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Vengrijos Komunistų Teroras
Vėl Jaudina Visų Pasauli

•
Vengrijos Diktatūra Slaptuose Teismuose Teisia ir Žudo

Vengrijos Laisvės Kovotojus; Jau Virš Metų Laiko 
Žudynės Tęsiamos ir Joms Galo Nesimato; Va

karų Diplomatai Tariasi Kelti Klausimą
Jungtinių Tautų Seime.

Enterad m Second M V 52-IEJI METAI

Rusų tankais vengrų tau- Indonezija Grobia ■ i 
tai užkalta Kadaro vynau- ti T t ''
sybė slptuose teismuose vis UlfUlūlį 1 liną j
dar teisia ir šaudo pereitų - ------- [
metų spalio mėnesio tautos is°j Indonezijoj Olandi-; 
sukilimo “kaltininkus”. Tei- j<* piliečių turtas perimus 
siami darbininkai, rašvto- a*‘ dar perimamas j Indone-j 
jai, valdininkai, mokytojai ziJos valstybės rankas. In-; 
ir tiems teismams jokio ga- donezijos vyriausybė aiški- į 
lo nesimato. Kadar valdžios na> kad olandų turtą reikė-, 
agentai sako, kad teismai J° užgrobti, kad privertus 
tęsis dar kelis metus iki vi- Olandiją atiduoti lndonezi-; 
si “kailininkai” bus nubau- Naujosios Gvinėjos ša
šti. lą... ■

Tų “kaltininkų” ten tik-, Dėiolandųturtųužgrobi- 
rai nepi itrūks, nes spalio su-'mo Indonezija ne tik ne- 
kilime dalyvavo veik visa \ P1 aturteJ°, bet susilaukė 
vengrų tauU ir Kadar reži nemažos krizės. Olandų lai

vai pataikydavo susisieki

mą tarp daugybės Indone- 

laivų su

sai susto-

Vengrijos žudynių tikslas į J? 11 daugelyje Indonezijos 
yra išskersti visus laisvės yįe^M pradeda tiūkti viso- 
Kovotojų žymesnius asme-

INDONEZIJOJE OLANDAMS VISAI BLOGAI

Viršuje karinis laivas išplaukia iš Olandijos. .lis veža karius i Nauj. Gvinėją, 
i kurią kėsinasi Indonezija, o iš ten at'-eš iš Indonezijos varomus olandus. 
Apačioje Indonezijos darbininku unijos atstovai (dešinėje) skaito pranešimą O- 
|anrf;ins laivu bendrovės direktoriams, kad ju bendrovė nusavinama.

Prezidentas Aiškina Tautai 
Paryžiaus Nutarimas

Be Provokacijos lr Be Baimės” Vakarų Valstybės Sti
prins Savo Karišką Galybę; NATO Valstybės Patvir

tina Savo Pagrindus; Nutarta Imtis Priemonių,
Kad Sovietų Ginklavimasis Nepralenktų 

Vakarų Valstybių.

mas turi didžiausią pasirin 
kimą žmonių, kuriuos jis
gali skersti 
liepimą.

pagal rusų pa-; zjj°s salų, ° dabar
susiekimas lr v uin

Nežino Ką Daryti Su Prezidentas D. D. Eisen- r, o . > >• • hower šį pirmadiem, kaitųarmą Pertėteliaissu valstybės sekretorių John
--------- Foster Dulles, aiškina tautai

Prezidentas D. D. Eisen- pereitą savaitę Įvykusios 
hower ruošiasi kreiptis i NATO valstybių vyriausy- 
kongresą su pasiūlymu per-bių vadų konferencijos Pa
žiūrėti įstatymą apie farmų vyžiuje nutarimus ir jų svar- 
produktų kainų palaikymą, tą Amerikai ir visam laisva- 
Vyriausybė aiškins, kad jam pasauliui.
aukštų kainų palaikymas y- per keturias dienas pen
ia perdaug brangus ir vy- kiolikos valstvbiu vyriausy- 
riausybės sandėliai jau da- bių vadai tarėsi Paryžiuje 
bar, yra užversti visokiomisįr po pasitarimo padarė pla

tų pranešimą apie savo pa
sitarimų vaisius.

NATO valstybės pabrė
žia, kad jos susijungė i ka
rišką sąjungą tiktai gyni
mosi tikslu, kad išsaugotų 
savo nepriklausomybę ir

nis, kad vengrų tauta nieka
da nebedrįstų griebtis gin
klo prieš rusiškus okupan
tus ir prieš rusų pastatytus; 
vietos bolševikiškus vadus. 
Žiaurus teroras Vengrijoje 
neina mažyn, bet tęsiamas 
sistematiškai ir niekas Ven-i

t

gėrybėmis, o dėl šių metų 
gero derliaus tuose sandė
liuose prisirinks dar dau
giau visokių gėrybių ir jų 
nebebus kur padėti, jau ne
kalbant, kad iždas turės 
daug pinigų išleisti produk
tų kainoms palaikyti.

Žemės ūkio pertekliai jau 
seniai vargina vyriausybę ir 
jokio sprendimo kol kas 

dar neat-

acfimniil mn_ 
▲ vr Tito oovmviuv^ mv~

kių prekių, o Javos saloje Kaire Renkasi New Yorko Miestas Generolas Sierov 
kai kur žmonės net badau- į • Minios Delegatų V’aiks&M Pėsčias SaA:o.ST 4psf Dalęs Į“pertekfių bėdai
ja, nes laivai 
žmonėms ryžių.

nepristato
Egipto sostinėje Kaire New Yorke neseniai ėjo Generolas Ivan Sierov,;

rasta.

Anglija Duoda
■gruodžio 25 d. prasideda 44 , -__Sovietų politinės policijos f7 . . o .
'tautų konferencija. Egiptas nautojų streikas. * Strei- vi,šininkas’ ,ašo Maskvos Valst. SekretoriUS
'sukvietė tą Azijos ir Afri- . j “Pravdoje”, kad jo vado

vaujama politinė policija e-
Lanke Gen. Franko

gnjoje 
rytoj 
tinęsmas uėl dalyvavimo spalio

Amerikai Bazes** valstybių n-tautų kon-keIias mJiestas
--------- ;ferencij?:. kad pareiškus^, žeminiu

sknauazumųjų tautų so- vaik^JV -------- -------------------------------
pioicstą P'(es i)abar transporto darbinin- kd<l v<*kaių\ aisty- NATO valstybių konferen-

,ena' kų unija grasina Naujų Me- tnll,al nosnipinetų So- cijos> iankčsi Madride, kur

nėra tikras, ar jis į Anglijos parlamentas 289 
nebus suimtas ir poli-į balsais prieš 251 pasisakė Hdarišką protest 
policijos kamantinėja- už kūrimą bazių raketinėms “Vakarų valstybių

bomboms ir imti iš Ameri- lizmą ir kolonializmą’
įmpena-

“ lIUU»~lCtO i • • 1* • ai a •
traukiniu ^antl al)S,vaHusi;nuo netin- Valstybės sekretorius John 

karnų gan alų ir budriai Porter Dulles, po Paryžiaus

t- . •• • . . -tu dieną paskelbti visuotini
menesio revoliucijoj, lai p į kos raketinius ginklus. Bal-1 Konferencijoje dalyvauja tran rto ^al^įninku strei- 
kitų teisiamųjų ar numato-i savimas ivyko po Atlanto ne vyriausybių, bet tariamai ka — g^i^g nebus at- vikitų teisiamųjų 
mų teisti 
komunistų
g.V 
nesi

vietų paslapčių.

tų kariškos sąjungos, tos są
jungos nariai pastebi, kad 
iki šioliai joms pavyko iš
saugoti savo nepriklauso
mybę nuo Sovietų diktatū
ros pasikėsinimų. Sąjungos 
nariai sutarė iš naujo, kad 
“bet koks puolimas prieš 
vieną iš mūsų, būtų puoli
mas prieš mus visus” ir visi 
NATO sąjungos nariai sku
bėtų užpultai tautai į pa
galba. Kadangi Sovietų 
Rusija paskubomis ginkluo
jasi ir barškina naujausiais 
ginklais, tai ir NATO na
riai sutarė “be provokacijų 
'ir be baimės” tęsti ginklavi
mąsi ir pasiruošimą, liet 
kartu siūlo Sovietams derė
tis dėl kontroliuojamo nusi
ginklavimo.

v.»• -------
Sovietų Rusijos tikslai, 

sako NATO valstybių pra
nešimas, nėra pasikeitę. Ji 
siekia ardyti laisvųjų kraštų 
vienybę ir silpninti tuos 
kraštus ir tam tikslui Mas- 

jkva naudoja įvairias prie- 
i mones—kariškas, politines 
ir ekonomines. Todėl ir 
NATO valstybės iš naujo 
sutaria stiprinti savo kariš
ką galią, gilinti ūkišką ben
dradarbiavimą ir politikos 
srityje bandys dažniau tar
tis ir derinti savo politiką. 
Tikslas yra prieš Sovietų 
galybę pastatyti laisvųjų 
NATO tautų lygią ar dides
nę galybę.

Tarp kitų dalykų sutarta 
laikyti atominių ginklų at
sargas Europoje, kad tais 
ginklais galima būtų nedel
siant pasinaudoti, jei Sovie
tai pradėtų puolimą. Taip 
par principe sutarta, kad 
NATO sąjungos nariai gin- 

Skluosis raketiniais ginklais, 
dėl bazių kūrimo tiems

jis turėjo ilgesnius pasitari- 
Generolas Sierov pats yra nius su Ispanijos diktatorių 

ienas iš tų “netikusių gai- gen. F. Franko.
sako, kad J. 

painformavo Is
panijos diktatorių apie Pa
ryžiaus konferencijos pri- 
imtuę nutarimus, bet esą su 
Franko nebuvo kalbama a- 
pie kūrimą raketinių bom- 

vą. bet Kana tserije buvo j)U 5azjų Ispanijos teritori- 
pagautas ir nužudytas, Šie- joje.

Amerika Ispanijoje turi 
oro ir vieną karo

ti yra ir Vengrijos'NATO sąjungos posėdžių, visuomenės atstovai iš 44 New Yorkodid- vai,l"' kurie Stalino laikais Pranešimai
stų vadas lmre Na-'Parlamento pritarimas svar- UutM- i tokių skriaudžia- miestis lik|.ai |)atirs ką rei- <1,rbo fl.'kseiausią politines p Gulies 

;y, kuris pernai spalio mė- bu tuo, kad Anglija pirmoji tautų konferenciją ėkia netuiėtj mjeste susjsįe. policijos darbą. Jam v“J“
lesi vadovavo vyriausybei, patvirtino NATO valstybių pakviesta ir . Sovietų Rusi- j.imo .)rjemonįu>" vaujant Lietuvoj ėjo n
vuri paskelbė Vengrijos j vadų nutarimą apginkluoti Ja> kurios skaitlingi delega- dalini nožemmiu niai žmoniM trėmimaikui
neutraiumą ir šaukėsi Va- Vakarų Europos valstybes tai jau atvyko greitaisiais metais ir vėliau
karų Į^isaulio pagalbos raketinėmis bombomis, kad sovietų lėktuvais, bet Rusi- ' „vcit-imšJ: Jntnmnhi. kai rusai vėl grįž 
pnes rusų tankus. 'iš Vakarų Europos viduti-J08. pavergtos tautos Euro- ; , . . va. Bet ,~-1“ °

lmre Nagy buvo pasislė- nio tolio sklidimo raketo- P°JeJ konferenciją nebuvo - ?’ ■
pęs nuo rusų Jugoslavijos mis galima būtu pasiekti Kviečiamos. -

‘ 1 Egipto diktatorius Nasser, nes sustos?
pnemo-

vado- 
masi- 
1941 

po karo, 
įzo i Lietu- 

kada Berije buvo 
ir nužudytas, Sie-

pasiuntinybėje Budapešte, svarbiausius Sovietų pramo- 
bet rusai apgaule jį išvilio- nės centrus.
jo iš pasiuntinybės ir arės----------------
tavo, o paskui išvežė į Ru
muniją. Dabar sakoma, kad 
jis parvežtas į Vengrija ir
jau kuris laikas tardomas 
politinės policijos urvuose.

Jungtinių Tautų seimas 
nieko nepadėjo vengrų lai
svės kovotojams praeityje, 
ne ką padės ir ateityje, bet 
Jungtinių Tautų seimo pasi
sakymas vėl atkreiptų pa
saulio dėmesį į Vengrijoj 
siaučiantį terorą ir gai kiek 
sugėdintų Maskvos žiaurius 
diktatorius, kurie ir yra ti
krieji vengrų liaudies bu
deliai.

SOVIETAI ATMETA

Sovietų Rusijos vadai, 
Chrusčiov ir Gromyko at-' 
metė NATO valstybių pa
siūlymą atnaujinti nusigin
klavimo derybas, kaip jos 
seniau buvo vedamos. So
vietai reikalauja sušaukti 
tam reikalui J. T. nepapras-' 
la seimą

Į KALĖJIMĄ

Aktorius Anthony Franrio- 
sa vedamas į kalėjimą 1(1 
dieno haosmei nf spaudos 
fotoj-rafo užpoolima atlik- 
ti

įkviesdamastą “solidarumo” 
konferenciją, matomai, no- KAINOS IR VĖL 

Įrejo atsimokėti Maskvai už KYLA AUKŠTYN
(jos pagalbą ginklais ir už _____
'paramą Sueco krizes metu.

Nuo spalio 15 d. iki lap
kričio 15 d. įvairių reikme
nų kainos Amerikoje vėl 
pakilo į viršų beveik pusė 

Šiaurės Jūroje laike au- nuošimčio (<UG ), o mėne- 
di-os nuskendo du prekybos sj prieš tai kainos buvo lyg

JŪROJE NUSKENDO DU 
i PREKYBOS LAIVAI

lovas greit jiersimetė į 
C hruščiovo pusę ir pasiliko keturias 
politinės policijos viršūnėje. Įaįvyno" bazę.
Dabar jis įspėja Sovietus _______________________
saugotis “Vakaru šnipų”, 
kas gal reiškia, kad ten ir SEKRETORIUS 
vėl prasidės politinės poli- VIDURINIUOSE RYTUOS 

teroras.cijos

PRANCŪZAI ALŽYRE 
MEDŽIOJA ARABUS

Jungtinių Tautų sekreto
rius D. Hammarksjold da
bar lankosi Egipto-Izraelio
pasienyj. Jis ten nuvyko ap- 

I’rancūzų policija padarė lankyti J. T. karių, kurie 
laivai. Vienas škotų laivas ir nusistovėjusios ir nebėki- dideles kratas Alžyro pi» saugo tą pasienį, kad vėl 
su 38 žmonėmis įgulos nu- lo. Kai kurių prekių kainos vincijos miestuose ir skel- neprasidėtų žydų - arabų 
skendo ir jokių įgulos pėd- buvo net pradėjusios slink- bia suėmus 445 arabų naci- kautynės.
sakų dar nerasta. Kitas lai-jti žemyn. onalistus Įtartus teroru. '---------------------------
vas, kurs bandė pirmąjį gel- Visus šiuos metus kainos Prancūzų karas prieš ara- ĄNTARKTIKOJ RASTA 

Įbėti, nuskendo su 14 žmo- kilo aukštyn išskyrus vieną bu maištininkus jau tęsiasi ANGLIŲ ATSARGOS
nių įgulos, bet jo įgula buvo mėnesį, bet dabar jos ir vėl ketvirtus melus ir jam vis ______
išgelbėta iš jūros. numušė įekoidą. dai nesimato galo. Tyrinėtojai atrado šaltoj

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, Rėmė- 
jems ir Bendradarbia ms Linkime 

Laimingu Naujų Metui 
“Keleivio” redakcija ir administracija

Antarktikos žemėje anglių 
storą sluoksnį maždaug še
šių tūkstančių j>ėdų aukš
čiau jūrų lygio. Kol kas an
glių klodai dar nėra išsa-lbet 
miau ištirti. Antarktika yra ginklams laidyti paliekama 
nemažas kontinentas ir jis vėliau susitarti ir tos valsty- 
dar tik pradėtas tyrinėti. bės, kurios nenorės tų gink- 

Vrano Antarktikoje, pe-jlų turėti, galės jų neimti iš 
likanu laimei, dar niekas Amerikos. Visa eilė kitų
neužtiko priemonių stiprins NATO.
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Kanadiečiai Lietuvoje
Neseniai Kanados lietuvių būrelis, pasivadinęs "de

legacija". lankėsi Lietuvoje. Žinoma, delegacija to bū-1 
relio netenka vadinti, nes jų niekas nelinko ir neįga
liojo važiuoti i Lietuvą “susipažinti*’ su padėtimi. Visi 
tie "delegatai" buvo žmonės palinkti iš viršaus ir su
tikę pasivažinėti už pigią kainą.

