n tuojau v J . b e

* * * mos, kad net putos tiška. į)aletslant!, u7dvėn . savo nn.
Kad palaida, neribota lai- Priešas viską stebi ir sužino sPut«lk? ; gpenam 1 Viduriniuiu Rvm

svė gali būt žalinga, tai visas paslaptis. Jeigu Įvyks- demokratę, kui usuome- J ’nakra^čiu JU ‘ ‘ 
aiškiausia parodė anądien ta karas, prie modernios te-1^1, ; la P’jpazmra teise 1 P8 .•
nepasisekimas Amerikos chnikos jis vyksta žaibo 'lb * zin°ti •
mokslininkams paleisti erd- greitumu. Demokratinė vai- vėn savąjį “sputniką”. Pla- stybė turi atsiklausti tautos: Kad visuomenė “viskąži- ^no.4 vJs ’
čiaburniai valdininkai ir pa- atstovybės: eit i kąra, arn.otM ’ J^ra^. sporte- pozicijas AnįeZ
laidaliežuvė spauda pirma ne? Tautos atstovybė, par-d'Jal.sekiojo kiekvieną mok- j -. . .
laiko išpūtė šitų burbulų Į lamentas ar kongresas, pra
padanges. Pirmieji plepėjo, deda ši klausimų 
kad pasirodytų visuomenei ginčytis. Tuo tarpu 
daug išmanančiais vyrais ir gali būt sunaikintas
pasidalytų iš to politinio ka- dėl ko demokratinės Įstai--------------- . J......—• " ctov.- t ..
pitalo, o pastaroji rėkė gos “nebetinka moderniojo ;]n,ganJ .n Vls 1?lauslae-’°’ keikia bet kuria valanda?* 
stambiais antgalviais, kad karo technikai”. Negeriau kaiP tas 11 ,.tas\ Anot ( un- .. .

Dabartiniu laiku Sovietu

tenai gaii Įvykti ant- 
Harbor, gali pa

krikti visa NATO, vieninte
lė organizuota atspara So
vietams.

kos aerodromais nuo Euro- 
Afrikos, Graikijos,

4 R 

Dėl to

VVashingtone nuolatos lan
kėsi Viduriniųjų Rytų viso-

nuic5.<i» ma- alininkų žingsni ir vis kiau- llkai tos pozicijos reikalm- 
įai svarstvtiir ginėjo, kas ir kaip yra da- &os nezlūnnt jokios kainos, 
arpu kraštas Jie landžiojo i labo- !r J1 moka uz jas. Mūsų or-

§taį ratorijas, kur mokslininkai ! alviai 5el}al esą aprūpinu 
darbavosi, gulė jiems ant 'atominėmis bombomis ir

S. Michelsonas

GRĮŽO iš I)ŽH NGLIV

publika smalsiau pirktų lai- ir su propaganda. ninghamo, jie žiūrėjo moks- . Mes turim tokių pozicijųlaibiau piiKių iai- ir su propagaiiua. . --- ’ J --  J ......
Buvo net skelbia- Rusai šiandien yra laimė- liniukams stačiai “dovvnthe * * J J- L ? •-

...... ..... Amerikos moksli-ję savo “sputnikais” daug,^»oat<’. Pasakykit, ką Jus keJtag fakta;s kad a,)sk,į'
ninkai nepasitenkins tik pa- prestyžo ir, pavireium Žiū- ^menV^uri^teS tom Paiom vi^um Anglijos’ 
kartojimu to, kų rasai pa-nnt, toli pralenkė Amerika *?.eb '1?u?,nien.e tuu. skraido \merikos karo lėk-
darė, bet šaus ir savo ra- mokslo srity dėl to, kad pas zinotl • O jeigu mokslimn- .
kietų tiesiai į mėnulio širdį, juos nėra tokios demokrati- ka? ne.tralėjo ko pasakyti,

kraščius. 
ma, kad

Todėl rusai visokiais bū- 
stengiasi išprovokuoti

nuotraukose buvo rodoma ri. Jie paleido erdvėn vie- nebdtų dalykų, kad jų lai- 
paraošta rakieta, kuri ture- ną “sputniką”, paskui ant

Buvo fotografuojamas vi- jos, tokios palaidos laisvės k*’ sjiaudos vyrai patys su- 
sas šito projekto įrengimas; rašyti ir plepėti ka kas no- galvojo sensacijų ir prirašė

kraščiams būtu daugiau bi- į1 Amerikos nesantaiką ir 
šstumti amerikiečiu aviaci

jo išnešti Amerikos “Van- rų, ir štai, visas pasaulis zni° 
gardų” (sargų) per žemės stebisi jų mokslo pažanga. Mokslininkai nervavosi ir 
atmosferų ir paleisti ji lais- Bet ar jūs manot, kad skubėjo. laisvai dirbti ne

Jauna njok^iininkė Junc 
John'nn sugrįžti į Čikagą 
iš zoo myliu kelionės i 
Ek\.ido»«> ežungics. Jos 
\ei<?a< ne -unraižy(as. bet 
drauciiicv vietinio gyven
to :u ntida'ytas uogu da- 
žais. kuriuo* pašalinti, sa
ko. užtruks apie mėnesį.

Aštuonioliktame amžiuje ūki- 
. jos Įrengimus iš Artimųjų ninkai atsi-akvdavo naudoti plū- 
». R«vt5- gą. nvs bijojo, kad geležis ne-

Negalėdami to iki šiol pa- pakenkiu žemės darlingamui.

JAU BAIGIAMAS SPAUSDINTI

pj-asidės “the count-dovvn”. giai tam tikės. Nėra abejo-
Tas “count - down”, tai nės, kad nepasisekimų jie blika nerimauja, nori žino- 
naujai nukaltas anglų kai- turėjo tiek ir tiek, bet nie- ti. x
boj terminas, kurį lietuvis- kas apie tai nežinojo. Jie Todėl negalima jierdaug j
kai būtų galima išversti paskelbė savo “sputnikus” ii' stebėtis, kad dirbant ši- *
“nuskaičiavimu”, nes jis tik tada, kai jie buvo jau tokiose apystovose darbas |
reiškia skaičiavimų atgai; iššauti ir sukosi aplink že- taip liūdnai pasibaigė,

KELEIVIO KAUNDORIUS 
1958 metams

Amerika turėjo prievietoj sakyti: “viens, du, mę. Todėl ir atrodo, kad
trys — ir šauk”, dabar skai- jie tatai padarė lie jokio įuostis pilniausioj jiaslapty, 
čiuojama atbulai: “tiys, du, vargo, kai tuo tarpu Ame- sako ( unningham. Kamgir- 
viens — ir šauk!” rikos didžiausias pasiruoši- tis, ką mes turim ir ką mes

Taigi buvo skelbiama, mas pasibaigė sprogimu, Į darom? Pasaulis juk žino, 
kuri buvo sukoncentruotas kad mes daug ko turim. Bet x
viso pasaulio dėmesis.

Kviečiame užsisakyti mūsų kai •ndorių ii>58 me
tams. Kalendoriuje bus apie i " puslapių visokių 

to x skaitymų ir plati kalendorinė daiis.
Kalendoriuje bus Įvairių informacijų, naudingų 

patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių Įdomių 
ir naudingi) dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “cNe.' 'o kalendo
je riaus kaina lieka Ui pati — --“>(► cerių. Prašome ji užsi- 
$ sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
x adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay 
So. Boston 27. Mass.

x

Į nežino ka ir kiek. Mes tu- «
jaunas vyras. * ” ’ lėtume palikti pasauliui a-

—Maiki, jau tu čia liukai- Amerikai šiandien nebūtų pie tai spėlioti, o Rusijai *
bėjai bedieviškai. Aš neno- tokios gėdos ir pažeminimo nerimauti, 
riu tokių istorijų klausytis, pasaulio akyse, jeigu 
Gnd bai.

-—Iki pasimatymo, tėve.

Van-1 Vietoj to. mes p»apliu|x>m x 
guarao" projektas būtų pasigyrimo putomis. kad * 
ruošiamas tylomis, 1h* spau- mes turim tiek ir tiek to
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JONAS BILIŪNAS

Moterų Skyrius
<1

Daugiau džiaugsmo vaikams!
Vokietijos Lietuvių Bend- džiaugsmo. Vargingas lietu- 

ruomenė. iš kurios patys viškosios bendruomenės Vo- 
fveikiausi ir pajėgiausi na- kietijoje sąstatas neįstengs 
riai išvyko susirasti svetin- savo jėgomis apsaugoti dau- 
gos pastogės užjūrio kras- gelį vaikų Kalėdų metu nuo 
tuose, šiandien yra gausise- kasdieniniško niūrumo. Kaip 
Heliais, ligonimis, vaikais ir tik todėl Vokietijos Lietu- 
dėl sveikatos stokos mažai vių Bendruomenės Krašto 
darbingais ar iš viso nedar- Valdyba labai maloniai 
bingais tautiečiais. Tačiau prašo kitu kraštų lietuvių 
mūsų vaikai Vokietijoje vi- paramos ir aukų. kad jas 
sų tų gyvenimiškųjų sunku- galima būtų paskirstyti ne
inu negali pilnai suprasti, .turtingesnėms lietuvių apy- 
Jų vaikiškos sąmonės, su- Hnkėms. kurios suruoštų 
jaudintos tradicinių nuotai- kalėdines eglutes savo vai
kų artėjančių Kalėdų pro- kams ii- galėtų parodyti — 
ga. laukia iš Kalėdų Sene- jiems gyvą Kalėdų Seni su 
lio viso to. kas ir mus. su-1 dovanų maišu — gyvą. ma- 
aususius. mūsų vaikystėje tomą. pajuntamą, o ne tik 
taip žavėjo ir ko mes su [suaugusių pasakojimuose a- 

pie buvusius kadaise gra
žius laikus girdėta.

SVEIKINA ROŽIŲ KARALIENĘ*

Buvusio* “rožių karalienės“ sveikina išrinktąją l’asadenoj. Kaliforni
joje, 195S melą "rožiii karalienę" Gert tide VVond (dešinėje).

KLIUBŽIAB

nemažiau plakančia širdimi 
laukdavome. Skirtumas tik 
tas. kad gal tada. laisvojo- Su iš anksto jungiama di- 
je Lietuvoje ar karo bei džia padėka mes prašome 
tremties nepaliestuose kras-i vaikų kalėdinėms eglutėms 
tuose mūsų tėvai ir artimie- suruošti skilias aukas siusti
ji turėjo tas materialines 
sąlygas, kurios leido mums 
kalėdinius sapnus pergy
venti kaip gyvenimiškąją 
realybę.

Šiandien Vokietijoj dide-i 
lis skaičius tėvų negalės sa-i 
vo vaikams suteikti to!

adresu: i
Litauisches Zentr&lkomitee. 

i Deutsche Bank, Konto Nr. 
11797, Germany

P.L.B. Vokietijos Krašto 
Valdybos piimininkas

E. Simonaitis

SKAITYKITE

Vprtindn« Kr»v£as
—

BARABAS. Paer Lagerkvisto, SIAURUOJU TAKELIU, pa-Į 
isterinė i.psaka iš pirmųjų rašė K. B. Kriaučiūnas. Spau-; 
krikščionybės laikų Romoje. Pa- dė “Naujienos”. Psl. 178. Kai-J 
lemtinoje ir Kipre, knyga lai-; na S2.00. Senesnės kartos lietu-; 
mėjusi Nobelio premija. iviams gerai pažįstamas daini-l
Kaina .............................. S2.25. ninkas ir poetas K. B. Kriau-Į

čiūnas čia vaizdžiai aprašo sa-Į 
vo vaikystę ir jaunystę Lietu
voje, gyvenimą ir veiklą Ame
rikoje. Įspūdžius grįžus Lietu
von ir dabartini savo gyveni-

SUŽADĖTINĖ, parašė J. li
tinis. 15 Įvairių trumpų paša 
kojimų. 180 pusi., kaina $2.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ

ŽODYNAS, apie 20.000 žodžių. mą Amerikoje. 
308 psl.. redagavo V. Baravy- el.x. t o T. t 
kas. pigiausias ir naujoviškiau- 
sias žodynas, kieti viršeliai, kai
na 84.

SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, 
parašė Jurgis Jankus. Pasakoji

mas apie nepaprnstą žemaitį, kuris 
daug nuostabių dalykų padarė, tik į 
nepadarė vieno, kuri tikrai turėjo 

psl. Kaina ........... $3.
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- P®daryti. 2-
suomenės santvarka ir kodėl ji dar _._., ,
keisis. Kaina .......................... DEL LAISVOS LIETUVOS.

vos socialdemokratu raštai dėl bol
LENGVAS BVDAS IŠMOKTI ANG- ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- 

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra- je. Kaina ......................................... 26c
dvdai.titms angliškai mokytis; duoda, mvttvii- t niro*
ištarimą, angliškas pasiKalbėjimus. NETIKIL | DIEVĄ.
Kaita '.....................................................75c..p,;Pa »nn»»«entų, kūne visiems

■domus. Kaina
NAUJA VALGIU KNYGA. M. Mi-' 

chelsonienės parašyta; 250 įvairia
receptu, 122 pusi. Kaina "

KAD NUMIRSIU, MAN’ PAKASKIT.

Kad numhsiu, man’ pakaskit 
Ant šventosios upės kranto: 
Kad naivių kapas sodžių, 
Kūdikėlis kur užaugau.
Kad girdėtų tą dainelę. 
Motinėlė kur dainavo.
Kai ant kelių mažą migdė,
Ar lopšy mane lingavo.
Tu. Julyte, mano kapą 
Žolynėliais apkaišysi.
Tarpu žolių ir lelijų 
Man kryželi pastatysi.
Nieko kito aš nenoriu.
Tik lelijos kad žydėtų.
Kas pavasario ryteli
Kad Iakštingalė skambėtų...
Tos lelijos — tai paveikslas. 
Kurį gyvas numylėjau.
Nors lakštingalės dainelių 
Aš dainuoti nemokėjau.

Jonas Biliūnas

UŽSAKĖ KELEIVI 
DOVANŲ

Alis. Alphonse J. Rossell 
iš Stoneham, Mass., užsakė 
Keleivi kalėdinių dovanų 
savo motinai E. Razulevich, 
gyv. Lawrence, Mass., o 
Liudvikėnienė savo vyrui 
Detroite. Pernai Liudvikė- 
nams Keleivį buvo dovano
jęs jų draugas.

Robert ir Helen Partridge 
iš Keene, N. H., savo uoš
viui - tėvui Petrui Tamulio- 
niui, gyv. Nashua, N. H.

LORDAI SUTIKO

Neseniai buvo rašyta, kad 
Angliios vyriausvbė nori i 
Lordu rūmus įvesti ir mote
tų, ir kad prieš tai labai 
griežtai pasisakė kaikurie 
lordai. Galų gale ir tie prie
šginos lordai nusleido ii 
pritarė vyriausybės suma
nymui. Taigi, netrukus Lor
du rūmuose sėdės ir moterų.

SEIMININKĖM U NAS VSIO JEST
JUOKAI

! Varške su medum
Imti tris ketvirtadalius 

svaro varškės, 1 šaukštą cu
kraus, 1 šaukštą medaus, 3
trynius, 1 šaukštą sviesto. 4 Spau^a. Kitas gali pamany- 
šaukstus grietinės arba grie- kad ten tu kriminalų ir 
tinėlės.

Trynius ištrinti su cuk
rum,

Gruodžio 8 d. sukako 50 metu, kai pačioje jaunys

tėje vos 28 metus tegy venęs mirė Jonas Biliūnas, 

palikęs mūsų literatūroje neišdildomus pėdsakus.

J. Biliūnas gimė Niūronyse, prie Anykščių, gim

naziją baigė Liepojoje (ten būdamas jau vadovavo 

slaptai moksleivių kuopai), iš Tartu universiteto pa

šalintas už dalyvavimą studentų riaušėse, kurį laiką 

gyveno Šiauliuose, Panevėžy ir socialdemokratų eilėse 

ruošė dirvą 1905 metų revoliucijai. vėliau mokėsi 

Leipcige ir Šveicarijoje.