Griže iš Lietuvos kanadiečiai lietuviai kai kur lai- * *.kė paskaitas, kiti iš jų aprašinėjo laikraščiuose savo Į 
Įspūdžius ir papasakojo gautas iš valdžios žmonių in- » 
formacijas, kai kada pridėdami ir savo Įspūdžių.

Keikia pastebėti viena keista dalvka iš tos "dele- 
gacijos" kelionės. Privačiai tie "delegatai" papasakoja 
visai kitokių dalykų. negu jie pasakoja viešai, jau 
nekalbant apie jų rašinius bolševikų laikraščiuose. Vie-., 
nas delegatas, labai nenoromis, bet privačiai papasa
kojo maždaug tokių dalykų:

Gvvenimas Lietuvoje sunkus, žmonės nepatenkin-

SOVIETŲ syi’NC.A |R g| RIJA P ASIRAM) SCTARTĮ

Sovietu Sąjungos ministerio pirmininku p idėjėjas Joseph kuzmin (dešinėj) spau

džia ranką Siri jus kraštu apsaugos mini eteriui kaled A! Azam. kai buvo pasira

šyta tu valstybių ekonominės pagalbus sutartis. Sovietų Sąjunga pasižadėjo 

duoti Sirijai .'*00 milionu ilgalaikę mažų nuošimčių paskolą.

I
I

I
Kas savaitė

demokratiją, rasų kariuo-
Netoli F'ittshurgho giw- sjenu dl^inant |)e,Teremi. 

dzio 1» d. pradėjo veikti
pii moji tiktai taikiems tik- NATO sąjunga nuo savo 

siams skiriama atomine 
lektrainė”. Tai yra

Atominė elektrainė

ne e- . ..ct,- gyvavimo pradžios perejo 
? ,ip* visokiu krizių ir nesusipra-pingport. Pa elektrinė ku- ^'Lip paprastai koali- 

nos statymas buvo pradėtas jjo^ R į s'us!jun^a kelio. 
prieš 32 menesius.

Gruodžio 
komercinė

. .. lika valstybių, vidujiniai ne-
<. pu moji ^landumai siekia ją išai- 

pra- - . - •* * -

___________________________________________________________________ ;Duquesne elektros kompa
—Jūs jaunesnioji šeimosNina jau visai arti Kauai. riau —nesiskubinkit, paspė- nD°s energijos tinklui. E-

18
... .... .e,ektta‘nė P'“- žytL Tildei karts nuo karto

.dėjo veikti .r duoti elektra tįkios koaljcijos turj būti 

stipnnamos. jų tikslai įsiys-

man liepia važiuoti sim, juk neisim niekur ir, lektrainė gamins 60,000 ki- 
dargi ši vakarienė gali būti Iovatl? energijos, arba maž

ti. Grįžusieji is Pietų Amenkos i Lietuvą keikiasi, kad sim vietoje ir jeigu Nina važiuoti greičiau, kaip 15- paskutinė, nes jeigu Nina daug tiek, kiek reikia 120,-
susigundė grįžti i namus, o Lietuvos žmonės tokius mus nugalabys, tai nors sa- 20 mylių greitumu, tai tu kuri pasigrobs, tai daugiau ()00 gyventojų miestui
grįžtančius pašiepia, kaip kvailiukus, kuiie važiavo ne- vos rankos akis užbers, o žmogus ir klausyk jų. Va- jau nereikė
žinodami, kas jų laukia. Kai kurie žmonės iš viso ne- Jei kas nors su jumis atsitiks, žiuoju. kaip paprastai 30-35 -—tik plumpt visi
•abai noriai su delegatais kalbėjosi, nes iie nenorėjo : tai mes 

—O je 
važiuoju
na užprotestavo. važiuojam. Telefonų stulpai sos.

. .. . . —Gerai, tai jūs visi va-riogso išvartalioti i visas N; ;|. . :kuri gamina 1(10,000 —
yra maždaug toks. kaip jis aprašomas neholsevikiskoj ižiuokite? o aš paliksiu na. puses, medžiai linksta prie Nuia >,mdo .vatų energijos, bet kadangi
spaudoj, skaitykit ir žinosit... 'mies vienas. pat žemės, ant kelio daug Senu posakiu tariant —stato elektrą ir karo ga-

Kanadiškių "delegacijos" nariai mažai ką tepasa-. —Jeigu Grandad palieka, žagarų ir visokio brūdo, bet neleisk velnio per duris, tai ™-vb?s reikajams, tai jai 
koja apie trėmimus žmonių iš Lietuvos i Sibirą. Ka- tai aš im lieku namie — važiuoti galima, tik su vie- ilvs m»r kamina — ei žinom taikoma pirmosios atomi

dalis važiuokit pas kaimy- Jis 
nūs. o mudu seniai pasilik- greičiau, o sūnus

»s vakarieniauti Shippingport, Pa., elek- 
šaukštus trainė nėra pirmutinė ato-

kinami, jų svarba iškelia
ma iš naujo.

Tokio tikslo turėjo ir per
eitos savaitės NATO valsty
bių vyriausybių vadų pasi
tarimas.

svečių užgauti ir nenorėjo tokiems puikiai apsirengu-į 
“-ms ponaičiukams pasakoti savo vargingo gyvenimo. 
Išvadoje tas delegatas pasakė — gyvenimas Lietuvoje i

Hali 'at,ai Iluuuc stiprinti 
,-i,/ savo kariškas pajėgas, pa-z\llO* . • • _• • •atominius ginklus

zachstaną ir 
žmonės, nei

kitas tolybes, 
kas kitas

nės elektrainės skiltosApie tą jų nei valdžios įatsiliepė 15 metų anukutis. nu syk traks, brakšt, syk Nina įlindo per langą. . M
neinformavo, ar gal iie tas in-i —Grandpą aš nepaliksiu, plumpt! Didelis medis tie- Vakarienę užbaigus ir mo- *al tik>lam>

"tik-
var-

šiai ant kelio ir das. Rusai jau seniau skel-

zės bus Įkurtos patogesnėse 
vietose Europoje, nors dėl 
ju kūrimo bus tartasi su

t'ormacijas Įsidėjo i savo kišenes ir užmiršo. Jie nieko j^ turi važiuoti su visais— šiai ant kelio ir jau prava- terims atlikus ruošą jau bu- *’?* kiekviena valstvbe atskirai,
nepasakoj* apie kasdienini valstiečiu gyvenimą, jup'ėl Graudina pareiškė savo žiuot negalima. vo arti 10-tos. Ilgai netra- » 1 °'a M a °‘
darbus kolchozuose, jų atlyginimą už • darbadienius"', muomonę. ..........Sušokę sakas aplausem, kus ėjom nakties poilsiui.”“1^,.
jų pririšimą prie kolchozų. jų valgus dirbant savoj.
"prisodybinius sklypus" ir t. t.

Kanadiškiai "delegatai" nieko nepasakoja.
Lietuvos tarnautojų uždarbius ir nelygina tų uždarbių ,la demokratijos 
>u visokių prekių kainomis. Jiems gal neteko kalbėti į kai kyla bent kokis 
su tarnautojais, kurie uždirba per mėnesi 350 rubliu.‘tai sprendžiam bals

ii- nugenėjom, kelią prasisky- Mes gavom didžiausią mie-: Kol kas
’ velyje kyla maištas ir to nėm ir vėl susėdę važiuo- gamąjį, kuriame buvo dvi >Ta brangesnė, kaip

. | kaltininkas pats senis. Bet jam. Šiaip netaip, kol pasie- dviguolės lovos, vienoj sū- bama anglimis. Bet elektros ^andv
al\le turim išeitį, nuo seniai Įves- kėm Cambels sodybą jau nūs su marčia, o kitoj mu- piginimo klausimas Angli-

Atrodo mūsų šeimos lai- 
maištas ir to

to, NATO valstybių 
dauguma manė, kad su ru-atominė elektra rejkia bandyti susitarti

garnį- nusiginklavimo ir tokie
mai bus daromi. Jei 
nenorės kalbėtis Jung-

Kanadiškiai "delegatai neinate Lietuvos darbinin 

kų butų. o iei ir matė. tai nepasakoja, kaip ten žmo 
nės gyvena, kokius patogumus jie turi. ar neturi.

Kanadiškiai nepasiteiravo. kokias kainas žmonės njojj jenkins nuėjo Į abu stovi už durų ir tik mo- ris, tai įlindo per langą. "Ar 
Lietuvoje moka už apdarus ir už avalynę, o jei ir ma-ikitą kambarį telefonu pra- ja rankom, kad 
tė. tai nepasakoja. nešti, kad atvykstame

Daug ką matė "delegatai", bet daug ko jie ir ne- paklausti ką reik atsigaben- bėgsi, kad baisiai lyja ir lentgaliais, sauja vinių 
matė. ar nenorėjo matyti. Jie matė mokyklų, kurių esą Ji. Bet greit sugrįžo ir sakė, mums 
dabar daug daugiau negru seniau. Jie matė gimnazijų, kad telefonas jau neveikia, 
bet nepasijdomavo. kiek algos gauna liaudies moky- ^į^u. stulpai išvartyti

valandą su puse
Kuomet vykimo 

tapo išspręstas, tuoj jaunes

nes, tai tuoj abu išbėga, Atbėga šeimininkas ir txndo kūrėjas, 
klausimas svečius pasitinka, sveikinas klausia, kas atsitiko? Nugi,ir kviečia j vidų. O dabar kas, neleidot Ninos per du’ 2monems sero‘

kad ji turėtų laikytis savo 
pasižadėjimo 1955 metų 
•‘viršūnių konferencijoj” Že
nevoj sujungti Vokietiją,

.... Taika žmonėms geros va- pasisakyta dėl Indonezij<jš
, pasiuto — prataręs vėl iš- Įlos - taip skelbia švenčių ir Olandijos nesklandumų,

ir bėgtum vidun, bet kaip gi oėgo ir bematant atėjo su sūkiai. Deja, geros valios nauio nakartota kad

Kol sav 
ir krovėm

is naujo pakartota, kad 
ne* pigios l)€*t Rupi

reik iškrauti mantą, plaktuku. Greit Nina buvo užteko, nes taikai palaikyti XAT0 nari būtu puolimas 
ro namuose viską su- suvaldyta. Nors ant minkš- “reikia dviejų”. Gali būti vjs

ir čia iškraustėm, tos lovos gulėjom, bet mie- ne tik geros, bet ir geriau-

ir taikai išlaikyti niekada

nsus
toio< ir mokvtoiai ir kain iie nuveda ealu* <u «alai< «laidai nuraukti. tai patalynė buvo lyg iš go mažai gavom, nes Nina sios valios, bet jei susitiksi Ru*** brangina*!

“d , ; f1 .... .1 : g . .f, \ . ?’ Sutarėm važiuoti dviem lnal™ išvilkta, žliugsėjo. ris daužėsi aplink užkam- mušeiką, kuris nori ant ta- Tik «pėio N4TO valrtv-
buvo propagandos biznis. Delegatų kelionę * lėktuvais imašmon1’imam lr kraunam’ Ture->oin bedos> ko1 susl” piUfe ir-Vls ^sl?° nukelti v o sprando sa\o nagus is-bes nutarti, kad su rusais
apmokėjo Sovietai 
Lietuvos valdžia, kuria

biznis 
juos po Lietuvą vežiojo ir vežiojo i kam reikalingiausia, kraustėm. Vos tik duris pra- stogą. Per naktį lietaus nu- bandrti, tai vietoje taikos reikėtų derėtis dėl nusi 

Pirmučiausia pasiėmiau sa- verk, tai Nina pati pirmuti- krito 27 coliai. _ gali gauti pylos. ginklavimo klausimo, Mas
kas

Mas-
pa»tatė rusai: juos \alpino U |Vo remingtonuką. eilę dra- nė skverbiasi vidun, drasko- Pirmadienio rytas, 7-ta Kiek panašiai yra ir vals- kva tuoj pradėjo brangintis

informavo Lietuvos valdžios žmonės. Gavę nemokamų jadiią. kuris veikia ri n- viską vercia aukštyn vai. cukraus fabrikas du tvbių santykiuose. Taikios, ir atmeta derybas J. T. rė-
malonių ir smagiai pasivažinėję kanadiškiai atsidūrė Lu baterija, porą "Cole- kojomis. Vos ne vos susi- syk sustaugė ir tuomi davė demokratinės šalys geros muose, ji nesutinka su ketu-
prieš klausimą, ar sakyti viską ir "atsidėkoti" savo ge- man” gazinių lempų ir vis- kraustę, apsitvarkę, suse- signalą darbininkams, kad valios kupinos, bet šalia jų rių didžiųjų užs. reikalų mi-
radariams atviru ir širdingu žodžiu apie tikrą pądėtį kas. Žmona pimiučiausiai dom aplink krosnį, kuri la- neitų darban. Potam dar yra totalitarinių valstybių, nisterių susitikimu. Nikita
Lietuvoje, ar gal geriau "numykti" visą reikalą ir pa- neša savo
šakoti pagal oficiališkas informacijas, nei perdaug j>ei- naneliu (dvi par:

paukštukes su bai gražiai kūrenosi, mote- Uis sykius sustaugė ir davė kur diktatorius ar diktato- nutarė pasibranginti ir rei- 
i pairakeets), nevien batukus, bet ir signalą, kad mokyklos bus rių klika gali paleisti į dar-, kalauja, kad ekstra sušauk

imu Tautu si * < 
jo siūlymus.

kiant. nei perdaug giriant, o taip sau informuoti nei >rt} anklodžių, pagalvinių kojiny nusimovusios šildė- uždarytos ii^vaikučiai tebū- bą savo ‘lai-pkontinentali- tas Jungtinių Tautų seimas 
.. . . ., ' ' iir iš šaldytuvo prisikrovė Seimininkas su buteliu na namie. Bet kur tau jie mus kumščius ir vietoje svai-stytų
šiaip, nei aip. jmaisto. 0 mūs kaiminka “bourbon" sukinėjosi ir vi- bus namie, tik praaušo ir taikos gali susilaukti griūvė- Nikita reikalauja, kad

lr uz Jlerns Paro*«Mrs. Adlev vaikosi po kie- sus šildė iš vidaus, šeimi- jau it žvirbliai visose pa- šių ir vergijos.
<lytą vaišingumą ir ypač už tokius iškaščius. kaip ke-b . . .