Sunkus gyvenimas anksti palaužė jo silpną sveikatą 

—apsirgo džiova ir ja 1907 m. gruodžio 8 d. mirė 

Zakopanėj, Lenkjoje. Ten buvo ir palaidotas ir tik 

prieš kelerius metus jo palaikai parvežti j Lietuvą 

ir išlaidoti "ant šventosios upės kranto”.

J. B. kūrybos kelias labai trumpas, vos keleri me

tai. Negausus ir jo literatūrinis palikimas. Jo kūri

nėliai trumpi (didžiausias “Liūdna pasaka”), bet pu- 

siik žymaus poeto ir literatūros žinovo V. Mikoiaičio 

-Putino žodžius, Biliūno mažuose kūriniuose yra dau

giau grožio ir kūrybos, negu daugely ankstyvesnės 

mūsų literatūros pripažintų ilgų apysakų. Kaip Biliū

nas moka ir trumpu vaizdeliu prakalbėti į mūsų širdį, 

galima Įsitikinti paskaičius žemiau spausdinamą 

"Kliudžiau”.

Keleivy jau buvo išspausdinta daugumas Biliūno 

kūrinių. ŠĮ kartą l»e minėto vaizdelio duodame ir vie

ną jo eilėrašti.

Tat buvo nedidelė balta katytė. Nuo lietaus ir pur
vų jos {liaukai kabėjo ir pasišiaušę, o menkas suliesėjęs 
kūnelis visas drebėjo nuo šalčio ir baimės. Radau aš 
;ą lauke, patvory pritūpusią, susirietusią, nelaimingą. 
Mane pamačiusi, ji tokiu gailestingu balsu sumiaukė ir 
pažiūrėjo akimis, kuriose švietė ir baimė ir viltis. Ji 
buvo dar visai visai jaunutė, bet tokia sudžiūvusi! Gal 
ją atėmė nuo jos motinos žmonės; gal jie pirma norėjo 
ją Įdėti maišiukan ir nunešę Į upę Įmesti vandenin, bet 
paskui atnešė laukan, pametė patvorin, kad ji nebe- 
astų namų ir nudvėstų badu; pas žmones jau nebe
buvo jai vietos; gal jau nebe pirmą dieną ji čia išal- 
•:usi ir sušlapusi tupi...

Bet kas man darbo? Juk ji niekam nereikalinga...
Ir aš apsidžiaugiau, kaip apsidžiaugia pamatęs kiš-

t i medžiotojas. O aš juk juo buvau apsitaisęs. Ant 
ečių turėjau pei*sidėjęs lanką, rankoj nešiaus strėlas: 

tariaus esąs tikras Amerikos tyrlaukių gyventojas, Kū
jelio aprašytas. Nors buvau tik antros klasės mokinys, 
ačiau jaučiaus milžinas esąs, kuris, rodės, ir vilkų gau-
ą susitikęs neišsigąstų.

O čia buvo tik maža sudžiūvusi katytė...
Atmatavęs dešimti žingsnių, atsistojau, nusiėmiau 

:uo pečių lanką, Įtempiau strėlą ir pradėjau taikinti. 
Jūdnomis akimis žiūrėjo i mane nelaimingas gyvulė- 
is, tarsi klausdamas, ką aš darau... ir laukė.

Strėla suzvimbė ore, ir pamačiau, kaip katvtė stai
ga jiervirto kūlio, skaudžiai skaudžiai sumiaukė ir pra- 
'.ėjo stirenti kojytėmis...

Kliudžiau. Kaip tikras medžiotojas, prilėkiau ar- 
:yn, bet ūmai pajutau širdy šalti ir apsistojau nuste
bęs: katytės veidas buvo neapsakomo skausmo per
eitas, akys primerktos; ji iš visos da likusios galios 
jasistengė atsistoti ant pirmutinių kojų ir pradėjo 
diaužti, vilkdama žeme savo kūneli: kartu vilkosi 
lindusi jos krūtinėn strėla, o iš žaizdos dideliais juo
svais lašais lašėjo ant smėlio sukrešėjęs kraujas.

Nusiminęs, nebežinodamas kas dalyti, atžagaria 
ranka numečiau lanką ir strėlas ir neatsigręždamas pa
ėjau namo. širdy jaučiau skausmą ir sunkumą: tarsi 

d didelė našta slėgė krūtinę.
Kitą dieną radau katytę nebegyvą, su perverta 

krūtine. Skausmo apimtas, nutvėriau čia pat gulint) 
tanką ir strėlas, sulaužiau j šupulius ir toli išmečiau Į 
'auką. Tik palikau strėlą, kuri buvo Įsisiurbusi katytės 
krūtinėn ir dabar stypsojo atsikišusi.

Tai buvo pirmutinis ir paskutinis mano gyvenime 
šūvis. Aš ji ir iki šiol savo krūtinėje tebenešioju... 
1905.V.22

Sovietu spaudoje nėra vi- ---------
šokių kriminalinių įvykių žmona ir komtmisiu tvarka 
aprašymu. kuriuos taip mėg- ---------
sta komercinė Amerikos Kjl’;p žinoma’.

tvarkoje yra įprasta žmones 
varginti visokiais apklausinėji
mais. žmogus gauna lapą su

nei a- visokiais klausimais, i kuriuos
, .. . . Deja to labo ten pakan- turi atsakyti. Toki lapa gavc

— J j-a-n-- n tn’PVtą ka. Sakysim, kad ir tiechu- ir vienas komunistinės ’ Lenki-
Lietu- P1 P1 ’ybintą s v le't? ' Heanai, išdykėliai, padau- jos ūkininkas. Ilgai jis prakal

ei boi- n gerai išsukti. Po to sudėti i žos. Matyti, ir Sovietijoj jų tavo. kol i juos atsakė.
ištrintą varškę, išmaišyti ir,V!.a ^ek daug, kad komso- —O kokie tavo santykiai su 
duoti į stalą su giįetine ai— njoJgĮc {komunistinis jauni- sovietine tvarka? -— paklausė 
ba plakta grietinele. !mas> net sudarė savanorių va^ininkas.
Varikiečiai su morkomis būrius, kuliu tikslas kovoti b»kie. kaip su mano zmo-

Imti svarą varškės, 4 mor- sa cnuhganais gatvėse, tea- gjs * #
kas, pusę stiklinės miltų, 2 buose ir t.t.

...20c
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- 

SI 25 rn?-na-c iš Žemaičių Kalvarijos pra- 
* ’ ° eities. Kietais viršeliais, 467 pusla-

H
Antroji dalis,j PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū-
................ $2. žas, novelių rinkinys, 155 psl.

CEZARIS, .Mirko Jelusič’o romanas, Kaina ........................................ SI.50.
vert, A. K. Puida. Trečioji dalis, TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.

CEZARIS. Mirko Jelusic'o 
vertė A. K. Puida.

211 p-i. Kainu ____

romanas,' P’ai, kaina

176 •1. Kaina $2.

MILŽINO PAUNKSME. Balio Smo
gos ::ilogiši;a istorijos kronika, 

pusi., didelis formatas,172
Kairia ...62.50

Parašė Leonas Blumas. Trumpas 
socializmo aiškinimas. Kaina 25c.
DEMOKRATINIO SOC I A L I Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga
knyga šių dienų klausimams supras-popiera.

APIE LAIKĄ IR ŽMONES 
J. Aisčio atsiminimai

Miškinį. Turat, Savičių, Girai „ . .
24'J pus!. Kama .............................$2.50 mktų šviesoje. Trumpa bolse^il

..... . mo istorija ir valdymo praktika. La
MIRL. »< S SIELOS. M. GopolioĮ \aj daug medžiagos. 90 puslapiai.

svarbiausias veikalas. įvertė M. kaina .................... ................................50e
MUmi,. 290 po,!. WM| POPlEilUS VRA

Kaina ..........................................50c

šaukštu manų kruopų. 1 
šaukštą cukraus, 1 kiaušinį.
1 šaukštą taukų ar sviesto, j
druskos.

Nuvalytas, nuluptas ir su- į 
smulkintas morkas ištroš-

GRAŽI KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

SIS.
Už tai ūkininkas buvo areš

tuotas ir iš io buvo pareika- 
laula Įtasiaiškinti. ką jis mane 
taip sakydamas.

—Matote, ji maloni iš pra
džių. o vėliau jau geriau be jos

7piį BfnkT'TIKRA teisybe apie sovietv P*’’ sietelį, pridėti
jiras ir kt ' RU3IJĄ. arba komunistų diktatu- manų klTlODU, Vai skes. klaU-

Poeto!

POPIEŽIAI IP. LIETUVA. Kunigo
M Vi»liidk«is parašyta knyga, 250

nusi. Kaina ............................. $2.50 kiekvienam perskaityti.
KEMAITES RAŠTAI. Garsiosios

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Ameri; oje parašyti vaizdeliai su ra- 
iyto.io- pa \ eikš 1 u. 128 puslapiai, 
karna ......................................................50c

Tai J. Nai-ūnės parašyta
, • „• 1 1 ; n ♦ . pasaka apie žvejų dukrelę Mažas nesusipral

kinti su nebalai.. Po .o pei- (;inta,ėlę. Graži pati pasa
ka, bet nemažiau gražios J vieną šeimos

. . , ,.,Vlados Stančikaitės ilius- .sus,rinĮco būrys
.Šini, druskos., cukraus, dai) ,,r<lcijos Knvge|ė tinka ir;urpe buvo kel,
miltu, išmaišius daiĄli ; nemokantiems lietuviškai, ',u 
valius j)aplotelius ir kepti 
keptuvėje svieste pirma

urnas

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

Kaina $1.20
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOlv-

SEVIZMAS. Pagal K. Kautsk
naujausiomis žiniomis papildyta tue 
klausimu knygutė. Kaina ........... 25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVeJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?

A KISS IN J HE DAKK. J. Jazmi
no engiu kalba sodrūs vaizdeliai,

150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais .................  .21.00.. ... ____
UETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.; Kaina ..............................................$1-00

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.

vienos pusės, paskui iš ant 
ros.

Vai’škiečius duoti 
su grietine arba 
padažu.

Kaina ................................................ $1.00
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas. 240 psl. Kie
tais virše'iai'. Kaina ................ $3.
PER KLAUSUČIŲ ULYTELŲ. pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 176 psl Kaina .

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkio 
parašytas istorinis romanas iš Že

maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina .........................$3.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvana.< būti ir kų apie tai
<ako mokštks. Kaina .................... 25c
IUOZAS STALINAS, arba kaip 

i Kaukazo razbaininkas buvo pasida- 
-2.20? w Rusijos diktatorių. Kaina ,.25c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

CM Eaet Broadtrav S®. Boston 27. M

KOMUNISTŲ “KARA
LIUS” IR ŠVARKAS

Dabartinis Sovietų Sąjun
gos bosas Nikita Chiuščio- 
vas liepė ji nuo kojų iki 
galvos aprėdyti Italijoje pa
siūtais drabužiais. Jam ten 
pasiuvo 2 kostiumus, ap
siaustą, 2 poi-i batų, be to 
nupirko skrybėlę ir kitokių 
vyriškų reikmenų.

T’ž kostiumus ir apsiaustą 
Italijos siuvėjui sumokėta 
$690.

pokylĮ 
svečių, kurių 
muzikos žino- 

BekallKint vienas pagyrė
. ... . .žinoma kompozitoriu Reethove-

nes pačios, perekaiciusios na ‘
Įiasaką, galėsite ją pagal "Koks supuolimas!” tarė šei- 
gražius paveikslus atpasa-,mininkė. “Tik ši rylą aš .ii su- 

Įkoti savo anūkėliams, kurie;sitikau važiuodama Husu Enin- 
i stalą ]jetuviškai gal nemoka.

M ietinės J Knygos kaina tik 95 cen
tai. Ją galite gauti “Kelei
vio” administracijoje.

SKYSTANTIS GRIEBIASI .kuri kreipiasi Į vyriausybę 
IR UŽ ŠIAUDO i plėšydama daryti reikalin

gų žygių. Italijos vyriausy-

DOSNI AUKOTOJA

klino gatvėje”.
Svečiai vienas i kitą keistai 

nusišypsojo, bet nei vienas ne-i 
priminė, kad Bethovenas jau! 
seniai miręs.

Pokyliui iKisibaigi’s, vyras už
sipuolė žmoną: "Argi karią aš 
tau patariau nekalbėti to. ko 
pati nežinai. Savo palaidu 
liežuviu tu mudu abudu pasta-

Sicilijoje (Italijos pietuo
se ) medžiotojas nušovė

bės žiniomis, dar apie 63,- 
000 italų karių oficialiai te-

jiaukštj (lotiniškai vadina- bėra “dingę Rusijoje”.

Fmilija Styrienė iš Wood- 
' haven. N. Y., atsiuntė Mai- . , ...
kio tėvui batams susitaityti "'..rt"1"' ;
« auką. Ji esanti dėkinga, ” as kvs

klausia
aiio 

nustebusikad, Maikio su tėvu pasi- na 
kalbėjimus beskaitydamas,; "O argi nežinai, kad Frankli- 

lictuviško rašto išmokęs ir no gatve busai jau seniai nebe

jos sūnus, dabar inžinierius, kursuoja?” O kad kompozito- 

dirbąs svarbų darbą naujų- rius Beethovenas mirė prieš 

jų išradimų srityje. j 130 metų, ir vyras to nežinojo

mą gallinula chloropus), 
prie kurio kojos buvo pri
degta mažutė dėžutė, o joje 
buvo šitokio turinio rašte
lis:

“Mes esame 300 Italijos 
karių belaisvių Rusijoje jau 
13 metų. Mes dirbame kaip 

paša- vergaj kasyklose prie Siau- 
zmo- j^s ašigalio. Mes esame kilę 

iš Fiuli, Verną, Padua ir
Rovigo provincijų- Dalykite 
ką galite mums išgelbėti”. 

Tas raštelis sukėlė Į kojas

Minėtos giminės paukš
čiai vasarą praleidžia šiau
rėj, o rudeni skrenda Į pie
tus, dažniausia per Siciliją. 
Matyti, belaisviai pagavo 
vieną tok) paukšt) ir jam 
pririšo minėtą raštelĮ, tikė
damiesi, kad jj kui* nors lai
svajame pasauly pašaus ir 
tuo būdu bus išgirstas jų 
pagalbos šauksmas.

Vilties, aišku, buvo labai 
maža, bet šį kaitą pavyko. 
Gal tie kariai tikrai dabar

>. žuvusiųjų karių sąjungą, j bus išlaisvinti.
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BROOKLYN. N. Y. !džio 31 d. Pradžia 6 vai. v. mas j Japoniją pateko iš im-Japonijos imperatorius, Pakalbinkim draugus ir. 
Bus gera progiama, šo- peratoiiij Kinijos. Budiz- Jungtinėms Amerikos Vals- kaimynus užsisakyti “Kelei

viai, gardūs užkandžiai, bus mas sau toki vardą gavo tybėms per pereitąjį karąįvi“. Kaina metams $4. 
ir dešrų su kopūstais. nuo Budos (tai reiškia — tą šalį laikinai okupavus 

Visus maloniai prašome nubudęs, apšviestasis), in- kaip Hitlerinės Vokietijos 
su mumis baigti senuosius ir dų Indijoje religijos įkūrė- santarvininkę ir ten didelės 

jo. humaniškai kultūrinės įta-

Literatūros vakaras
Po didžiųjų streikų visais 

keliais jau bus lengva* suva
žiuoti į literatūros v»kai*ą, Lydėti naujuosius metus, 
kuris įvyks š. m. gruodžio 22 
d., sekmadieni, 5 v. v. Ap- Komisija

reiškimo parapijos salėje, 
Brooklyn. į

Savo kūrybą skaityti pa-i 
kviesti: J. Aistis, P. Jurkus, V. Skupeika

loms.