yra "viežlybi" žmonės
ypač už tokia- iškaščias. kaip 

ir už parodrią oficialinę pagarbą, ne-

.. _ . būsimose derybose, kaip jis
ima du didelius katinus, jos ninkė atsiprašinėja, kad ne- kampėse čii'škia. lr elektra Todėl protingi valstybių jas supranta, būtu sutarta 

lionės lėktuvais ir už parodrią oficialinę pagarbą, ne- mylimiausi žvėriukai ir no- t™ k«om pavaišinti, nes’pradėjo veikti. 'vadai, šalia geros valios, tu- '“pripažinti status quo,” ar-
nori pasirod.rii nedėgingais padarais. Tas "skolos jaus-.j-j kartu vežtis. O aš jau nėra elektros ir jos fabri- Gavom geras pusryčius ir pj pasirūpinti ir gynimosi !ba pasaulį, kaip jis yra, pa
muš" iš delegatų ir daro pusnebylius, kurie sako ir mąstau, kad šių moteriškių kas neveikia. tuoj skubėjom namo, par- priemonėmis, kad diktato- dalytą į dvi dalis ir kad nie-
nedasako. Kadangi daugumos "delegatų" yra bolševi- su visu žvėiinčium nevešiu. Prie tiek daug svieto, tai '*ykę radom viską tvarkoje, naj, dėl kurių “geros va- kas nedrįstų kištis į bolše-
kai ar jų simpatikai, tai jie mano. kad sakydami nuo- bet nepagavo ir taip liko. ir rodą gieičiau galima gau- kaiR paikom: langai neiš- Įjos” yra daug abejonių, ne- vi zmo pasaulio “vidaus rei-
gą tiesą jie ir patys sau spiautų į akis. Kol susirengėm

Iš TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

'Kol susirengėm ir prade- ti. Mano žmona su šeimi- daužyti, sienos neišgiiautos'būtų gundomi mus “išva-;kalus,” o pats Nikita per vi
jom važiuoti jau buvo tie- ninke nuėjo į virtuvę ir tuoj n* stogas nenukeltas. fik'duoti” į savo vergišką tvar- sokias kompartijas ir kitais

II

čia valanda po pietų, o lie- maniškė atėjo su dideliu mano darže Ninos biskį pa- ką. 
, tus vis pila l>e peirtojimo, puodu, uždėjo ant krosnies, sikapstyta. Pamidorai, pipi- 
vėjas dar labiau draskosi ir bematant buvo kavos vi- rionai, kopūstai ir sabalbo-

kur'lyg pašėlęs, kiemas jau }>er- siems ligvaliai. Potam vėl nai, kurie taip gražiai augo 
neti ___ ______ :i. .i..okl/liū betilo'vvnininsi jint emaionįpili iš

geraširdžiu* Cambel.
pakviesti drauge praleisti pUs apsemtas, reik skubėti, abidvi atnešė didelį katilą vyniojosi ant smaigučių, išNegeistina viešnia pridarė 

“zbitkų”
Gruodžio 1 d., sekmadie

nio nepaprastas rytas, lietus pasiduoti likimui? Rodos, 
pila lyg iš kibiro, nuo kalnų k»d savo namuose ir numir- ma 
vanduo čiurlena upeliais ti būtų lengviau. Bet kasgi 
šniokšdamas
rias. Vėjas pučia
mylių greitumu, medžius riaudo griebiasi
taigoja. drasko ir jų šake- didžiumos
les neša padangėmis. Ant apleisti namus
mariu nematyti nė vieno kaimynus, kur • • * • • * •
Ldvdio. pamaryje nei vieno z,au nusią
žvejelio ir marios baisiai į- man atrodo __ ____________ _____, . _________ _

. kalnais verčiasi. *ano niekui nepasislėpsi, njekas pajūry neliko? Ro- ,'odos sienos linksta. Vi- švenčiame žydinčiuose gė-įBerlyno ii kada ginkluoti 
Po pusryčiu susėdę taria- ^’a ne New Y orkas ir į sub- <jos, mes paskutiniai, taisa- valgo, skubi, tarytum kur ■ lynuose. į bolševikiški

«._z. ‘ko, važiuokit greičiau, nes bėgs ir lyg netyčia prasite-j A i-u.’-.

pavojingas valandas, ar bū- nes ko gera. apsems ir visai ii' užrioglino ant krosnies, šaknių išrauti guli puiyyne, 
Įje. ti namie savo pastogėje ir neišvažiuosime. Kuomet be elektros šaldytu- vaismedžių viri lapai nu-

Sutaila man važiuoti pir- vas neveikia, tai viskas ten skabinėti ii bananų penki 
o sūnus plantacijos SaIi sugesti, tad juodvi, kas kramai isi-auti. Be šito 

džvperiu” paskui, jei mes ^k buvo, viską sutelkė, menkniekio jokios 
• ’ nepadaryta, jautiesiai į ma- norės mirti, .juk teisingai pa- kur’ įklimpsime, tai' jis iš- 0 ten būta daug mėsos, pri- i 

įčia apie 60 •’Įąkyta "skęstantis ir už stumį nes jo -džyperis” dėJ° visokiausių prieskonių «
ir

bėdos
marios

būdais visai ir nemano atsi- 
Apie tokią apsaugą nuo sakyti “kištis” į kapitalisti- 

galimų puolikų ir kalbėjosi nio pasaulio vidaus reika- 
Vakarų valstybių vadai Pa- lūs.
vyžiuje pereitą savaitę. į Žinoma, galų gale viskas 

į turės baigtis derybomis,
NATO pasitarimai į jeigu atominis karas pirma

15 valstybių, kurios suda- neištaškys dabartiniii galiū- 
ro šiaurės’ Atlanto Gynimo-1 šipulius, bet iki tų dė
si Sąjungą (NATO) ir kuri ‘ybM >r ikj susitarimo girdė- 
jungia valstybes nuo Kana- S’me labai įdomų diplomati-

apsiramino, mes vėl nuėjom j’fjos Turkijos ir nuo žviginimąsi, lydimą susti-

A. Jenkins
smurtininkai 

panaikino Čekoslovakijos

listus7
kitur.

visokiose Sirijose ir

J. D.m- ką daryti, — vykti pas vt neįlysi. Tad siūliau:
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
1 jų minia. Jų būtų buvę dau
giau, bet salėje nebuvo dau-

_____  giau vietos. Vyriausias kal-
isikūrimo dienos iki šian- į**wJas buvo fed. pailamen- 
dien priešai iš dešinės ir "a,.-vs >. parn-
kairės pranašauja “žlugi- f? I’"™**'"!““ P*™! į-e- 
ma« wis, Ontario pirmininkas

>-Kiu metu sukaktį Tos iruti ios m sukak- D°na^ MacDonald ir
i r* s.uK5iK partijos įsteigėjo J. S.

1932 m. J. S. Woodswor- ties minėjimas įvyko ir To-, Woodgworth našJė vi,- 
th’o, M. J. Cdldvvell’o, T. vonte gruodžio 1 d. Woods- tuoniasdešimts inetų senutė 
Douglas ir kitų buvo su- wortn Memonal Fundation kuH Rė ka(, OC F tu_ 
šauktas nepriklausomai vei- patalpose. Sis pobūvis buvo rj rakta j Kanados žmo- 
kiančių socialistinių, ūki- šiitas tautinių gi upių at- nes jr jos neten-
ninkų unijų, moterų ir kitų stovams, kurių prie C.C.l. ka aj^joti. visų kalbėtojų 
pažangių organizacijų at- ’d’klauso šiuo metu 16 tau- kajjJas lydėjo triukšmingi 
stovų pirmas suvažiavimas tybių, jų tarpe ir lietuvių pĮojjmaj, ųuvo reiškiamas 
Calgary mieste, kuriame gi- socialdemokratai. Jame da- didelis pasiryžimas kovoti 
mė'centralizuota Kanados b\a\o \n» 160 atsto vų. Vy-už teisingesnį Kanados su- 
Socialdemokratų . Partija, ujusias kalbėtojas . buvo tvarkyma. Visi buvo kopi
jai vardas buvo duotas: Saskacbeuano piovmcijos nj vjjties, kad kiti federali- 
“Cooperativc Common\vclth t .( .!•. imansų ministensA- njaJ- ,-inkimai atneš žymių 
Federation”, sutrumpintai loKsan<tras_ Kuziak. (Čia no- jaimėjimų.
C.C.F. 1933 m. buvo su- pastebėti, kad A. Ku- Partijos 25 metų sukak- 
šauktas pirmas visuotinis zįa^. -v,a neturtingo ukrai- minėjimai vyksta visoj 
skyrių suvažiavimas, kuris niečių emigianto ūkininko Kanadoj— kiekviename di- 
paskelbė savo programą — sūnus). Jie plačiai nupasa- desnianie mieste, 
pagarsėjusią “Regina Mani- k°j°, kaip toje provincijoj,
f esto” Taigi ^į-uodžio mė- kurioj CCF turi absoliutinę S.L.A. rinko dvi valdžia* 
nesi Socialdemokratų Parti- daugumą, tvarkomi žmonių 
jai sukako 25 metai. i reikalai išleista visa eilė

įstatymų.

KANADOS NAUJIENOS IR JIE NERI S PAMIRŠTI

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

TORONTO, ONT.

Kanados Socialdemokratų 
(C.C.F.) partija mini 
25-kiu metų sukaktį

Kūivard Kone Sn:»w sa>«» žmonos ir 3 melu duklers 

padedamas NoimihkI. Mass., aerodrome i savo - mo

toru lėktuvą krauna kalėdines dovanas. kurias jis 

nuveš nuo Meksikos Įlankos iki pai Nina Scotia jūroje 

esančiu švyturiu sargams.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Ke.ltūringai prisiminė Apie valandas užlillku-rašytoją B. Sruogą sį, bet ne kiek nehieibodu-

... • si minėjimą baigdamas. Be-Cuedz.o b> <1. Lietuvių - Eaį,.au.ka/ !ėk()jo 
Rašytoju Draugija surengė visiems n,eni,,;nkarns 1>e 
rašytojo Ha.... Sruogos m ir- „ jnim„ ,usiems i;. 
f..s in metu minėjimą. ki]minga B. Sruogai paęcrii- 
Naujuosiuose Lietuvių Jau- t.enojant ir oro-

Gruodžio 8 d. lietuvių na- taipgi nebuvo išrinktas. Vi- organizacijai ir Jaunų Vyrų 
muose įvyko gausus S.L.A. dutiniai liberalų ir konser- Dr-jai Bridgeporte.

rimo Centro namuose prisi
rūko tiek publikos, kiek 
n:cka-’a Čikagoje į pana
gu;- minėjimus, mūsų kultū- 
ij’unkti pagerbimus, nėra
aivc -nėję. Be čia. Ameri- njninkė. kuri tvarkė 

kola brendusio jaunimo, bu- • •
<■ dangvbė senosios kartos

žmonių !t ypač daug \idu- Sruogienės, jos dukters Da- 
; rojo amžiaus, atseit, tų, įjos Bvlajtjenės ir brolio dr.

IeFPV.Os ’ Kazio Sruogos pasiaukoji- 
laikais. j>e kurjo ;.js minėjimas

gausumas nebytų taip pasisekęs.
Minėjimo programoj, ku

ri buvo papuošta rašytojo 
-mes piogiamos piadzią nuotrauka, surašytos svar- 

o įeit.aukos metu publika ųįausios- datės iš rašytojo 
tu’c’o progos susipažinti su gyvenimo, (čia priminsiu jų

kurie subrendo 
111 • • i i i!. 1 a u so m y b ės 
Toks publikos 
parodo, kiek plačiai yra ži
nomas l’alvs Sruoga.

gramą atliekant. Jis pami
nėjo, kad Radauskienę. ku
rios publika nei savo tarpe 
nematė, nei programoj jos 
vardo nerado, yra toji me- 

-io mi
nėjimo sceninę eigą. -lis 
taipgi iškėlė (ir. Vandos

Balio Šluostos gyvenimu iš ;,vi: imė j^j.n o V1- • ’ 1 -  1 ? - - — 1  “kuriim” vunAoui gaik>u.> o.Ls./Y. uuuiii ai noriau, n ruonsvi - i-«-jdi m myepoi ie. -a’ės į n ieskambai iuose sko- nįnk() vaĮs Baiboku km..
Kas yra bešališkai susipa- . \ ; - 236 kuopos susirinkimas* vatorių kandidatai išleidžia Liko lindinti žmona Ala- ’!:!lt?aI paiodos. mjt.- 1947 x.16 Vilniuje 1 ir

žinęs su tos partijos istori- . - - ?, l • natAnkinti dalyvavo virš 50 nariu. Mat, tarp 10-15 tūkstančiu dole- rijona Anastasi ,:a Kuseekai- ‘ ru°“lenės rūpesčiu jo išspausdintu knvgu pava-
ja, pripažins, kad partija nlhiren buvo dveji rinkimai: S.L.A. rių. tė- Kairiūkštienė ir oosū- ?aJ,uvo išstatyta daugybe (liniinai (viso 24>.
ičūiurn i zl* K J . ^.4.* •llv \ IcriTcih ZlllOL'LtS iWl)UVO ; 111 • • *1 -

C tas konservatorius Air. Pils- —
teleta

laukiaiŠiuo metu Federaliniame Is tikro buvo jctomu pa- devenienė 34 ir Maceina 
Parlamente yra 25 C.C.F. klausyti ir išgirsti, kaip so- sekf _ Df Vinikas? 40, iž- W0rth $10,000, tai yra viso 1941 metais socialinio tiraudi- 

ienė 21 $23,000 prieš $2,000. .Jeigu nio Įstaiga išmokėjo pensiją ir 

galėtų išleisti pašalpą tik SI milionus doleriu, 

kiek išleidžia 0 Šiemet ji išmokės apie 7 l)i- 

_Į.n_, . partijos, tai darbi- lionus doleriu.
tetų. gaudama turtingas provincijas kaip daktaru kvotėju _  dr. Bie- nbikų valdžia seniai jau bū-
eoliutine dau- Ontario, Quebec ir kitas, 07 j., puvo 4 tu Kanadoje ir be darbo

yi*a per 14 metų
linkimuose absoliutinę (lau- v/manu, v^uvuyv u mu», gk 37, dr> Pilka 4.
gumą ir išleido tos provin- sako, kad tas viskas gražu ’ , 1 • • žmonių nebūtų, kdip kad y-
cijos gyventojams naudingų b' gerai, bet jie tiems page- Valdyboj mažai pakeitimų ra šiandien, šimtai ir lietu- 
įstatymų, kurių kitose libe- virtimams neturi pinigų. Išrinkti: Pinu. — J. Stra- vių sėdi be darbo. Čia rei- įiškis. iai imsa
ralų ir konservatorių valdo- Sykaktuvini* banketas zdas, vicepirm. M. Rojalis kia pažymėti, kad pateiktos kaimo tipu yai ti;
mose provincijose nėra, ar- (naujas), sekr. H. Chvedu- rinkiminei komisijai finan- ri au p>k.
ba yra naudingų įstatymų Jis įvyko gruodžio 7-tą d. kas, fin. sekr. O. Indrelienė sinės rinkinių išlaidos fak- liu. Kain?
karikatūra. Keliose provin- ‘The Queen Elizabeth Buil- ir ižd. L. Novogrodskienė tiškai gali būti daug didės- gintarėli K v.-n<:.:.
cijose ('CF' yra opozicinė ding” auditorijoje. Nors bi- (nauja). Revizijos komisi- nės. išvadą reikia darytito- j. .y.ri;.,,-. gražios via
partija. Kiekviename didės- lėto kaina buvo aukšta, bet ja, kitos komisijos, organi- kia: kieno pinigais išrink- stanūKait - iiiu tia iK-
niame mieste ji turi savival-susirinko didelė partijos zatoriai ir daktarai bus ren- tas atstovas i parlamentą, tir.ya <|..\ana ? i;.. ; .
(lybėse atstovų, nors jai nuo veikėjų, simpatikų ir rėmė- kami kitame susirinkime. J-.tam išrinktasis ir dirba.Tad Kai;;

siliejus naujai atvykusiems
t į S.L.A. kuopos organizaci-
Įnį darbą, kuopa smarkiai 
įauga, plečia veiklą, susirin- 
t kimai būna gausūs ir įdo- 

k ou icirpiBUiinc viriuve, bu ouiio c.iikciu ir x; mūs. Šiam Slisil illkimui l)U-
► Kitomis Informacijomis 8|VO priduota keliolika naujų

i narių pareiškimų.