Tysliava, L. Žitkevičius ir V.
Žukauskas. .pirmininkui Rodgers atsisa-

Pelnas skiriamas Brookly- ’ kius, jo vieton išrinktas A.
no lituanistinėms mokyk-' ^danis.

i C. K. Braze

RUMFORD, ME. LAIKAS ŽMOGŲ 
PROTINA

Dukterų Dr-jos pokylis

Lietuvos Dukteių Draugy-
Šintoizmas yra japonų val

stybinė religija ir vadinama 
stė rengia didelį Naujųjų senąja jų religija, besire- 
metii sutikimą St. Rocco'mianti senolių garbinimu.; 
svetainėje antradienį, gino- Gi naujoji religija budiz-
SP“

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. INgeraoI 7-7272, INgersol 7-6465
Priėmimo punktas:
NEW YORK CITY, 78 SECOND AVĖ., Tel. ORchard 4-1540

GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUSGalite siusti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, odas, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos instrumentus, maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.Galite atnešti savo siuntinius i bet kurią mūsų įstaigą, o taip pat galite atsiusti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai persiuntimui į SSSR čia mūsą Įstaigose peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos ir tuoj pasiunčiama sąskaita. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys. l>e jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui.Jūsų patogumui mūsą įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausiu daiktu pačiomis žemiausiomis kainomis.
Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas nu o jų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6—7 savaites. Oro paš

tu siuntiniai nueina per 7—10 dienų.
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS GAVĖJO PARAŠU.

Jūs gaunate per mūsų įstai gą gavėjo pasirašytą kvitą..Mūsą įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek. kad kiekvienas klijentas 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 per ilgą metu veiklos laiką išsiuntė šimtus tūkstančiu siuntinių ir visi siuntėjai mūsą įstaigą patarnavimu patenkinti. Todėl jūs su pasitikėjimu galite kreiptis i mūsų įstaiga.
PARCELS TO RUSSIA, INC.

1530 BEDFORD AVĖ,. BROOKLYN 16, N. Y. 
ši įstaiga atidaryta 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 
HARTFORD, Conn. 651 Albany Avė., Tel.: CHapel 7-5164 
LOS ANGELES, Calif., 121 So. Vernon Avė. DUnkirk 5-6550 
PHILADELPHIA 23, Pa., 832 No. 7th Street, Td. WA 3-1747 
CHICAGO, III., 3741 W. 26th Street, Tel. CR 7-2126
NEWARK, New Jersey, 263 Market Streeet, Tel. MA 2-6937
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ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ
Parašė T. J. KučinskasDažinosite. Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus 

Š glamonėjimą savo gražios marčios.—jo aistros meilės žo- džius. Reiškia, Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su 
3 mergaičių dora darė biznį bažnyčioje, susipykus už pinigus. Dievas išvadino mergaitę paleistuve. Dievas platino karus, svetimoteryste, nemoralybę ir 1.1, šimtai biblijos prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama pas kny- 
3 gu pardavėjus ir pas T. J. Kučinskas. 740 W. 341 h St_ į 
3 Chicago 16, M. £
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SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—-TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metą ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metu apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai. t

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinią apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
kmijoee ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
897 Weet BO* Street, New YeA t, N. Y.

K£Ur,T§, 50. BOSTON

J ieškojimai
ir Marijos 
ryveno nt- 

Jie

Ieškau Jurtrio. Juozo
, , a . • i I DU BIČKŲ- Kiek žinau -----

I)ėl Šjntoizmo įtakos ir kos padarius, pats atsisakė : perseniausiai Hartforde. Conn, 
Japonijos valdovai, i m jie ra- nuo savo “dieviškos kil-: ”a‘v’,“r ^^ykitrt
toriai, laikomi dievais, o mes”, pats jau ėmė rodytis; «8 Adam St.
dabaitinė jų valdomoji gi- žmonėse ir savo vaikus leis-i ,'eX!n*ton Mass-MIAMI, FLA.

Hollv minė esanti kilusi iš saulės ti mokytis kartu su tautos . Seserys iš Lieti 
AhUn deivės. Tokio “dieviško”at- vaikais. Ateis laikas, kad ir,į, sQnaus p'eter-

ietuvos paieško Adolfo 
hite-Vaitkevičių ir 

-Ipolito U'hite. jry-
nebebuS. i venusiu Ganlbridgeport, Mass.

1 Jie patys ar juos žinantieji prašo-
Artimas

;xuu.uMuaucuuuuuau£muu«uu<*uuuz

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą amžių, tai Tamsta turi turėti gersi kraują ir nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminu ir mineralu kapsules, j kurią sudėtį įeina visi mineralai, vitaminai ir kepenų bei kitą liauką ekstraktai., kurie, pagal medicinos mokslą, organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per dieną reikia imti. Vaistą vardas yra Ideal Ultrabex Kapsulės. Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsuliu. Tinka visai šeiniai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu:
IDEAL PHARMACY. 29 Kelly Sq„ Morcester, Mass.V. G. Skrinska (savininkas)

NEW ERA
Mes gauname daug apgailestaujančią laišku, kad nepirko NEW ERA shampoo pamatę pirmą kartą “Kelei

vyje” garsinimą, nes NEVV ERA išplauna galvą, kaipj niekas kitas ir negadina odos. Tas duoda progą plaukams ataugti patiems per| save. Vaistu dėl plauku at
auginto nėra ir nėra reikalo, 
nes tame nėra ligos.Siuskite $2.00 už 8 oz. buteli.

F. BITAITAS 
527 East Evposition 

Denver, Colo.
«..............iiiiiiiniiimi'imui n.........

SIUNČIA SIUNTINIUS f LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

IR KITAS S. S. S. R. RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
(Licensed by USSR)

135 W«t 14th Street Tel. CHelsea 3-2583
(Tarpe 6th ir 7th Avė.) New York 11, N. Y. (Arti visu požeminių traukiniu)

FIRMA SUDARĖ SPECIALĘ SUTARTI SU INTURISTU, MASKVOJ.

Siuntinius galima patiems atnešti asmeniškai, atsiųsti paštu, arba kitu siuntėjui patogiu būdu. Klijentai, gyvemi už New Yorko ribų ir kurie atsiunčia siuntinius paštu, tuojau (atgal grįžtančiu paštu) gauna tikslu atsiustų daiktų sąrašą ir pranešimą, kiek persiuntimas kainuoja.
Šimtiniai atydžiai supakuojami ir išsiunčiami laike 48 valandą. Po kelią dieną siuntė

jas nuna iš firmos oficialų JAV-bią pašto kvitą, kuris įrodo, kad siuntinys adresatui 
pasietas.

SVARBI'! Visos siuntinio išlaidos, įskaitant maitą, apmokama čia, vietoje. Jūsų 
artinieji ir draugai siuntinį dovaną gauna he bet kokio mokesčio. Siuntėjas gauna ga
vėjo pasirašytą kvitą.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
Pradžiugink SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KALfiDOMS!

MVSŲ «CKIS: YPATINGAS DĖMESYS IR MANDAGUMAS SU KI.UENTAIS.

KI-IJEVTV PATOGUMUI MVSŲ IŠTAIGOJE NERIBOTAS PASIRINKIMAS MEDŽIAGŲ. ODOS, 
VAIKAMS DAIKTŲ. SKARELIŲ, SAUKŲ IR KITOKIŲ DAIKTŲ PRIEINAMOMIS KAINOMIS IR 
AKKSčtAUSIOS RVSIES.

įstaiga atidaryta kasdien 9—6 vak sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. 
laformaciją klauskite: Telefw CHelsea 3-2583

NEPAMIRŠKITE! Kad siuntinys nueitą prieš Kalėdas, jį reikia pasiusti laike kelių ateinančio savaičių.
Galima siusti tik naujus daiktus. Galite siusti medžiagas, naujus drabužius, avalynę, (Hlas, maisto produktus, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, vaistus ir kitką.

DOMESIO! Visuomenės patogumui CLEVELANDE ir DETROITE skyriai. Ją adresai: 900 Liberty Road, CLEVELAND, Ohio, Tel. TOWER 1-146111339 Jeu. Campenau Street, DETROIT 12, Mich.

Pusiaris 3<,ptkiUe

mi atsiliepti adresu:
Mrs. Anna Balvotius
Box «>»;. Xescoiisei L. 1.. X. V.

niu duosiu iaišku.
.Mrs. J. Sotid
:;XO '.Vashintrton St.
E; -t \Va!cole. .'-la--. <52

IEŠKO PARTNERIO
Našlė moteris vidutinio amžiam Giminės :š Šiaulių ieško Juozo

noriu eiti į biznį, paieškau partnerio Juskev:ė:au<. Jis pat- ar kas jį žino 
su Giski pini rų. Pageidautina, kad prašom atsiii, ;,ti “Keleivio adresu, 
mokėtų karų vairuoti. Paujriau zi- Seniau gyveno Massachusetts’e.

MEDUSAr norite gyven-, ti taip, kaip kara- j liūs? Valgykit me-J dą!Mes turime oren- čią medaus 65 cen- Į lai už bonką; Spanguolių medus 75Į centai už bonką; Liepos žiedu medus $1.25 už bonką; Kubos medus, kuris turėtu būti iš vi-! su geriausias $2.00 už bonką.' Trejankos pakelis $1.00.Medaus per paštą nesiunčiam
A. Mizara

411 W. Broadvvay i
So. Boston, Mass. !

Užeikite į seną Alexander’s j vietą.

VIDURIŲ 
x UŽKIETĖJIMAS
X Galvos skaudėjimų, nervingu-1 
>įmą. prislėgtą nuotaiką ir daugy-' 

by ligų sukelia vidurių užkietėji
mas. Tai viena didžiausių bėdų 
mūsų gyvenime.

Wonderland Herb Tea yra na
tūralinis vidurių užkietėjimų pa
gydyti vaistas. Sudarytas iš dau-] 
gybės specialistų parinktų žolių 
Herb Tea — arbata yra pagelbė- 
jusi tūkstančiams.

Natūralus vaistas—tikras vai
stas. \Vonderland Herb Tea dėžv 
itė kaštuoja tik viens doleris. Tuo-C 
jau užsisakykit Wonderland Herb* 
'ea adresu: v

Mrs. Mary Ohl g
32 UNION ST, INKERMAN. PA.K 

! Ligų neatidėkit ryt dienai Tuo-g 
įjau rašykit! ą

Wonderland Herb Tea pagelbė-jį 
j^jo tūksančiams

SIŲSK PAKETĄ iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS
VAISTAI’ Streptom icino 10 gramu......................................................................................................................................$3.75

* Rimifono Roche 500 tablečių..................................................................................................................$5.65

Penicilino švirkštimui 3 mil. vienetu.........................................................................$1.60

Penicilino tabletėse 10 labi. po 2000,GW vienetu . . $0.95 

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

.Multivitaminų 200 tablečių.........................................................................................................................$2.35

* Aspirino 100 tablečių.........................................................................................................................................................$0.95

Specialus oro pašto patarnavimas. Taipgi išpildomi receptai.

GATAVI DRABUŽIAI
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 

Sveteriai suaugusiems ir vaikams nuo $6.00 iki $18.50

Taipgi nosinės, pirštinės. įvairios kojinės.

MEDŽIAGOS j
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 1

Tazab of London51 REZERVOIR ST„ CAMBRIDGE. Mass. Klrkland 7-9705
Nuo Harvard Sq. imti lluron autobusą.

t**************************************«*************l
KAS ČIA KALBA?

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, £ skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos
t visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsitef į Lietuvą, atsiųskite mums aišku adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaii. i mane, nes 
£ myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

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 RūMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir- K

s
► dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi. kada mane skaitysi. 449 

puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIVPTAKN!AI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa- 

e 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 $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 

ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $5.00. už 3 tik $4.00.
Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS. 3325 So. Halsted St.. Chicago S, III

I
kataliką baž-Kunigams vesti

Karalystė
Ar žinai ką trausime Dievo Kara- 

I • s,—.. Ivstčje? Vieni džiaugsis, kiti verks,
nvčia uždraudė 1.000 metų po ne aš tai sakau, bet Biblija sako! 
Kristaus. ;Jez- 4-

************************** i
ŽODYNAS

A. LALIO

Alik Arrnin
34 14 Mass. St. 
Garv, Ind. <10-8

.eoeoeeeodaeeeeifrs 
DAR TEBĖRA LAIKASsiusti pinigusi Labiausiai norima dovaną

KALĖDOMS I LIETUVĄLietuviu-Anglu ir
aL.I.. i “dnai garantuota — OficialiaiAnglų-Lietuvių. *lfM|

1256 Puslapiai dvigubos špaltos
Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvvay

So. Boston 27, Mass.

100 rubliu—$10
Už persiuntimą $5.00. Didžiau

sias orderis $50.00, l>et jūs gali

te siųsti kiek norite |>erlaidų, 

į kad ir tam pačiam gavėjui. 

Siuskite dabar, kad išvengus 

Kalė<lų skubi). Prašom reikalau

ti mūsų 16 puslapių katalogą 

maistui, drabužiams ir vaistam 

i SSSR siusti.
GRAMERCY 

744 Broad Street 
NEWARK. N. J.

Licensed and Ronded by New Jersey 
Kankinu <'<>ni missionteeeeeeoeoeeeeeeeeeeBF»VV»VVV»++»*V»»*VVVV+V»VV

■ XXKX XXX X >:x XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X X X:XXXXXXXXX>9G9

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAfcKŲ SU ANTGALV1A1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ur PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”

$36 East Broadvray, Sovth Boston 27, Mase

»



Puslapis Ažtuntaa KELEIVIS, SO. BOSTON

sumokėti mokesčius.

čaitis. |dangi tėvai lietuviai nenori tautiniai įvardai (terminai),
Kitas kuopos susirinkimas vienų vaikų i tas pamaldas žinoma, ir tuos garsus turi,’

weriu''. apaėioj žaidimų kambarys su 
vonia ir virtuve, labai didelis gara-1

No. 51, Gruodžio ^8į_1957

Dr. B. Matulionis 1
Vidau*. specialiai pIsoMo ir Ur- djS^SoTPnCa k* korio S-

Tale. HM. Pascoag 
Meaaerial

bus sausio 15 d. Lietuvių Pi- leisti, tai ir jie patys kartu ir todėl juos rašome, pavyz- £uiTXiai
liečiu Dr-jos patalpose. su vaikais eina. Užtat 10'džiui: fabrikas, faktas, fizi- -------------

Visi nariai prašomi laiku valandos lietuviškose pa- ka, frontas, futbolas ir kt.;
maldose dabar tik pusė harmonija, hektaras, higie-

žius. Vislias aut 10.000 k. pėdų loto, 
įkainuotas apie $35,000. 

savininką: TA 5-4768.

NAMAS VELTI!
So. Bostone, vienos šeimos namų 

ir žemę, vargingesnei šeiniai, suge-

Bedarbių skaičius auga nevartojo: ch vertė i sava ii 1 šeimų, 3-4-4 kambarių jreras
\ medinis namas su visais įnodernis- 

k, h visiškai netarė, o f ver- kais įtaisymais, nuomos per mėnesį

Paskutiniuoju metu ircu- tė į savąjį p, pavyzdžiui:
telefonu: AN 8-4087. (51

(ios.
10 a~i

ranką. Del to jam teko ke-jcių Klubo apatiniame auks- Arlauskas (iždo glob.), 
kas dienas pagulėti miesto te diiektoiių kambaiy. Ja- gj^žis (gvd. kvot.).
ligoninėj. Dabar jis sveiksta į me bus nominuojami Cent- _ ______________
savo namuose. Linkime jam
gi eičiau pasveikti.

DR. D. PILKA

Išvyksta dr. G. Bylaitis

ši penktadieni Bostoną ( 
apleidžia tir. GediminasBy- i 
laitis. kuris čia 6 mėnesius'* 
specializavosi smegenis o- 
peruoti. ir išvyksta i savo 
nuolatinę gyvenamąją vie
tą Čikagoje. Illinois.

Dr. Bylaitis universitetą 
baigė Vokietijoje 
nos ir filosofijos daktaro?

ro Valdybos kandidatai.
Ta proga bus galima su

mokėti ir nario mokesti. Vi
si nariai prašomi dalyvauti.