įaustu pi numinu dilgy ne valandų buvo labai ..........
gelių ir palmių puošė di- pasišnekėta, praeities ii šios 
džiojo kūrėjo biustą ir por- dienos jspūdžiais pasidalin- 
tretą scenoje. Susirinkusieji turėjo pro-

Minėjimą pradėjo Rašyto-igOs įsitikinti, "kad dr. * V. 
jų Dr-jos pirmininkas Be- ;Sruogienė ir jos duktė D.

-y- . ~ ~ r ------- nys Babrauskas, iškeldamas i Bylaitienė ne tik sugeba
A(lUiGKsioS Balio Sruogos nepaprastus dirbti mokslo ir Įvairiu sri-

kūry ūmius sugebėjimus ir čių visuomenini darbą.
MIŠKAIS ATEINA Ri IK O. 

romanas, parašė Alai ius Kati- 

Ankštait įjos

Kny 
’.ici u

jo sveiką lietuvišką patrio
tizmą.

Balio Sruogos kūrybos j 
.irše- binožus pateikė publikai ii-į 
$.->.00 gokame pranešime režiso-į 

.. rius Jurgis Blekaitis, kuris i 
gv vena Brooklyne ir į minė
jimą negalėjo atvykti, to;^

.-•a tu-

i >;: rase

v<*r-

ei

kad jos moka ir grazinCe’- 
mininkauti.

K. J.

SVEIKINU

Gerbiamieji, Siunčiu $15 ^ičekį. Tą sumą padalinkite 
jo pianešimą perskaitė 15ijajp; Metinės Keleivio ir 

aktorius Kazys Oželis. Darbo prenumeratos, kalen-
ai-

dė

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

AMUZ4 VALGIU KNYGA

»c.

J. N. iizd'.iUa.- . ns įvykis, apie kurį

dabar maža; kalbama. Pirma

ui: piitaiiant, pagtojo tn> Keleivio skaitytojus saulės 
minėjimui pritaikintus kuri
mus.Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriai 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-gįKiek iileidžia federalinio

k trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausi 
► valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti jvai-j

rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,w kur pad

» dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
ę “Nauja Valgių Knyga’ turi 136 puslapius. Ji para- 
& šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
£ $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus!

ir pinigu?* prašome siusti šiuo adresu:
KELEIVIS

IRK E. Rrcvudv-n* So. Boston 27,
>juiaMJBaauiaRBmnv'xenu(jgi.LWx<~.'r'x|i.i.tg.!.u.'jao<u«.i.iJUMui«RBaBaBBMš
sootft w v w rr » v* iv wvw v» vvw v v wvwwwwv^

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš (ikrai Amerikos valdžios 

pripažintus vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Squ«re. Worce*ter, Mate.

I Jei Jums reikia vaistą, kreipkitės ) registruotą vaistinin- J ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininką. Čia ii- J j pildomi gydytoju reeepai ir patarnaujama sveikatos reika- ‘I luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti. x
Mes siunčiame vaistus VISUR, 
snecialinią vaistą nuo džiov
vaistu nuo aukšto kraujo n| 
reumatizmo, nuo širdies ir nervą Hgų. Vai* J 
štai pasiunčiami VISUR. Rašykit 
visais sveikatos klaasfaaaia.
Vytautas Skrinską, B- S. Re<. Pha»

Ideal Pharmacy vabtiašs 
tr Notary PaMte 3

Serga Novogrodskaiti dalis 280 ps!. kaina

parlamento kandidataiII
Norint būti išrinktu į par

lamentą reikia daug dirbti 
ir pinigų turėti. Su pinigais 
daug ką padaroma, liet ne 
viską. Turtingųjų partijos 
išleidžia labai daug, o dar
bininkų — socialdemokratų 
(CCF) labai mažai, nes jie 

! pinigu neturi. Pagal rinki
minei komisijai pateiktus 
duomenis (kandidatas pri
valo jio rinkimų paduoti 
linkimų komisijai oficialiai 
padalytas susijusias su rin
kimais išlaidas. Quebe- 
co provincijoje libera
lų kandidatas L. Dione 
išleido $58,022 ir nebuvo iš
rinktas. Konsei-vatorius R. 
VVebster išleido $23,394,

Novogrodskių 6 metų du
krelei padaryta operacija. 
Ligonė grįžo iš ligoninėsna- 
mo ir sveiksta gydytojų ir 
tėvų prižiūrima. Greičiau 
pasveikti!

NEWARK, N. J.

Mirė K. Kairiūkštis
Gruodžio 5 d. širdies smū

gio ištiktas staiga mirė Ka
zimieras Kairiūkštis ir gruo
džio 10 d. palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Velionis buvo kilęs iš Pa
kuonio miestelio, į Ameri
ką atvyko 1906 m., pirnia 
gyveno Bridgejiorte, o vė 
liau atsikėlė i Nevvarką.

Velionis ilgus metus dir
bo siuvyklose, dalyvavo pir
majame pasauliniame kare, 
priklausė Lietuvių Veteranų

K» »!«=■»> X k k a « k s t #'«»« š a“t
Vaistų Pakietai i Lietuvą j

Per mūsų vaistinę yra pasiųsta virš 4.000 pakirtą vaistu g i Lietuvą su geromis pasekmėmis. Pagal didelį patylimą mes Sužinome, kad Lietuvoje \is dar siaučia tokios sunkios ligos, 5 kaip džiova, aukštas kraujo spaudimas, anemija, širdies ir 5 nervų ligos, kepenų negalavimai ir kt. Mes specialiai lai- ® kome vaistų Lietuvs žmonėms. Prašom su reikalu kreiptis 5 per laišką j mūsų vaistinę iš toli ir iš arti, nes dabar patogu x siųsti vaistus, kol nėra sniego. Rašykite: s
IDEAL PHARMACY. 29 Kelly Sq., Worces(er. Mass.

grįžimo — žiemos švenčių ir linkiu laimingų Naujųjų 
metų.

J. J. Pra nckus
Chicago, III.

DANTYS, fu Priežiūra 

kata ir Grožis. Parašė 

tanas Gussen-Gustninis. 

gerai pavaizduoja, kaip

BROOKLYN, N. Y.

Aktorė Zita Kevalaitvtė
NEAH'NO Si' .\rs antroji da-j padeklamavo Sruogos eilė-
iis. 42G psi.......................................  .54.00. j raštį Aljiėse, susilaukdama

i nuoširdžių publikos plojimų
' V'’įnž meniška eilėraščio nuo-

dr. An- ... , * •

alku nerdavima.Kryga; • * . ____________________

Salomėja Valiukienė jia- pa e a 2 ’n 'I 
priežiūra palaiko kūno sveika-i dainavo Kazio Banaičio jia-
tą. Ilk) psk. ki«ti viršeliai.!vai Klemenso Jurgelionio. Bronės Spūdicib-s suma- 
kaina . $4.ci'į žodžius sukurta dainą “At- mvmu Spūdžiu namuose

įsiminimas ir porą arijų is gmodžio 7 d. buvo spreiig- 
tas gražus pobūv is Antano

ŽEME DE(tA. parašė J irgis So- c- i- . - 1 » • • ••,, . i operų. Soliste labai įsijautėAtsiminimai is 19/.9 , . 1 - . •

i-į-..- -ndori is 1 v<“kalu esmę ir to dėl jos(Žvingiais gimtadienio pm- 
* dainavimas padėjo minėji- ga. į jį susirinko didokas 

iškilmingai nuotaikai Žvingilos draugų ir LDD 7 
nos. i a nulis 453 psi. . .84.50 ! palaikyti. ... kuopos narių būrys. Juosvi-

Aktoriai Irena Nivinskai- sus skaniais valgiais vaisino 
tė ir Algimantas Dikinis, la- šeimininkės Levanavicienė. 
bai čikagiečių mėgiami, tik- Marytė Akelienė su savo 
iai artistiškai paskaitė iš-,padėjėjomis ir vadove B. 
traukas iš B. Sruogos “Pa- Sjiūdiene. krikšto tėvai M. 
vasario giesmės”. Nivins- Kačinskienė ir Y. Kalvelis
kaitės baigiamasis skaity-----keiksu. o Pranas Spūdis
mas stačiai jaudino kiaušy- rūpinosi, kad niekam ne

trūktų gėrimų. Pažymėtina, 
\ktoriai Algimantas Diki- kad buvo ir grybu iš Lietu

ms ir Antanas Rūkas labai vos. kuriuos atnešė Alis. 
naturališkai, tikru meniniu Barloff.
isi jautimu padeklamavo iš į Žinoma, buvo it kalbų. 
'Dievu miško” “Numirėlis- Kalbėjo Buivydai, adv. S. 

ką dalią”, kuri neseniai bu- Briedis, Stilsonai ir kt. Visų 
vo išspausdinta ir “Keleivy- vardu šio pobūvio kaltinin- 

Užsakymus su pinigais je” ‘ kui buvo įteiktas gražus fo-
prašome siųsti šiuo adresu: Minėjimą užbaigė aktorius to aparatas. Sukaktuvinin- 

“Keleivis” Vytautas Valiukas, pasaky- kas labai džiaugėsi jam pa-
636 E. Broadway damas monologus iš B. daryta tokia staigmena ir

So. Boston 27, Mas*. Sruogos vertimų. Ivisiems dėkojo. Rudmėsė

viekas.

1915 metu. k; 

•ašvtoias ir dinloTnatalo F*Tfc>”prie Italijos sie-|ir,°

ŽEMĖ DEGA. antroji ralis.414 pu*].. veikalas, laimėjęs praeitu melu literatūros premiją, kaina $4.50.
PAVASARIŲ Al’DROJ. parašė 

Ieva Simonaityte- Įdomus ro-j 

manas iš Mažosios Lietuvos gy 
venimo ir Klaipėdos aivadavi 

mo. 228 psl.. kaina......................................$2.50. l<»jlis.
JŪRININKO SINDBAD Nt O- TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie nurašyti knygoje “Tūkstantis ir viena naktis”. Iliustruota, puiki dovana jaunimui, psl 108. kaina . ............• S2.00.

i
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Iš Pavergtos Lietuvos
Kiek čia teisybės?

Lietuvoje neplatinamas
karto”.

Jis pasako, kad menkos 
vertės tėra ir ta taip visur j 
bubnijama valstybės pagal
ba namams statyti, nes pa-

, sirodo, kad iš tu 7,000 rub- į vventoju mirtingumas ma- , . . • ’ . I. . • o „ bu paskolos miesto žmogus*rtpmi Angino i. Pran- - 1 ,. . •
kai! le£aa vos PamatU:? padėti.

Kabai Įdomu sužinoti, kad 
Kranauskai algų lape pasi

tik užsienio lietuviams ski
riamas "Tėvynės Balsas" 
rašo. kad "dabar Lietuvoje
rr 
i*
zesnis. negu Anglijoj. Fran
cuzijoj. sveicanjoj
šiemet sveikatos reikalams
skilta 387 milionai rublių: „ . w.,a, i ••• ra:o gauna 1,800 rubliu, o lovų skaičius * , ; .kad ligoninėse 
padidėjęs beveik 4 kartus 
110.000 gyventojų esą 60.5 
lovosi : kad po karo aukš
tosios mok\klos paruošę 

<4 gydytojus, tai yra sep
tynis kalius daugiau kaip 
uepnk.ausomos Lietuvos 
metais: kao dabar Lietuvo
je esą 4,211 gydytojų, ki
taip sakant vienas gydyto-: 
jas 660 gyventojų, o 1055 
metais Amerikoje tik 763 
gyventojai teturėję vieną 
g\ dytoją. Belgijoje 962,
. lancuzijoje 1.129. kad ki
tokio medicinos personalo

j gauna tik 1.400 rb., nes 40o 
ro. (tai yra 22’< ) atskaito 
mokesčių ir kitų privalomų 
mokėjimų, kad "musų 
šeimynėlės <matyti, ma-! 
zos. Redakcija) pra
gyvenimui, žinoma. tau
piai gvvenant, būtinai ten- 
ka išteisti 6 simtus rublių, ’ 
neperkant nieko apsirengi- ‘ 
mui ir apsiavimui”. Taigi 
maža. bet gerai uždirbanti 
seimy nėlė tik pilvui paso
tinti išleidžia beveik pusę 
savo uždarbio, tai kiek tada 
turi išleisti didelė ir mažai 
uzdnoanti šeima?

ATIDI ODA PAGARBA

l
Anglijos karalienės teta lanko Nigeriją (Afrikoje), 
kuri seniau priklausė Anglijai, o dabar yra neprilūau- 
soma. čia matome išsirikiavusią garbės sargybą ir jos 
pulko talismaną (mascot) kažkokį paušti.

Tai muilina akis!
Bolševikiški pasigyrimai ir melagystės

Vilniuje leidžiamo, bet puse tūkstančių tonų svies- 
; Lietuvoje neplatinamo, nes to. pusantro tūkstančio te
tik užsienio lietuviams ski- nų sūrio.
riamo, “Lietuvių Balso” Nr. Neisigilinę i tuos skaičius
54 išspausdintas ilgokas pa- gali patikėti, kati šiandien nemažas.

kad tuo būdu sviesto gamy
ba Lietuvoje pralenkė prieš
karinių laikų gamybą.

1939 metais pieninėse bu
vo pagaminta 19,434 tonos 
sviesto, kiek jo pagamino 
tie. kurie pieno i pienines 
nevežė ir sviestą namie mu
šė. duomenų po ranka netu
riu. bet tas kiekis turi būti

sikalbėjimas su Mėsos ir pie- Lietuvoj pieno ūkis tikrai 1938 metais sviesto' eks- 
no pramonės valdybos virsi- jau pralenkė prieškarini iy- pOrtuota už 48,459 litus, 
ninku Antanu Visacku, ku- gi. bet taip nėra. čia Vi- ^vįesto eksportas sudarė 
riame besigiriant maisto ga- sackas sąmoningai meluoja -jo.S , viso eksporto ir vis 
myfcos pažanga nesigėdina- užsienio lietuviams. Lietu- Jėlto visame krašte krautu- 
ma net tvirtinti, kad “Lietu- voj gyvenantiems jis nedri- vėse jo buY0 užtenkamai, 
va sviesto gamyba pralenkė stų to darvti. nes jie savo jo galėjo gauti tiek, 
-Jungtines Valstijas.” ■akimis mato tikrąjąją pa- kj^k norėjo ir niekam tada

Jei tikrai taip būtų, dėti. j gaivą neatėjo mintis, kad
džiaugsmo būtų ir mums,j Tik žiūrėkite! Sakoma, galima susilaukti tokių lai- 
nes žinotume, kad mūsų kad pieno šiemet per 10 kų. kada prie sviesto reikės 
broliai ir sesės Lietuvoje y-i mėn. pristatyta 24miL kg. movėti eilėse ir priėjęs jo 
ra sotūs. Deja, taip nėra. daugiau negu 1939 metais negausi tiek, kiek reikia. 
Visackas sąmoningai pučia ir kad šiemet sviesto bus 0 juk niekam nįra 
miglą 1 akis manydamas, i pagaminta l&.oOO tonų. 5,aptis> ka(, šian<|kn Lietu_
kad visi yra tokie neišma-. Pieno iš balos nepasemsi, 
nėiiai, kurie jo skelbiamų ji gali iš karvių išmelžti. voje sviesto tik paskutiniuo-

Pamėginkime tuos skai-Įfcumauskas ~ ivoo metais tai Vfa (,ėJ t() Rad i() nc_ 
cius panagrinėti. Imkime ! ■•Komunisto” žurnale rašė, „aįaminama liek, kiek rei- 
tik tuos jų, kurie liečia pie-j kad 'šiuo metu respublikos Rjat akušerių, felčerių, seserų >

padaugėję beveik 7 kartus Knygas veža 1 popierių 
ir 1.1.

jei nežinotume, kad bol
ševikai ir skaičius parenka 
tokius, kokie jiems tuo ar 
kitu atveju reikalingi, tai 
nekiltų aoejonių ir dėl

Čia oūdami jų visų nega
lime patikrinti, bet kaiku- 
ous galime "iššifruoti”.

fabriką
Bolševikai skelbia leidžia

Gudai savinasi VILNIŲ
šių metų spalio mėn. 13 suprantama. dėti 

knygas dideliais kiekiais, dieną Toronto lietuviai bu- Balso” atsakomybei. skaičius duoda
•Jei tos knygos yra išperka- vo surengė "Vilniaus die- "Gudu Balsas" teigia. J’er pastaruosius

110 ūki. į kolūkiuose 100 hektarų že-
Kaip visi bolševikai, taip1 mes naudmenų vidutiniškai 

"Gudu *r Visackas, beveik visus:tenka po
la procentais: .karves”. Lietuvoje naudoja- ma kitur, 
ius metus pie-'mos žemės plotas yra 4,- užtikti nė

O gal būti jo vietos žmo- 
4 visuomenines nėms neduodama ir išveža- 

Bet niekur neteko 
pačiu bolševiku

knygos las buvo aiškus: priminti ir Balsas jų suranda pačiam st0 sūrių gamyklos perdir-turėtų būti 168,720. Tada dar geriau paaiškėtų
sau, ir Kanados visuome- Vilniuje, nepasako. Tačiau apie 235 milionus kilo- Be Kolchozo kai\ių jų tu- bolševikų Lielu\ai užki au

tai iš Lenkijoje leidžia- nei, kad Vilnius ’ “ ......

'skundžiama. kad 
Jogai platinamos.

stai ten sakoma, kad
Šiauliuose nepriklausomo! 
Lietuvos laikais tebuvusios 
2 ligoninės, o jų buvo 4: 
kari tik 3 procentai moterų 
tegimdydavę su medicinos 
» agalba. o iš tikrųjų visi 
darbininkai ir jų šeimos bu

rnos bolševikų spaudos suži- būti mūsų.
aome, kad ten šimtai mi- Gudų i oronte
lionu žiotų vertės knygų a- džia ten „___ ____  ___ ______ ... _x.___ j.

itiduodama* popierių fabri- rašti "Bielaruski Golas” gudus visai neminima, tar- Pieno P‘'ieš porą metų, kiek chozininkų karvių. Taigi vi- jimams pavaizduoti. Visac-
Kams, nes ju niekas neper-' ("Gudu Balsas”). Laikraš- tum ju nesą. Yisi gudai ka- Pieno perdirbo 1955 metais, so labo butų o28,/20 kar- kas dar kartą patvirtina,

eina jau šešti metai, ke- talikaf yra? girdi? laikomi aiškesnis yra pasaky- vių. Prileiskime, kad j
-ju "Glos \Vielkopolski” turiu puslapių, bet kaip ei- lenkais ir jų priskaitoma )r‘a

L-ona.

m<o. km d šipmet numatvta. — nicutku <rpriMii.<in mt

straipsi
uz toki šeimyninkavimą pri- kukliuose savo puslapiuose

pn 
i'radinis mok.Jas

g.indy i i namuose pasikvie
tusius akušerę, o. jei buvo 
re ka.o. ir gydytoją. Taigi, 
sakyti, kad tik 3 procentai 
g.m-ijvių naudojosi medici
nos pagalba, yra tikra me- Kuršių Neringoje vėl 
lagystė.

Sakoma, kad po karo pa-)
-tatyta nauja 500 lovų li- 
:. o line . bet nepasakoma, 
i.a d ta ligoninė buvo pra
dėtu statyti prieš karą ir jei 
ne karas ir okupacija, ji bū- 

buvusi baigta ne vėliau 
kaip 1941 metais, o bolše-

valo atsakyti 
Taip yra Lenkijoje, o gal i

r Lietuvoje?

; atsirado briedžiu *■

•Jau aiškesnis yra pasaky- vių, Prileiskime, kad jos vi. kad bolševikų skelbiamiems 
kad “šiemet per 10-ti sos yra melžiamos, ką tas skaičiams negali patikėti, 

kaio tik apie 390,000 Laik- mėnesių jau gauta 24 milio- reiškia suprasime, atsiminę, kol jų tuo iii kilu būdu ne- 
; 1 —- 1---- negu kad 1939 metais dabartinės patikrinsi.

gc- okupuotos Lietuvos plote 
mo melžiamų karvių buvo 861,- 
— 360. Taigi beveik dvigubai 

šiais daugiau. Tai viena.
tokiu nielais ,)US pagaminta 18su Antra, ir patys bolševi

kai neslepia, kad galvi-

Žemaitis

ŪKININKAI PRIEŠ KOL
CHOZU BAUDŽIAVĄ

' ii vedamąjį.
‘Gudu Balsas” atsistojo

vairams esąs tie- . ,
•n’t -i k-Uhy i,- lon- žiau dėl to, kad gudai ne- jams trūksta tinkamų tvar-

'dėtos laikraštukai len- .’esi leisime ginčytis su nas, nei (. nrusciovas su simas pavergtuose kiaštuo-Yilniuje leidžiamo žurna- .gracijos kraštuose, laikraš-
10 "Mūsų Girios” 
Nr 2 rašoma:

"Kuršiu Neringa

1957 m. tis teigia, kad "Vilnia” e- 
sairti vakarų Gudijos sosti- 

iš seno nė, kad lietuviams ji atite- 
garsėjo briedžiais. Prieš ka- kusi iš karto Lenino, vėliau 
rą jų čia buvo skaičiuoja- Stalino malonės dėka. kad

h-db; ' Pa rudėje "Czlo- “<hidu Balsu” dėl jo pre- ‘ aisiųjų enkavedistų pagal-sc. Išsamu ; miešimą tu*» 
vdek fracv ’ ■ "Dai bo žmo- ^nziJu i “gudiškąjį Vilnių”. 5;a ^gaji priversti karvių reikalu padare Lietuvos de- 
vs"‘. Šalčininkų rajonui d"a^'au, jei patikėti jo tie- duoti pieno tiek, kiek jie le-acijos narys Juozas Au-

na apie 150. Karo metu lietuviai esą Vilniaus oku- vintu raio:
...... .. , ialis briedžių žuvo, o kita pantai, o pati “Vilnia” e- nir.a
r.ai ją baigti tepajėgė be- jajj5 pasitraukė į Kalinin- santi gudiška, šalia laikraš

jonui

."^u'vbinė Tėvvnė”) §įr. * švietimo būklę Vilniaus ,v,a bodama pašaro,
ŠžtandarLe- k,a-lc “tuteišujų” tai-pe,jie Ka,P Jos -vla užlaikomos. vos, bet ir kitu kraštų gv- 

įai kokiu būdu tik pusė v<*is pavyzdžiai

e t; k pnes porą metų.
< > kai melagi pagauni be- 

■ 1 iuojant vieną kartą, ne- 
a'i jam tikėti net ir tuo 

atri ju, kada jis. gal būti, ir
nebuvo nė vieno briedžio.

1 -įabėgus septyneriems

duomenimis apie nori. Jos duoda tiek. kiek dėnas.
Pranešėjas re tik Lietu- 

raštų gv- 
1 »a vaizd a-

grado srities miškus. 1945 čio pavadinimo įdėtas ir 
metais Kuršių Neringoje Gudijos žemėlapis, kuriame

\ ilnius skenda guaų juroje, 
kad ir nebetoli jos krantų.

: a a,nui rrzvkazama Gudu Balso” nuotaikas'1* bolševikiškos galvos, o negailestinga koionialiniiš- 
" naudojimą.metams, Rusnės žvejai pa- ^uo \ ilniaus į vakarus ta 

-tebėjo penkis briedžius, jūra bus pasistumėjusi be
plaukiančius nuo Nemuno ue iki Žąsiių ir Kaišedario, 
dočiu per marias i Kuiliu uz tai rytuose artėja prie 

Gino Kranausku (jis mėlio-,Nepabūgę didžiu- MasKvos-
alodus, ji agronome Į iš Ra- do vandens ploto (6 mylios. Mes kaip ir apsipratome (.evyni provincijoje ir trys 

Red.) gyvuliai mėgino pa- cu gudų nacionalistų blūdi- ia- am Vilniuje, 
įdomus 5!ekti savo gimtinę. Išbuvę jimais. Prisimindami Di-

apie mėnesį laiko Kuršių džiosios Lietuvių Kunigaik-

teisybę sako.

įdomus laiškas
"Laisvė” Nr. 241 išspaus-

~r r Ty '♦ i-enira” fl.vninV pavedi- nemažai' apkartino ir tas, i mums toks ju tvirtinimas v- naudojnną. 
mai"). Vievio rajonui “Le- kad Toronto lietuvių mani-,1 a albX1’ sąmoninga melą- 

^stacijoje dalyvavę ir uk-.Kysj$-
. •jin(oėiai TTkrainipčiu ka-• Mlg.a

11ninviec” ("Leninietis”). 
Yi.-o tokiu laikraštuku

i<
mvealos .aiška. kuris "Lais
vis ' redaktoriams 
tuo. jo “jo rašytojai jau • • . . 1 i 11 ?

iiniu] e

: anneciai. Ukrainiečių ka 
tabkų laikraštis “Nasza Me
ta” savo vedamajam kvie- 

leidžiamas kas- tęs ukrainiečius masiniai da-

Prieš antrąjį pasaulinį karą 
pučiama taipgi sa- Vilniuje buvo lll bažnyčių, o 

i kant, kad šiemet būsią pa- Maskvoje cerkvių, kaip rusai 
gaminta sviesto 18,500 to- sakydavo, “sorok somkov”. tai- 
nų ir 1,500 tonų sūrių irsi l«X 10 ir bus Kilto cerkvių.

-vajoja apie įsigijimą auto- Nei ingos miškuose, jie tuo štvstės praeiti, jie
lenku kalba laikra- lyvauti lietuvių parengime, 
. e...__ „1................

mobilio. Kuri 
l utų labai 1 

Nedidelio čia daikto.

•is. sako. jiems <)aclu keIiu sugiįžo į Kali 
eikalingas.” ningrado sritį. 1955 m. pa

1 zci\vony Sztandar’jo ukrainiečių organizacijos 
ibcnoji Vėliava”)- Ir KLK sekretorius Rosocha

ne tik -«••>
teigia, kad kunigaikštystė
I uvusi gudų valstybė sugu- kai ta.- laikraštis pradėjęs i pasakęs per manifestaciją

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
kad ,asari Neringoje vėl p asiro- dų kalba, su jų kultūra ir skei ti eilę straipsnių apie kalbą ir nesvyruodamas sky- i

alpos atsiimti, bet ido- įplaukė pei Kuršių manas, gudai.
ši briedžių pora išsilaikė 

>er žiemą, o sekančiais me- M ūdyti
a- tais pasirodė dar du. iš ku- džiama, 

u vienas buvo jauniklis, “neduoda 1

pa: .
mu žinoti, kad toks skirtu
mas yra tarp sovietiško "ro
jaus" ir amerikoniško "pi 
garo”.

šimtmečio pradžioje, nė a- Lvovo. “Gudų Balsas” pasi-' 
pie gudų turėtas mokyklas;juto užmintas ant kojos sa-j 

niekam nedrau- Vilniuje bei provincijoje j vo geriausio kaimyno - gi-; 
bet tik blūdijąs 1 ilsudskio okupacijos me- minės gal ir netikėtai ir pa-(į ^Į^;t^TTexas,‘vS'ti’- 
rankoms valios”, tais. Įskubėjo mesti priekaišto ak- ! koridos vaizdai; * di

Del tas laiškas idomus k? briedžiai dažniausiai laiko- Jr šiuo atsitikimu “Gudų Laikraštis baigia savo de- įmeni ir i jo daržą
tai.- požiūriai.'. 
,‘iižinome. 
žodžiai.', 
kojiniui 
daiktelio 
ma”, kad 

.sumokant

i tam Pervelkos ir Preilos Balso” atsiliepimas tik tiek .jones apie gudams daromas Vilniaus klausimo spren-

rtmsssssTiimiiifsrisassrrrnamu

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę AHnskon: Vėzdai mio Atlanto i)i Pacifiko;

Darbininku fabrikai Vakaruose: "Proielarinto diktatūra’’; 

Įspūdžiai iš Kalitnrniin': Raiidnrntedži'i imperija;

Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;

Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas; 

Yellovvstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis irtt.; 

Grand Can;,0:1 tarpeklis; Įspūdž.iai iš Meksikos; Bulių kova; 

Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis ;

Ežeras, kuriame žmogus ’.eskęsla;

os turtai: 

aur.ystės šaltinis;

į£ Kaip gyvena rezervą'ų indėnai; Nuostabūs požemių tinai;
Upė po žeme: Žuvys i»e akiu. . .

Ir daug. daug kitų įdomvbių: Su gražiais paveikslaiK.
Knyga jau išėjot Užsisakiusiems knygą tuoj Į>at 
siunčiame. Kaina 75 centai.

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

■
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Ujimas 
Maikio sn Tžvu

—Sveikas gyvas, 
Ko taip nusiminęs?

Nuliekamo žmogaus užrašai
Persijojimo dieno* jos parako rūšies ar didelio

Žmogaus, tautos gyveni- banko, kuiis galėtų finan- 
mas visada tuii pakilimus ir su°ti griuvėsių atstatymų, 
nusileidimus. Kaip žmogaus b*ar daugiau, ihomasMann
širdies mušimas — pulsas nepasiūlė persisamdyti iš į 
turi slinktį ir susilaikymą, JAV gerą menedžerį, bet j 
taip ir tautos, valstybės ky- Prabilo labai nepraktiškai: | 
la ir smunka, gyvena gero- ‘Vokietija, atsigrįžk atga-j 
vinį pakilimą ir smukimą. 1 savo kultūros, gyve-
Tai sena tiesa. nimo kūrėjus, atsigrįžk į fi- i

Šalyje, kurioje mums losofus, rašytojus, dvasinio 
daugeliui lietuvių teko rasti gyvenimo švyturius
naują tėvynę, yra demokra
tinė valstybių sąjunga — J.

Kaip žinom, prūsiški ge
nerolai, Kruppo, I. G. Far-

A. V. Taip kalba vadovėliai ben magnatai ii Hitlerio ėū- Į 
ir visi teisingi suklastoti ir kavimai buvo apglušmę vo-i 
nusiklastoję demokratai. kiečių tautą. Užkariavimų 

Šių žodžių rašytojas yra plėšikavimų garbė, kaus-; 
devynių metų šios demokra- ^yti batai ir kariniai būgnai! 
tinės šalies gyventojas. Ki- svaigino tautą apglušime. 
ta dalis mano gyvenimo li- Perilgai užsibuvom prie 
ko Lietuvoje, lodei, kaip iliustracijos. Grįžkim į savo 
nepilnamečiui, tebus atleis- kampą. Man rodos, Ameri- 
ta, jeigu ką ir ne taip nu- KOJe perdaug himnų apie 

įkalbėsiu, kaip tokie seni ir Jos gerovę, laisvę, pranasu- 
|patentuoti amerikonai, pav. gerai ir negerai,
i Dan. Kuraitis, V. Sirvydas. Gerovė ir taip perstoru rie- 
'jų giesmės ir himnai Ame- balų sluoksniu gula ant a- 

menkiečio krūtinės, o ge-

I’EK BAIDYKLĖ?

Gi lakūnas mėgina naujus drabužius, kurie skirti dė
vėti greičiau negu garsas skrendant.

Puslapis Penktas

I Hawajus ir atgal

je, bet manąs dar keletą 
dienų sustoti Honolulu. Jis 
smulkiai nupasakojo Jen
kinso gyvenamąją vietą, ku
li esanti toliau nuo aerodro
mo ir tik taksiuku pasiekia
ma. davė .-avo pažįstamo 
žmogaus pavardę, kuiis 
saugiai mane nuvešiąs ir 
nenulupsias, jei kartais Jen- 
kms nepasitiktų.