Lietuviai įveikė Brandeis

■Mikli
ir mm T iki I

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASO.
Telefonas AN 8-1320

pavyzdžiui:
kraus fabrikas Domino pra- chanas tarė kanas, charak- Kreiptis 
dėjo mažinti darbininkų teris — karakteris, chemija bitas nuomai
skaičių. Atleistųjų tarpe y- —kemija, cholera — kalie- Išnuomojamas geras butą: 
ra ir lietuvių. Visoj Massa- ra« choras — koras ir kt.,

Gruodžio 14 d. So. Bosto
no Lietuvių P. D. pirmoji

-------------------------- šachmatų komanda buvonu-
“Pažadėtoji žemė" Bostone važiavusi į Waltham, Mass.,

--------  ir rungėsi su 'Brandeis uni
versitetu. Mūsų vvrai parsi- , -i ondokn >•*""- - , • ... ,, t- beveik 20,000 mažiau,veze laimenma 31 -,-l1 ■». Ko- ’

gusiems ii šešių kambarių ir 
ui* 1* u i vės. su centralinių aošildymu.chusetts valstijoj šiuo metu neKtaras — ektaras, here- Į rami. netoli Uphams Corner. T«L A V 2-4S8S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir S-8 
Nedaliomis ir Šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Uph4"’s Corner 

DORCHESTEK, MASS.

Herodas— 
futbolas — 1 
— putra

tuščias garažas. Teirautis pirmame 
aukšte.

17 U’endover Street 
Dorehester 25, Mass.

* • • XXV V. -"K- •— ~ V. «. 1. 27-' '•r'’’ ’' ’ ' >•«.- xr\
J PAKUI ODL GYVAS ŽĄSIS £ 
3 Prašom atvykti ir pasirinkti iš f 

po $3.75 už žąsį. Atvykite ►

yra 96,000 bedarbių, o per- tikas —eretikas, 
nai tuo pačiu metu jų buvo Erodas ir kt.

putbolas, futra 
kt.

Priebalsi h 
priebalsi g, 
harmonija,

Po Naujųjų metų Bostone 
; matysime ‘'Pažadėtąją že-
įmę’. kurią pastatė Haitfor- maudoje lošė ir taškus pelni- 
įde rež. Ipolitas Tvirbutas, jo šitaip: G. Šveikauskas 1, 
j praeitą žiemą Bostone re- K. Merkis 1. A. Keturakis O, 
jžisavęs incą Kudirką '. J. Štarinskas 1 ir P. Kontau- 

medici-! Hartfordiečius kviečia Li- tas 12. Lietuvių A komanda 
Įtuanistikos mokykla, Dra-tebesilaiko tarpkiubinių Bo 

sambūrio padedama.
turėdama 4-2 iš ning-

ir

dar vertė i 
pavyzdžiui: 
garmonija.

Lietuvių kalbos raidynas, hektaras — gektaras, her- 
arba abėcėlė, turi 30 rai- bas — gerbas, herojus —

KO LIETUVIAI NETURI

stono runotvmu antroje vie- džių’ bet raidžių ' garsų f’ Ser°jus’ himnas — gimnas 
_________________ " - ‘ . -5* « o ch h lietuviškieji žodžiai;ir kt. Bet jai jau vra rusų

gavo teisę praktikuoti irke- . -1- i» mng- neturi Tik jaUsmažodžiai kalbos itaka, nepriklauso-
fS-L.A. 308 kp. susirinkimas tymu ir 19-11 is suloštų par- •lenu* meoi? Čikagoje *ek- H . in * T • • R , ‘J1, ir garsosekos žodžiai jų ga-sojoje Lietuvoje buvusi
mingai vertėsi gydytojo ... , .... 1 kietmių d komanda j. turėt:
nraktika. Bet tas jo nepa- . iIu^ kuopos susirinktas pr. _ l»nktadien» laimėjo kiasj ch;
t-,4,. bus gruodžio 21 d. 4:30 vai. prieš G.B. I. Bovs, santv- K .tenkino n jrt emei tpecia- ,19jr 9 cha!, nustemba uch!, zven-
lizuotis smegenų chirurgijos
srityje, dirbdamas pas gar- _ . ___ i_ \-
sius šitos srities žinovus, jų

laipsniu. .Amerikon atvvkes'mo

andaros saiėj (124 F kiu 3-2. Po tašką pelnijo: 
St. L Jame bus nominuoja-A. Karosas, G. Kuodis ir 

Spirauskas.mi Centro Valdybos kandi- Edm.
taipe 11 pas pasaulio garso Įdatai: Visų naiiij dal.vvavi- - 
nervu - smegenų chirurgą ma^ zulinąs. Jen ous Į»ali- 
dr. Pofpen Lahey klinikose?ma įmokėti ir mokesti.

Dr. Bylaitis šiuo metu y- Valdyba
ra vienintelis lietuvis sme-
genų chirurgijos specialis- Veltui atiduoda namus

FASK-tas

tas. sėkmes jam

Dr. M. Gimbutienė 
nekalbėjo

Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Komitetas pa
skyrė žinomą Bostono šach-, 
matų veikėją Kaži Merki 
visos Š. Amerikos lietuvių 
šachmatu komiteto vadovu.

Gruodžio 10 d. S vai vak. 
dr. M. Gimbutienė turėjo 

per radijo stoti 
- F.'M. (88.9 klc.)

kalbėti
WERS
“Living with Languages” 
programoje, bet dėl ivvku- 
siu technikos kliūčių jos pa
sikalbėjimas su stoties pro
gramos vedėja apie lietuvių 
Iddbą atidėtas vėlesniam 
laiKui.

dūrio po 5 už 
j bet kada. Adresas:

P. J. Akunevich 
Eini Street corner Pond St. 
Ha!ifax. Mass. (51 ►

►

Namai Pardavimui
Geras investmentas j nuosa 

vybe. Nereikia nieko imokėti 3
, pavyzdžiui: juo- greit iš lietuvių kalbos pa- ir 4 šeimų namai, puikiame sto- 
i-chi-chi!, cha-cha- šalinta. ‘ lZ:..nu^.„PeL m£nesU?15-

Kaimynasgia yyy-cha-cha!, pasipikti- __________
11a fe!, fetiū! '

Tuos garsus turi kaiku- «u!icl BAXCH !iAMAS 
1-;*^" . • * .« KAMBARIŲ PLYTŲ ir AKMENSlTOfe kitO> kalbos, taip pat namas su dideliais ir gražiais gyve- 

ir anglų kalba. I lietuvių namu. valgomu ir virtuvė, puiki ak- , iv - . .. mens krosnis gyv. kambaryje. 3 mie-kalbą jeję \ adinamieji tarp- jyamieji, didelė vonia su koklių "sho-

Neseniai pradėjusi Bosto
ne veikti Boston Homes 
Co. (389 W. Broaduay), 

j kurią vadovauja Bruno Kai- ĄUk
vaitis ir Vytautas Stelmo _____
kas. paskelbė veltui atiduo- ylūsu kaimvnai Milfed ir y 
sianti vienos šeimos namą Antanas Aleknos po Kalė- Jį 
vargingesnei šeimai, suge- dų išvyksta į Floridą ir ten ” 
bančiai ji pasitaisyti. žada pabūti iki liepos mė

nėšio.

_ nos 1 PloriAa

TeL Jl'niper 6-7209

^TeL

Dar vienas L. Enciklo
pedijos tomas Girdėjome grįžusią iš Sibiro

LAISVES VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

\VH1L. 1130 kilociklų 
Medford, Mass.

ĮVORC. Į3Įft kĮĮocikĮų 
Worcester, Mass. 

Sekmadieniais 
8:00 iki 8:30 vai. ryto

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS.

Kaina $15,500 už abu. Susitarsim dėl finansavimo, šaukti sa- . vininką: III 5-0074. (51
Charles J. Kay

(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius "piumbing”—i 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimoj 
ir taisytr.o darbus. Kainos priei-k 
narnos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit. paklauskit mūsų kainų. 