Šitas naujas pažįstamas 
man papasakojo daug įvai
riu nuotėkiu iš savo kelio-«. *
nių. i ai tikrai idomus žmo
gus. bet apie ji daugiau ne
berašysiu. nes apie jį “Ke
leivy” jau rašė pats Jen
kins. Tai tas gabusis inži
nierius olandas.

Besikalbant ir nepajuto
me kaip laikas bėgo ir per 
garsiakalbį pranešė, kad 
užsisektume diržus, nes jau 
tuoj būsime Honolulu. Nusi
leidę viens kitam palinkėjo
me viso gero ir išsiskyrė
me. Mane paėmė bendrovės 
automobilis ii- nuvežė į kitą 
aerodromo pusę. Ten sėdau 
i mažesnį lėktuvą ir išskri
dau virš 100 myliu i Kauai 
sala. Tas truko vos pusva- 

nauto-
krendam 

uostą, kur 
metais gruo

džio 7 d. užpuolė Amenkos 
laivu

Jų giesmės 
nkos gerovei gražumui,

po gero sampano 
o kurie mėgo ir 

Pietus gavome ge
davę ir vvno.

ko nepaprasto. ! žinai, Kad į muziejų niekas
—Nu, kaip tu gali nema- nevaikščioja. Aš pats neži

tyti, kad ir aš matau jų i nau, kur toks pleisas yra. 
kelnes. g

—Bet kelnės yra praktiš
ka drapana, tėve. Tai nėra
ištvirkimas

-—Kaip tai ne ištvirkimas! 
Jeigu mano laikais Lietuvoj 
mergei būtų pasirodžius su 
vyriškom kelnėm, žmonės 
būtų ją šunim išpiūdę. Ku
nigas tokios spaviednės ne
priimtų, o špitolninkai ir iš 
bažnyčios ją išmestų.

—Tų laikų Lietuva, tėve, 
šiandien negali būt mums 
pavyzdžiu. Ji buvo atsilikus 
nuo civilizacijos.

—Tfu! ant tokios cibuli- 
zacijos, Maiki, jeigu mer
gos nusikerpa plaukus, už
simauna kelnes, įsikanda ci
garetą ir eina su vyrais į 
klubus gerti. Į ką tas pa
dabini?

—Tėvas nesispiaudyk dėl 
naujos mados. Ji yra daug 
geresnė, negu senoviška.

—O tu, Maiki, nekriti
kuok senoviškos mados, ba 
tu Lietuvoj nebuvai ir neži
nai, kaip ji išrodė.

—Tiesa, tėve, kad Lietu
voje aš nebuvau: bet daug 
tos mados aš matau Ameri
koje. Kai lietuviai surengia 
kokias iškilmes, moterys ir 
merginos visada pasirodo 
vadinamuose tautiškuose 
kostiumuose. Aš sprendžiu, 
kad tai ir yra ta senoviškoji 
Lietuvos moterų mada, kuri 
tėvui taip patinka.

—O tau nepatinka?
—Ne, tėve, man nepatin- 

ka. . „
—Kodėl?
—Todėl, kad ji neprak

tiška ir negraži. Kostiumas 
toks ilgas ir platus, kad vos 
tik matosi moteries veidas, 
o ji visa atrodo kaip kokia 
statinė apsupta išsiuvinėtais 
audeklais. Tokią aprangą 
reikėtų jau padėti į muzie-: 
jy.

_ _ _ -- iiasakp
—Bet koks mums reika- 1 

ias, tėve, rodytis pasauliui 
su sava senove? Kuo ji ge
resnė ar Įdomesnė už kitų 
tautų senovę?

—Maiki, tu taip nekal
bėk, ba aš Lietuvą myliu. 
Atsimenu, kaip buvo links
ma bandą ganyti ir su ki
tais piemenimis kiauliukę į 
duobę varyti. Tai buvo toks 
pat spoitas, Maiki, kaip a- 
merikonų golfas. Ot, mes 
galėtume amerikonams pa- 
rodvt ir šita zobova. Tegul 
pamatytų, kad mūsų tautiš
ka kiauliukė yra geresnė už 
jų golfą, ba nereikia nieko 
pirkti, tik lazdas iš krūmų 
išsipiauti.

—Tai ko tėvas Amerikon 
važiavai, jeigu Lietuvoj bu
vo taip linksma?

—Čia, Maiki, buvo tas 
Veršių Anupras kaltas. Jis 
pabėgo nuo vaisko slūžbos 
ir paskui parašė į Lietuvą 
gromatą, ant kurios buvo 
išdrukavota daina apie A- 
merikos ponišką gyvenimą.
Girdi, turiu burdą ant tre
čio plioro, kasdien geriu ka
vą ir valgau baltus pyragus 
su sviestu, prie to dar šol
derio atsikąsdamas, o laši
nius išmetu šunims, ba A- 
merikoj tokio štofo niekas 
nevalgo. Vienu žodžiu, sa
ko, gyvenu kaip Pakinklių 
dvarponis. Prie to dar sako, 
kad lietuviai Amerikoj nuo
latos kelia balius, geria, šo
ka ir valgo keptas vištas, 

į Tik tu pamyslik: burdas 
ant trečio piioro, poniška 
kava. balti pyragai su svie
stu, šolderiai ir keptos viš
tos! Kad ir linksma buvo 
Lietuvoj, ale tokių patrovų 
nebuvo: pyragus ir keptas 
vištas tiktai klebonai valgy
davo, o prastas narodas ža
liui barščius srėbdavo. Tai
gi ėmiau ir susigundžiau A-

kiečių užgultai Britanijai, jas. Biznierius šiandien lai-’kilau iš Nevv Yorko aero- Mano kaimyną 
beveik beviltiškoje būklėje, Ro visai normaliu dalvku dromo ir. nesistebėkite. tos labai malonus, kalbus zmo

Rri ta n i ni------- eah palyginant daugiau no/.UK VriKH’vvuvia'A -j is mali prisistatė neini-

mėlapy parodė visas Įdome
snes Havvajų vietas, nes ten 
daug kartų jau buvęs.

Britai — demokratijos gim-šaukia, kad Amerikos mo- tiek pat -praiamunia 
dytojai, opozicijai moką al- kykla, kokia ji bebūtų, toli; — 
gą, atlaikė. atsilikusi nuo Europos mo-

Ateina, kaip jau sakyta, kyklų. Amerikietis aptingo 
valandos valstybės, tautos mokytis.
gyvenime, kai pavojus pa- Mano vaikai lanko Ame- 
reikalauja daug ką perver- rikos mokyklas, bet aš la- 
tinti, daug nusistovėjusių— bai norėčiau, kad jie nebū- 
kad ir labai malonaus gy- tų Europos vaikų užpakaly- 
venimo stabų iki kertinio je. matydami kad ir labai 
akmens nuversti, surasti gi ažias reklamų lentas prie- 
naujas vertybes, naujus šū- šakyje. Gal būt, aš blogas 
kius radijo pranešėjams ir tėvas?
vėliavoms. Pavyzdys prie Amerikos gynybai ilgai 
durų — Vokietija. Turėjo vadovavo labai garsus biz- 
subyrėti prūsiškasis milita- nierius Ch. Wilsonas. Jis 
rizmo stabas “ueber alies” yra garsaus posakio: “Kas 
himnai vokiečių pranašu- gera General Motor kom- 
mui, Hitlerio isterija turėjo panijai, tas gera ir Ameri- 
būti užlieta ugnimi, griuvę- kai” tėvas. Reikėjo tikėti, 
siais ir krauju. Aš buvau Urnai pasirodę sputnikai iš- 
liudininkas vokiečių kilimo, kėlė, kad su Amerikos gy- 
Hitierio kacetų ir geležinės nyba — ginklais ne visai 
armijos. Taip pat stovėjau gerai.
ant Berlyno griuvėsių, regė- Išgarsintas biznierius Wil- 
damas Prasijos grafą ieš- sonas vėl grįžo į General 
kantį Kaizerio kare praras- Motor kompaniją, o jo at
los medinės kojos ir ordinų, sisveikinimą su gynybos se- 
Bet
ką 
gas
sodybų
sius, bet nusivalė ir įsiveisu- kompanijai permokėjo 17,- 
sių vokiečių viduje, sieloje 000,000 dolerių, 
pelėsius. Didysis šios gady- General Motor kompanijai, f^ra-ūv 
nės rašytojas Thomas Mann, bet ar tai gerai Amerikai?... „apni., 
pabėgęs nuo Hitlerio “ue- Negražu klausti, nes ame- 
ber alies” skerdikų, iš JAV rikietis taip įsimylėjo į sa- 
vokiečių tautai metė kalti- ves liaupsinimą.

au laukė aero
drome ir pasitikę užkabino 
antrąjį ha'.vajietišką vaiki

šką, nes vieną jau buvo už
kabinę Honolulu aerodro
me. Toks jau yra havvajie- 

pasitaikė j čių paprotys.
Visuomet malonu susitik

ti seniai matytą gerą drau
gą. Labai malonu buvo ir 
man susitikti .Jenkinsus. Pa
darę kelias nuotraukas, sė
dome į jų automobili ir be
regint buvome jų 
mole vietoje.

gyvena-

—Bet artu, Maiki, nema-į nupro Amerikos aprašymu, 
tai, kad Amerikos indijon- Tai ve, kodėl aš čionai at- 
kos irgi panašias dreses ne- važiavau.
šioja? Jos taipgi išsiuvinė- Tai visgi ne koks iš te
tos ir

KAZYS Bi KAVECi' AS

Nevv Yorke U 
ivo labai karšta-

Ten netrukus susirinko 
keli kaimynai ir Jenkinso 

Kadangi jis toks smalsus įsūnus su savo šeima.
-Jaunasis Jenkins yra auk- 

plantacijos pa- 
žmona slaugė.

ir kalbus, tai per kelias va- 
landas jis jau pažino beveik ptas ananasi 
visus keleivius ir žinojo, kas jejoūnas. į<>
jie yra, iš kur ir kur kiek-i jų 15 metu sunus gabus jau- 
vienas jų keliauja. Žinoma, nuolis, gerai piešia, turibai-
visą tą jis žinojo ir apie ma
ne. 1

štai jis sugrįžta iš kitoj 
gaio lėktuvo ir kviečia ma
ne kartu eiti, nes mane kaž
kas norįs pamatyti. Aš at
sakiau. kad lėktuve neturiu 
pažįstamų, bet jis nenusilei
do. Sako. jei neturi, tai gal 
turėsi, ir nutempė į kitą ga
lą lėktuvo. Ten radome sė
dinti vvriški su žmona ir

ges kc is gana vykusius pa
veikslus.

Senieji -Jenkinsai abu at
rodo gana gerai, jie augina 
vaisius ii- daržoves, gėles. 
•Jenkins yra dideiis mėgėjas 
žuvauti, to dėl vieną va
karą mudu žeberklais apsi
ginklavę išėjome žūklauti, 

nepagavę kitą
Įmerkėme slastus ir

bet

dien
nieko

. .. ... . . suga'om.e du dideliu vėžiu,(sūnumi. Vyriškis tuoj ma- ;
ne paklausė: “Tai Tamsta 
važiuoji i Kauai pas Jen
kinsus?”

Man atsakius teigiamai.dieną bu
lvei lėklu- 

ii prisistatė kas esąs ir pri- niu

Tai geiai žvaieždėta
Naktis paz.1’jt Maironio el

ne ką te-

neturi žnyplių.
Dvi savaites ten būnant 

.Jenkinso automobilis ma
žai teturėjo poilsio. Juo va
žinėjome apžiūrėti įdomes

nius vietų.
K. A. Bukavecka* 
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gi lėktuvas nebuvo pūna.-, ų
nimą po kaltinimo, ir toj Aisopo pasakėčios visada įaj j, aš neturė tu kaimyno,
desperatiškoj valandoj ska- turi užbaigiamąjį moralą, 
tino vokiečių tautą perver- Tokiai užbaigai norėčiau 
tinti šaltai ir rūsčiai. Jis pasakyti: Ar ne laikas A- 
nepatarė grįžti prie karingo merikai atsigrįžti į savo d i- 
prūsiškumo, nenurodė nau- džiuosius vyrus praeityje.
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coln’as. Jefferson as, Fran
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KELEIVIO KALENDORIUS 
1953 melams

Kviečiame užsisakyti musų kale 
tams. Kalendoriuje bus apie i u> puslapių 
skaitymų ir plati kalendorinė daiis.

Kalendoriuje bus įvairių inf-» jnacijų. naudingų 
patarimų, eibų, juokų, atsiminimų h kitokių Įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas oran siu, *’Keleivio ‘ kalendo
riaus kaina lieka ta pan •>»' centu. Prašome jį užsi
sakyti. I žsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu:

“KELEIVIS”
636 E?st Bro^dv’jy •
So. Boston 27. Mass.

ulonu 
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visokių
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Puslapis šertas KELEIVIS, SO. BCSTON No. 52, Gruodžio 25, 1857

Laisvojo pasaulio lietuviai!

] Jrangūs Tautiečiai. 
Vokietijos Lietuviu Bend-

rv.omenės Tarybos. Valdy
bų:- ir Vasario 16-sios Gim
nazijos mokytojų bei moki
niu vardu kreipiamės artė-

švenčių bei Naujųjų Metų 
proga nepamiršti gimnazi
jos ir jos mokinių. Gimna
zija daug ko stokoja, mo
kytojai atlieka pedagogini 
darbą sąlygose, kurios rei
kalauja daug pasiaukojimo, 
ir todėl kiekviena, kad ir 
mažiausia auka mūsų gvve- 
namosiose aplinkybėse sve
ria daug, ir kiekvienas dė- 

. . mesio pareiškimas augina*
menėms ir lietuviu >uia>- mokiniuose tautinio solida

rumo pajutimą ir ugdo juo
se gilų pareigos jausmą lie-

VAIKŲ LAUKIAMAS KALĖDŲ SEMS

kifcštų lietuviškoms visuo
menėms ir lietuvių 
tiems mūsų draugams sve
timtaučiams.

Yra žinoma ir supranta- tuvybės atžvilgiu, 
ma. kad mokslo bei švieti- Mes {įrašome, brangūs 

jaučių Kalėdų švenčių pro- mo Įstaigos visad buvo ir broliai ir sesės, Jūsų para
ka i -Jus. prašydami Jūsų bus reikalingos, ar tai vals- mos Vasario 16-sios gimna- 
malonaus dėmesio ir para- tybės. ar tai plačiosios vi- zijai. mes {įrašome Jus Ka
rnos vienintelei lasvajai pa- suomenės paramos. Juo la- ledų švenčių prieangyje pri
šauk je lietuviškajai irimna- biau Vokietijos Lietuviu siminti lietuviškąjį jaunimą 

' Bendruomenė, netekusi dau-gimnazijoje ir savo auka
* Tai nėra pirmas karta* gumos savo narių, spiečiais suteikti geležinės uždangos 

kada Vokietijos " lietuvių Pasklidusių po laisvąjį pa- pašonėje bręstančiai 
bendruomeniniai organai ar

lietu-
"bsauli. negali gimnazijos vei-vių kartai lietuviškojo soli-

Ya.-ario 16-sios gimnazijos! 
\ado\ybė kreipiasi i Jus,( užtikrinti vien savomis jė- 

Vienintelės lietu viš-
vojo pasaulio lietuviškoji J K°?10S gimnazijos lais\ėje 
visut,menė yra visad jaut- bkmia.- lieka n toliau mso 
riai atsiliepusi i prašymus pal>\ojo pasaulio
i»- iei šiandien laisvajame1 , . . .. .

ra mokslo istai- gimnazijos atžvilgiu
turioje lietuvių kalboje

ir dvasioje mūsų jaunimas 
gali baigti viduriniuosius

{įrašydama jiaramos. Lais-

pasaulyje

klos bei išsilaikymo pilnai darumo sukeltą moralinės 
dlumos pajutimą.

E. Simonaitis
P.L.B. Vokietijos Krašto

igomis.

lietuvių 
širdžių nusiteikimo Vasario

Tar-os ir Valdybos vardu
T. Gailius

Vasario 16-sios gimnazi
jos mokytojų ir mokinių 
vardu

išdava.
Su didžiausiu dėkingumu 

prisimindami visą ligšiolinę
bei pasiruošti aukšta iam plačią parama išsimokslinu-. , . -., / . . ..... . .? • . banko saskaiton gimnazijaimokslui, tai didžiausioji pa- (šiam lietuviškam jaunimui 
dėka už tai priklauso .JAV, i Vasario 16-sios gimnazijoje adresu:
Kanados. Australijos ir ki-1 ruošti, mes ir šiandien pra- Deausche Bank, 
tų užjūrinių bei Europos riome ateinančių Kalėdų Bergstr., Konto Litauisches 

G'mnasium Nr. 12060, 
Germany

SKAITYKITE ---------------------------KONSULATO IEŠKOMI

Aukos prašomos siųsti

Weinheim

Vertingas Knygas
BARA BAS. Paer Lagerkvisto SIAURUOJU TAKELIU, pa- 

i-torinė apsaka iš pirmųjų rašė K. B. Kriaučiūnas. Spau- 

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

lestinoje ir Kipre, knyga lai- na $2.00. Senesnės kartos lietu- 

niėjusi Nobelio premiją. viams gerai pažįstamas daini-

Kaina ........................................................................................... $2.25. nir.kas ir poetas K. B. Kriau-

Aidukairė. Ona 

ri.iona ištekėjusi

įos sesuo Ma- 

už Antano

SUŽADĖTINĖ, parašė J. Ti- 

tinis. 15 Įvairių trumpų pasa

kojimų. 180 pusk, kaina $2.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ
ŽODYNAS, apie 20.000 žodžių. 

368 psl.. redagavo V. Baravy

kas. pigiausias ir naujoviškiau- 

sias žodynas, kieti viršeliai, kai

na $1.

šita mergvtė atrodo lyg ir nepatenkinta, išsigandusi to 
taip \ isu vaiku laukiamo Kalėdų senio.

4 hi-iaZ-mi L -i -. * v. «« vt»-»nu.

KVAIL YS

SNAIGĖS

Ar meni tu baltą taką.
Kai diena iš lėto baigės,
O aplinkui kaip baltos puokštės 
Krito švelniapūkės snaigės?
Stebuklingas buvo takas,
Sniego puokštėmis nuklotas!
Jis tolyn, tolyn viliojo 
I melsvus, beribius {įlotus.
Baltų snaigių apkaišyti,
Pro pusnynus, {iro gėlynus 
Nejučiom abudu ėjom 
Pasipuošusiom aje jom.
Melsvo prieblindžio šešėliuos 
Lengvapūkės skraido snaigės, 
Kaip alyvų baltos puokštės.
Kai pavasaris mums baigės.
Bekeliautum, mano drauge.
Tuo taku baltai nuklotu.
Kolei krinta lengvos snaigės 
Iš aukštų padangės plotų.

žvirblio.

Andrašiūnienė. Justina.

Antanas, gyve- 

Elmhurst. L. I.

Atkočiūnas. Stasys, iš Kalvelių

k.. Veprių v.. Ukmergės aps.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autukaitė. Sofija, Antano d„ is Toločko. Kazys ir Mečislovas, 

k.. Jonavos vai. Tado sūnūs, iš Žeimiu vals.

Putinas

SAUGOKIS SUKANČIOS 
MAŠINOS

čiūnas čia vaizdžiai aprašo sa- Gudžionių

vo vaikystę ir jaunystę Lietu- Bane\ičiūtė. Paulina. Treinavičius. Jonas. Kristupo s.

voje. gyvenimą ir veiklą Ame- Baubinaitė. Elena. Alfonso d. Urbonavičius. Valerijonas, Sta-

rikoje. Įspūdžius grižus Lietu- Bereišis. Kazys ir Stasys (jų nislovo sūn.. iš Anieliškės vien- Ne tik vaikai, bet ir SU- 
von ir dabartini savo gyveni- patėvis švilpauskas). kilę iš Kiemio. Šiaulėnų v.. Šiaulių ap. augę. eidami skersai gatvę 
mą Amerikoje. Ževeliškio k.. Žeimių v.. Kėdai- Vekteris. Antanas, iš Dyviliš- nedaboja, ar iš už kampo i
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS. nil- apskrities. kių k.. Lazdijų par.. gyvenęs tą gatvę nesuka automobi

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji-. Bilinskas. Jonas ir \ ilhelmas., Elizabeth. N. J. * Jis. Amerikos Automobilit
mas apie nepaprasta žemaiti, kuris Vytauto sūnūs. 1 Vyšniauskaitė - Stanley. Ona DraU’riįa Primena kad orieŠ
daug nuostabiu dalykų padarė tik Bubnas, Juozas. Ignoto sūnus įr duktė Liucija. vonoi^nt nn«
nepadarė vieno, kuri tikrai turėjo šeima 1 . .... . . .. Žengiant UUO sal\s>ai\lO VI-

SOCIAI.IZMO TEORIJA. Trumpai "ri"“"i. o- L’, !su sei
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi Paryti. 2“ PsL Ea:ra ........... Draus

ir kodėl ji dar p£L j AISV0S LIETUVOS.suomenė- santvarka 
krisis. Kama

LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG- ševiki: okupacijos ir teroro 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra- je. Kaina ............................

dedantiems angliškai mokytis; duoda a* VFTTVir i nirvi..„Ilsta. Sutari

^c‘"a .....................................................'domūs. Kaina .........................................20c
NA5^A .'ėAI.dŲ KNYGA. M. Ali- ATLAIDŲ PAVfiSY, P. Abelkio ro- 

chelsomenes parašyta: 250 lv»,r^įĮ manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra- 
— eities. Kietais viršeliais. 467 pusla-

kaina ........................................ $4

receptų, 132 pusl. Kama 

CEZARIS. Mirko Jelusiė'o romanas,'0’8*
vertė A. K. Puida. Antroji dalis, PABUČIAVIMAS, 

211 p-1. Kaina ............................. $2.
CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas,

vertė A. K Puida. Trečioji dalis. TAVO
176 psl. Kaina

Lietu-Jr jo vaikai Antanas. Jonas, 

Lietuvo- i Bronė ir Stasė, gyvenę Front 

.25c St.. Philadelphia, Pa.

Du bra. Jonas.

Galinienė - Krivickaitė, Vero

nika. gyvenusi Paryžiuje. 

Jadzevičiūtė - Dzevačkienė. Jo

ana. Motiejaus duktė.

Grū- Lsaitienė - Sungailaitė, Kazė. 

zas, novelių rinkinys, 155 psl. iš Ž. Naumiesčio vai., Taura- 

Kaina ......................................... $1.50.’lfks **p.
Joncevičienė

... . Ieškomieji arba apie juos ži- suomet reik žvilgterėti. ar iš
.-utis, Antanas. \ inco sun., nantieji prašomi atsiliepti:

Uonsulate Gen. of Lithuania 

II VVest 82nd Street 

Nevv York 2-1. N. Y.
DEVYNIŲ METU 

MOTINA

užpakalio i tą gatvę 
lenkia automobilis.

Gruodžio mėnesi mokyk
lose buvo rodomas atitinka
mas paveikslas ir vaiku’ 
mokomi aukščiau minėtos 
taisyklės.

ne

Peni (Pietų Amerikoje) 
sostinės ligoninėje pagimdė 
kūdiki 9 metų ir 8 mėnesių 

kelias i socializmą.I,,'m,v'''1vw',‘v * Mantrimaitė. O- amžiaus motina. Ligoninės 
$2. Parašė Lemas Blumas. Trumpas na. brolis Mantrimas. Vladislo- vedėjas Sako kad lis pef 

vk. Vinco ir Julijonos I au- 30 metų tokio vaikiško am
žiaus gimdyvių teturėjęs vos

parašė J.

MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo- 
vos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, gera 
popiera Kair.a .............................J2.50
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto

J. A.-čio atsiminimai apie Binkį, oi-’tia , , •. j-,.Miške į, -loma. Savickį, Giras ir kt K,1 T,1'1 arb* ko'«un'stll diktatu-
24» pu-!. Kama ............................ $2.50 ra '^tų -viešoje I runų,a holse»iz-

riio istorija ir valdymo praktika. I.a- 
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio Sai daug medžiagos. &o puslapiai.

svarbiau-ia.- veikalas, išvertė M.: kaina ...................................................50e
Miškinis. ?:•«• pusi. Kama... .$3.25 AR romos popiežius yra į Kazimieras. 

POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo KRISTAUS VIETININKAS’ Pa
ti V*.a<;i.i„ parašyta knyga, 250’ rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

nusi. Kama ....................!.. ,$2.50l kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
tE.M.AITES RASIAI. Garsiosios; SOCIALDEMOKRATU A IR BOL- 

mū-ų rašytojos pirmojo karo metu SEVIZMAS. Pagal K. K aut-k
Amen, oje parašyti vaizdeliai su ra- naujausiomis žiniomis papildyta tuo;
iytojos paveik-lu. 128 puslapiai,'klausimu knygutė. Kaina ...........25c
ka,:'“ ..................................................... KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR
A KIS? IN THE D AUK. J. Jazmi-Į ®.INP SENOVEJE. Dievų yra vi

rio ar.glų kalba sodrūs vaizdeliai, ^{U įvairiuose kraštuose ir iva.nuo- 
150 pusi. Kaina kietais viršeliais 12.!^ buvo kitokie.

DEMOKRATINIO SOC I A L I Z M O 
PRADAI. Populiari ir naudinga 

knypa siu dienų klausimams supras
ti. Kaina ........................................ 50c

vas,

lavičiūtės. iš Auzbikavio km..

Tenenių par.. Vainuno v., 

ragės ap.

Tau-

dvi. Pimioji buvo prieš 16
APIE SOVIETŲ Ke,pšn. Vaclovas ir Viktoras, ™CtU UiH' JaUneSn? ~ V0S 

Hugono sūnūs. »’ 8 mėnesių am-
Kurtinis. Pranas, žmona Birutė, •ž,aus- s,os s«nus dabar jau 
vaikai Alma. Ucnė ir Sigitas- lanko viduriniąja mokyklą 

ir via visai normalus, o mo-

(-.inkštais viršeliais .<1.00 kie buvo
Ko-

senųjų lietuvių dievai? 
.........................................$1.00

kišas, -Jonas.

Zarasų ap.

Leonavičius. Alfonsas ir Juo

zas. Karolio sūnūs.

Mantrimas. Vladislovas, ir se

suo Joncevičienė. Ona. Vinco ir 

Julijonos Paulavičiūtės vaikai, 

iš Auzbikavio k.. Tenenių par.. 

Vaivuto vai.. Tauragės ap. 

Matulaitis. Antanas. Vinco s.

Teklė.

iš O-avvtn km.. tina tarnauja gydytojo sek
retore.

WINNf«, TNItTHNTM AAA T*AWC 
SAFVTT POSTH CONTIST

DIDŽIAUSI MIESTAI

Pagal gyventojų skaičių 
pirmoj vietoj tebėra Angli
jos sostinė Londonas su

UŽSAKĖ KELEIVI 
DOVANŲ

Kalėdinių dovanų užsakė
lietuviu kalbos gramatika.1 Ka,nM

P»n.šė I>r. D. Pilka. Pritaikinta ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Abelkio ... . . v- 1, ♦-«-
Amerikos lietuviam-. 144 puslapių. parašyta- istorinis romanas iš Ze- Mlkeliene - KirKutyte, 

Su kietais Pelikei duktė.

..... .$3.50 ; • 1_ ________ . .. I iktuizis, Juozas

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
tokis tvanas būti ir

-ako mokslas. Kaina

Kailiu ................................................. <1.00 niaitijo- krikšto laikų.
TIPELIS, parašė Puljris Andriušis, Kaina

juokinga.-' romaną-, 240 p-1. Kie
tais viršeliais. Kaina ................ <3.
PER KLAUSUČIU ULYTELĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
*$ivsaka, 176 psl Kaina .... <2.20.

IUOZAS STALINAS,

ijO:

arba

apie tai 
...25c

kaip

ir žmona Do

micėlė. gyveno 1133 "’enth- 

worth St., Chicago. III. 

Radauskas. Mečys. Kazio sūn..

Kaui :azo razbaininkai* buvo pasida-,.. 
s Ru-ijos diktatorių. Kaina . ,25c;1' Kretingos ap.

Sungaila. Jonas, iš 

vai.. Tauragės ap.

daugiau kaip 8 milionais, Keleivi: Mrs. Moliszewski 
antroj Japonijos sostinė To- iš Cambridge savo seserei 
kvo. trečioj New Yorkas. Louise Butkus: Mrs J. Ha- 

Ketvirtąją vietą dabar jau risbeiger iš Jacoma. \Vash., 
užima kaip ant mielių au-!savo tėvui ten pat.
gantis Kinijos miestas San-i____________ __________
cha.ius. Jame gyvena 7 su

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Rn- 'F-ZARIS, Mirko Je-ulič’o romanas, 
rasė E. Vanderveide, vertė Vardu-i vertė A. K. Puida, pirmoji dalis, 

nas. Kama ........................................l*>c‘ puslapiai, kaina ........................ <2

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<36 Ea«t Broadvray So. Boston 27, Misa.

■ 1 Kvėdarnos
viršum milionai žmonių. Po NAUJAS ADRESAS MŪ-

Tekutis, Pranas su šeima, iš 

Biržų ap.

Tvaškienė, Julijona. Tvaska. 

Leonardas, ir jų duktė Geno

vaitė.

Stasiunaitis, Jonas, Kazio sūn.

į antrojo pasaulinio karo jo SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ 
gyventojų skaičius padvigu- "Keleivio“ ir “Darbo“ atsto- 
bėjo. vo adresas pasikeitė. Jis dabar

Jei tavo draugas ar kaimv- y™ t®**®: J- Nenskūnas, 8 Ste
nąs neskaito “Keleivio“, para* wart Stn Bellshill - Mo^send, 
gink išsirašyti. Kaina me 1
tams tik $4. Lanarshire, Smtland.

(Totorių pasaka)
Kitą kartą gyveno vyras su pačia; juodu turėjo 

(sūnų. Tėvai buvo žmonės gana turtingi ir darė visa, 
'kad jų sūnus išmintingu žmogum užaugtų; bet, matyt, 
j maža proto jam ir Dievas davė, ir tinginys jų namuose 
i gimė {iries atsirandant sūnui: vaikas tinginių pančiu 
1 išaugo. Nieko jis nedirbdavo noromis: visa, ką “dirbo” 
buvo dirbama bet kaip; jei kuomet ką dirbdavo iš 
tikrųjų, tai darydavo nei šiaip, nei taip — taip, jog 
tėvas ir motina, pažiūrėję i darbą, tik atsidusdavo ar
ba rankas nuleisdavo. Ir išaugo jis drūtas, dramblotas, 
visai kvailas; kaimynai ji “Kvailiu” praminė. Jis ir 
supykti dėl tos pavardės tingėjo. Surinka kas, eidamas 
jiro šąli: ‘‘Ei, Kvaily! eik šen”, jis atsiliepia ir vėž- 
iina virtuliuodamas Į surikosiojo pusę, tarytum iš tik
rųjų jis būtų vardu “Kvailys”.

Numirė jo tėvai; pasiliko Kvailys vienas gyventi. 
Jo turtas ir dabar buvo nemžas.

Kartą sako jam kaimynas:
—Kvaily, tau reikia vesti.
—Aa, — atsakė Kvailys, — gerai sakot, tiesa! 

vienam ilgu l>e tėvo ir motinos, antra — sunku vienam 
viskas ir sužiūrėti, viskuo rūpintis.