Telefonas CO 5-5839 
Mt. Vernon, Dorshester, Mass.k 
rT>»»Turrrr>rr>rrr»i

i

512

iūwiu rKUUKAMA 
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai.I
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir

Verčia bibliją ir mokosi

Jurė-

AN 8-2712 irba BĮ 4-9018 ’

Dr. J. C. Seymour
(LAND2IU8)

Lietuvis Gydytoja* ir Chirarra* 
Vartoja vėliausios konatrakcijo*

X-RAY Apatat*
Pritaiko AUnigi

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

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodtt

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadvvay
8OUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
87 ORIOLE STREET 

Weat Roabniy,
Tel. FA 3-5515

Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į

PLEKĄVICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge g Florigts gėHų
St., Cambridge, KEPĖJAI 3 /anų krautuvę, 502 East

BALTIC RYE BREAD 1 Broadway, So. Bostone.
linki visiems draugams ir kostumieriams LINKSMŲ į .^Jn ^au’
IV AT l.'TAT’ Š:V7PV/^TT* covaito moc 't?' lailiaS lf JAeleiVIS.

Kas praeitą sekmadienį 
klausėsi “Laisvės Varpo”

, Enciklopedijos dvyliktasis programos, tas girdėjo pa-i 
tomas, kuris jau senokai bu- sikalbėjimą su grįžusia iš vo išspausdintas, tik užtru- Sibiro Monika Gaučiene ir 
ko ryšykloje. jos vyru. Klausiusiems dar

Šią savaitę išsiunčiamas 
prenumeratoriams Lietuvių

7' e o I o ga s Algirdas 
nas su šeima 
sikėlė gyventi
Harvardo universitete tęsi 
teologijos studijas daktaro, 
laipsniui gauti. Tuo pačiu

iš Čikagos

rKALĖDŲ ŠVENČIŲ, šią savaitę mes parduodame
kartą buvo patvirtinta, ko- gšventėms šližikų ir krustų. Prašome įsigyti. $ Steponas Minkus.

Merrimack kius kryžiaus kelius ėjb --------------- ----- ----- -
Gaučius, kol iš “darbininkų

KETVIRTIS & CO. —JEWELERS— 
Laikrodžiai-Deimantai 

Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

pei
Bostoną ir -

--------  rojaus” savo žmoną išvada-
Per šešis mėnesius bus už- vo. Bet tokių laimingų kaip 

darytas paskutinis “penkių ji? tėra ant pirštų suskaito-

Uždaromas ir 
fabrikas Lovvellio mieste

metu A. Jurėnas tęs Bibli
jos vertimą iš originalinių viu

didžiųjų” tekstilės bendro- mi.
fabrikas, priklausęs Me- Sužinojome ir tą. kad 

ką tik gimęskalbų i lietuvių kalbą. Pa-jnimack bendrovei. Vėl 1,- Jmksčiau ir 
žymėtina, kad Naujojo Te- ūūij darbininkų liks be dar- tremtinių vaikas buvo poli- 
stamento vertimas yra jau i bo. cijos žinioje ir be jos suti-
baigtas ir atiduotas spaus- Bendrovė tvirtina nega- kimo iš gyvenamosios vie- 
dinti. Senojo Testamento linti konkuruoti su iš Japo- tos jo niekur nebuvo gali- 
vertimas dar užtruks keletą nijos atvežamais pigiais me- ma išvežti. Dabar vaikai iki 

dvilnės audiniais. " -lo metų laikomi laisvi ir
-------------------------- 'gali važiuoti apsigyventi

metų.
Kiekvieną sekmadieni 1 

vak po pietų. A. Jurėnas 
laiko pamaldas lietuviams 
So. Bostone. 4th & L St. 
bažnyčioje.

Lanko naują biblioteką

Gi eta Keleivio įstaigos 
pastatytąją ir jau veikian
čią biblioteką gausiai lanko 
ne tik pavieniai asmenys, 
liet ir mokyklų ekskursijos.
.Jos pažiūrėti atvyksta sve- spaustuvė baigia spausdinti j 
čių ir iš užsienio. Joje lan- Stepono Kairio atsiminimus Clevelandą

Kodėl tokių nėra daugiau? kur nori. to dėl nevienas

«•

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re- g,J ceptus ir turime visus gatavus vaistus. g j JTurime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir kitus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vaistų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.Jei reik vaistų—eikit j lietuvišką vaistinę.Sav- Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

382a W BROADITAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6026

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

x

x.U £ IX i' I

Kas perka ar parduoda namus, ūkius, bizniu* kreipkitės į
Praną Lcmbertą

REALTOR 
397 E. BROADWAT

SO. BOSTONE

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

o kitu laiku; Tel. GE 6-2887

FLOOD SQUARE HARDWARE CO.a J. ai
«xa«xx*x

vaiku grižta arba gali griž-i
Nenorinti skelbtis* X, ne- J Lietu\ą. tėvai dažnai t nirx«*t a 1 ici a ch imtumu i DCDCiiiMTiajirY tuTAifA galėjai būti Lietuviu Dar- tokiu leidimo negauna. Se- į D®2«AUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 

! bininkų Dr-jos 21 kuopos 'niau ir Gaučienė norėdama NAUJOJOJ ANGLIJOJ
, gruodžio 1 d. rengtame po- į išeiti is kolchozo, kuriame 
i kyly, atnešė Š2 ir prašė juos i į artimiausią miestelį,

Telefonas
87, Ma 

AN 8-4148
... . . k - . w . . k—. - ty. »— M Myk.i.u- .r Y y > k.k-vn.4 .

perduoti pokylio rengėjams, turėjusi gauti policijos lei-. _ io
. dimą, o paskutiniuoju metu i Ellw Room

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Tel. AN 8-8764

Baigia spausdinti

Lietuvių Enciklopedijos

jo nebereikėję. žodžiu, da
bar esą šiek tiek laisviau.

Santvarai išvyksta į

409 West Broadway So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritisi iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi- •sas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
ii Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai-

kėši ifla Kuli. America “Lietuva liūdo”.
House Miunchene (Vokieti---------------------------
ioi i bibliotekos vedėja, ir SLA 43 kp. nauja valdyba • • • i . , • , » . ..Ada H. I ache. Dudelin : ____ - : vyksta į Clevelandą 1 savai-'*'l,ntin> P^rpakavę pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimas.
miesto <N. Zelandijoj > vie-! S.L.A. 43 kuopos gruodžio tės atostogų. ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, DĖL INFORMACIJŲ
šosios bibliotekos vedėjos 11 d. susirinkime išrinkta KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI
padėjėja. šios sudėties valdyba: Pirm. Tai sugalvota!

---------------------------- :P. Jankus vicepirm. B. Ka-j --------
Socialdemokratų pokylis počienė. ižd. K. Vilaišis. fin. Jau kuris metas So. Bos

sekr. J. Vaičaitis, prot. sekr. .tono lietuvių jiarapijos baž- Siunčiame su INTURISTO įgaliojimai*.
I..S.S. 6<>-ii kuopa kovo V. Minkienė. iždo glob. J. nyčioje lietuvių mokyklos 
d. Lietuviu Piliečiu Dr- .Arlauskas ir B. Stravir.skie- vaikams sekmadieniais 9 

ios salėje rengia metinį po- nė. organizatoriai: dr. B. valandą įvestos būtinos pa-;
bvj; ' .Kalvaitis. J Lekvs ir J. Vai- maldos tik anglu kalba Ka-1 li«mwn. BrilurpMIt iKr^ą.

Poetas
Santvarai

Stasys ir Elena 
šį penktadienį iš-

goje. Prašykite katalogų.Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo lr gavėjo adresus. Mes,

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai 
patarnauja ir persiunčia siuntiniu*. Siuntiniai apdrausti.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak. ketvirtadie- 
; niais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentinam e namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge
liais; sutaisome pijazua ir dengtam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis;

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Masu.
TeL: JA 4-4576

oeooooooooooooooaoMOonoa

į APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, visokių kitokių ligų ir nuo nelaimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
of (hc Peare—CoastaMa

598 E. Broa4way 
So. Boston 27,

TeL AN 8-1781 ir AN

Moore Malevoo 
Popieros Sienoms

8tiklaa **
Visokie Reikmenys 

Plw
Visokie

VAISTAS -AZIVA”
1—Vaistas nuo nudegimo te 

nuiutimo

6—Vaistu nuo kojų nieMjl- 
mo, piritam^ tarpupMUam te