JĮ vedino. Piaėjo kiek metų. Jis ir vedęs buvo 
inginys ir kvailas. Atsirado vaikų daugybė. Jo turtas 
ris mažėjo.

—Ei, Kvaily, imk darbą dirbti šiaip visai nususi, 
nieko nebeteksi! — sakydavo jam kartais kaimynai. 
—Ko tu namie sėdi? Nuvažiuotum Į girią, prisikirstum 
•naikų, nuvežtum i miestą parduoti ar šiaip kuo imtum 
verstis...

—Tai prasimano, — atsakydavo paprastai Kvailys: 
—be to išgyvensiu,— ir eidavo šildytis saulutėje.

Praėjo dar kiek metų. Vaikų buvo dar daugiau, ir 
Kvailys visai nusigyveno. Ėmė, pagaliau, skųstis kai
mynams savo nelaimėmis.

—Mat, koks aš nelaimingas! — sakydavo kitiems, 
—Dievas mane visai užmiršo; kitiems turtus duoda, o 
nan — nieko! Kad bent jūs man padėturaėt...

Bet kaimynai tik galvas kraipė ir sakydavo:
—Dievas padės, lauk!
Namie vaikučiai alkani, verkia: pati aimanuoja, 

n ikiša jam, kad jis tinginys ir nemoka darbo nusitverti. 
Kvailys viena tesako:

—Nieko! Dievas padės. Kaimynai geriau žino.

Pagaliau nebebuvo iš ko gyventi. Net Kvailys ėmė 
lejuoti ir rūpintis. To jam pinniau neatsitikdavo. Kar
ių staiga, dingtelėjo jam i galvą mintis, ir jis nudžiugo.

—Ar žinai, ką aš ketinu padaryti? — kreipėsi jis 
pačią: — noriu eiti pas Dievą prašyti pagalbos. Kaip 

is gali taip mane užmiršti?
Pati pagyrė tą jo sumanymą ir palaimino kelionei.
Ėjo Kvailys tris dienas ir tris naktis, bet ligi Die

zo dar nenuėjo.
—Tai tu man taip toli gyvenk Dievui! — taria sau 

ddamas Kvailys. — Einu einu, niekad savo amžiuje ne- 
>uvau tiek vaikščiojęs, o Dievo kaip nėr, taip nėr. 
Nieko neveiksi, reikia dar eiti. Turiu būtinai prieiti 
riievą.

Staiga sustojo ėjęs: žiūri — vilkas pakelėje besta
is, suvargęs, sulysęs, susitraukęs, ir graudžiai verkia 
lejuoja. Kvailys nusigando, norėjo kur šalin sprukti, 
>et vilkas gailiai ji paklausė:

—Taigi, taigi, einu paties Dievo ieškoti, pagalbos 
orašyti, — atsakė Kvailys.

—Kur eini, žmogau?
—Žmogeli, — prašo vilkas, — paklausk ir apie 

mane Dievą: jau treti metai sergu, kažin kas vidu
rius piauna. Baisiai skauda, dieną naktį sopulius di
džiausius kenčiu... Matai, kaip sulygau ir sudžiūvau! 
Tegu Visagalis Dievas pasigaili manęs ir man bent 
iltinę atsiunčia, jei tikrai nebegaliu pagyti.

—Gerai, pasakysiu! — atsakė Kvailys ir nukvai- 
liojo toliau.

Ėjo vėl tris dienas ir tris naktis, bet Dievo vis 
lar nerado.

—Tai tu žiūrėk! — tarė Kvailys, šluostydamas pra
kaitą ir sustodamas po išskėtusia šakas obelim. — Tai 
tu man taip toli gyvenk Dievui! Kaip jis neužmirš 
manęs?

—Žmogeli — prašneko prieita obelis, — tu pas 
Dievą keliauji?

K va lys pakėlė galvą ir atsakė:
—Taip, aš keliauju pas Dievą, turiu j j pagalbos 

niašyti, jis mane visai užmiršo.
—Būk toks geras, — meldė obelis: — pasakyk Die

vui ir mano prašymą. Nuo gimtosios savo dienos, nuo 
to laiko, kai išlindau saulaitės pažiūrėti, aš savo vaisių 
nematau. Pavasaij aš visa kvapiais žiedais aplimpu, 
kaip ir kitos obelvs, bet po kiek laiko žiedai visi nu
byra, jokios žymės nepalikę medyje, ir visai nemez
ga... .Tau tegu geriau man giltinę atsiunčia Visagalis 
Dievas, jei negali manęs išgydyti.

(Bus daugiau)



lio. 52, Giuedi'iO- 25, 19 ?. KELEIVIS, «0. B05TGN t*ui9>2«kr.is

WORCESTER, MASS.

Nauja valdyba

14 d. daugybė Per klaidą išleisti vardai
j® palydėjo. I Praeitame numeiy mano ................ . . .

sv. .tono kapines. Tą pačią korespondencijoje kalbama »» “subitmo musų tautie- jairasęs savo
riiono i to I o įsirito <2 iv i^osioc - - - . . tie Tnr? i-notio lziimo cjgva ris^t ll* PI M $illT

. Gruodžio 
automobiliu

čiams, bet aiškaus atsaky- nika”.
mo jie nesuranda. Juos vi- Visokio jovalo Gustis yra 

Naujienose, 
bet ir čia suminėtas vertas

|-h-a.«rii-. Seniems ?mn Ijalaį‘lotas " T?das apie <lu nusipelniusiu, bet tej«s. p““*?-. kute «>vo bet ir čia su
ėms Remti išrinko šitokios’, ^tuvist kukllu. .k?“! iUn^’ na«kolhė U dėltn’nems

^.dėties kitų metų valdybą:, Minlgiųjų šeimoms 
P. Miliauskas, I. Pigaga, A. i į, jų jpjią užuojautą.
Kriaučialis, O. Joslin - Ga- 
taveckaitė, K. Žurlis ir kt. Juos ištiko nelaimė

rektoriaus kaltę nepaminė- }ie,nos” Paskelbė, kad dėlto ; 
t eis- tos jų pavardės. Tai Pianas ka^tas. dr. P. Grigaitis, L.,

Keršis ir Antanas Krami- himutls> M. Vaidila ir kt. 
liūs. Tame laikraštuke (lapkri-

2—is

IEŠKO PARTNERIO
Nash- moteris vidutinio amžiaus ' 

noriu eiti į biznį, paieškau partnerio; 
su biski pinigų. Pageidautina, kad 
mokėtų kara vairuoti. Daugiau ži
nių duosiu laišku.

.Mrs. J. Sond 
::S0 '.Va- hinirton St.
East IValpole. Mass. <52

J ieškojimai

JUOKAI
Iškreipta ir i Lietuvių Pi- čio mėn. numeris) jo redąk- Senas -partietis’

Gruodžio 17 d. sunkveži- liečiu Klubo valdvba išrink- torius Jos. Gustis stato
. ... - . __ ” - s 1 • 2/1 i -i a •!

donas Rutkauskas paieško savo se
sers Marijonos JA.VIEXĖS-Ruikau- 
skaitės. iš Yaiclaukio kaimo. Alvito 
valsčiaus. Amerikon atvyko 1912 me
tai. . gyveno Chicagoje. Ji pati ar 
kas ją žino prašom parašyti adresu: 

K Jablonskis
224 So. Ilighiand Avė.
Aurora. Illinois

Dievo Karalystė
Ar žinai ka srau-sime Dievo 

lystėje? Vieni džiaugsis, 
rie aš tai sakau,
Jez. 65:13-14.

Aiik Armin 
Xi4 Mass. St.
Gary, Ind.

liet
kiti 

Kibli ja

Kara-
verks,
-ako!

Streikuoja spaustuvininkai ___ ___
Ton vėlinto .9waiu mis sunkiai sužeidė 87 me- to V. Vieraičio* pavardė klausimą, “kodėl Amerika Čekoslovakijoje

ki,nia k t^ki^ėi i ?enuk4 Antaną Volungę, (jis pakrikštytas Vierikai- Sputniko progrese atsiliko” buvo pradėję partiečiu valymą,

kuoja vietos laikiascių . nelaimė ištiko čiu) *I« ir atsako, kad kalti yra Tuo tlki4u buvo P**akt** *r
spaustuvininkai, bet laikraš- . 10 , I)at nelaime ištiko h y JI imtuvo- Vaduotojai kurie vienas čigonas. -• .. ,- ....... .čiai išeina. Streikuojantieji!11* mokytoją John Savege Mano sveikinimai ;u7 -S i,af(lu®toj.a1’..kune ■ —Ar seniai esi partijoje.— n'**a uždraudė 1.000 metu pocinu . ,ouem uuj am įėji nu»ųevičiU') i beveik nuolat tupinėja po . .. , - Kristaus.

pradėjo leisti savo laikraš-I Anusevičių). , šiuo noriu palinkėti links- Washingtona ir trugdo A- ~ ‘ kor"^T* - -■
tuką -VVorcester Shopper*’. Jis žino kam ko trGk$ta mų Kalėdų ir laimingų Nau-.merikos Valdininkus galvo-’sare! aU? Ų*

t D ♦ n > -i • jųjų Met.V V1?iems dra^-lti apie šios šalies pagerini-, _o tavo tėvas?

Jonas Petro (Petruskevi- gams, pažįstamiems, Kelei- ma jr Sputniku padarima”. : —o, jis taipgi buvo

cius) mane sutikęs sako: vio skaitytojams ir jo šta- To;
Mirė M. Grigaitienė

komunistai

<4P-s
Kunigams vesti

Giminės i, 
Juškevičiaus. J 
prašom ul.-ilie 
Seniau g., ve.io

2 Šiaulių ieško Juozo 
i< ;.ats ar kas jį žino 
Sti "Keleivio” adresu. 
Massachus«-tt.s’e.

IEŠKO KAMBARIO XEW YORKE
. . ... , - ; JAUNAS VYRAS ieško kambario su
kataliku baz- balda:- N'cvc Yorko mi.-ste, Rašvti:

V.-. A. Sutku 
2*'l Maujei S 
K ooklv:: »• X. V.

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jis

Tai esąs sabotažas ir to partiečiai buvo ir mano 

dėl jis šaukia: “Palikite A- lr tėvas, 
merikos laivo Kapitonus sa- ~Bet- palallk- — 
vo vietose, ir netrukdykite 
jų nei vienai minutei ir ne-

_______ bukite sabotažninkai. Tegul JVl_Tas nieko _ me ir -mu

Tas klausimas suka gal- jie daboja Amerikos laivą !met lygiai tai’p pat vogėme. °
vas valstybės vyrams, mok- ir atliekamu laiku galvoja! " ______

to dėl didelis būrys ją va- Gavau iš jo $5.50 ir juos alininkams ir galų gale vi- apie galimybes padaryti į tikrai draugu neužmiršo 

administracijai pasiunčiau, siems mastantiems pilie- naujesni ir galingesni Sput-
Kartą New Hampshire vals- 

!: tijoj

Mirė Margareta Grigaitie
nė, 80 metų amžiaus, vietos “Aš tave seniai ieškau. Žie- bui. 
veikėjo, buvusio miesto ta- ma prasideda, o Maikio tė
ty bos nario Juozo Grigaičio vo batai suplyšę. To dėl 
motina. prašau pasiųsti jam - SI

skaitytojams ir jo

J. Krasinskas

narys,

senelis

u.šuko sua- 

komisaras, — tuomet

ir
« Velionė be savo išaugintų kartu užsak>li kalendorių ir 
ir išmokslintų vaikų išaugi- P13^1 KeIeivl kitiems me
no dar 11 svetimų našlaičių,'tams •

KODĖL AMERIKA 
NETURI SPUTNIKO?

dar nebuvo ir komunistu 

jos.

parti-

din davo mamvte.
.................................

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIUSTI I SSSR,
LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

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

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

GALITE SIUSTI TIK NAUJUS DAIKTUS
Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalyne, 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 atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai per

siuntimui i SSSR čia mūsų įstaigose peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos ir tuoj pasiunčiama sąskai

ta. (Javus jūsų ptitvirtinimą ir perlaidą siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui.

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausiu daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.

Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas nu ojų gavimo. Jie adresatą, pasiekia per 6—7 savaites. Oro paš
tu siuntiniai nueina per 7—10 dienu.

SIUNTINIU PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS GAVĖJO PARAŠU.
Jūs gaunate per mūsų istai gą gavėjo pasirašytą kvitą.

Mūsų įstaigose dirba patyrė 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 tūkstančių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavi

mu patenkinti. Todėl jūs su pasitikėiimu galite kreiptis i mūsų ištaiga.

PARCELS TO RUSŠIA, INC.
1530 BEDFORD AVĖ,. BROOKLYN 16, N. Y.

ši ištaiga atidarvta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki f» 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 
HAKIhOKD, 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, Tel. WA 3-1747 
CHICAGO, III., 3741 W. 26th Street, Tel. CR 7-2126
NEWARK, New Jersey, 263 Market Streeet, Tel. MA 2-6937

mirė pusėtinai turtingas ■ 

žmogus, bet nebuvo jokių jo 

turto paveldėtojų. Tačiau ve-! 

lionis paliko du užlipdytu laiš-i 

ku — vieną jų turėjo tuoj po

■ laidotuvių atplėšti jo advoka-'

■ tas, o kitame buvo suitišyti nu- 

fodvmai laidotuvių direktoriui. 

Šiam buvo įsakyta palaidoti kū

ną ketvirtą valandą ryto. Tokiu 

nepaprastai ankstyvu laiku pa-1

: lydėti velionį į kapus tesuėjo' 

J tik keturi jo draugai. Bet kai; 

Į po laidotuvių advokatas atplė- • 

; šė paliktąjį laišką, ten buvo 

į įsakymas padalinti velionies 

'turtą po lygią dalį visiems jo 

i palydovams į kapines, 

i Likusis velionio turtas buvo 

.grynais pinigais 400,000 dole-1 

riu.

♦ I

------ ~ - i
Biblijoje minimi 122 užsiėmi

mai (profesijos),, šiandien A-’ 

merikoje oficialiai skaičiuoja

ma 35.000 atskirų užsiėmimų.; 

Taip gyvenimas pai vaire jo!

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Į

1256 Puslapiai 

dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mass. 
>+»+♦♦♦»++♦+♦+♦++++♦++♦***

NEW ERA
Mes gauname daug apgak-j 

lestaujančių laiškų, kad ne-t 

pirko NEW ERA shampoos 

pamatę pirmą kartą “Kelei-I 

vyje” garsinimą, nes NEW| 

ERA išplauna galvą, kai] 

niekas kitas ir negadinaį 

odos. Tas duoda progą plau

kams ataugti patiems l>er 

save. Vaisių dėl plaukų at

auginto nėra ir nėra reikalo, 

nes tame nėra ligos.

Siųskite $2.00 už 8 oz. bu

telį.

F. BITAUTAS 

527 East Exposition 

Den ver. tolo.

ųair.rąį;

Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą amžių, tai 'tam

sta turi turėti geni kraują ir nervus. Mes dabar turime nau

jas Vitaminu ir mineralu kapsules. į kuriu sudėti Įeina visi 

mineralai, vitaminai ir kepenų bei kitų liaukų ekstraktai, 

kurie, pagal medicinos mokslą, organizmui yra reikalingi 

sveikatai ir ilgam amžiui pasiekti. Tik vieną kapsule per 

dieną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal l’!traix-x Kapsu

lės. Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonka 100 kapsuliu. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyt: ir parsitrauki šiuo adresu:

IDEAL PHAKMAUY. 29 Kelly Sq.. VVorcester. Mass.

V. G. Skrinska (savininkas)
zrmufi.^rr^iiryrrrtrTrr.rrrronozrjrrfrtzzftorJ

SIŲSK PAKETĄ iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS
VAISTAI

Streptomicino 10 gramų.........................................................................................................................................$3.75

Rimifono Koche 500 tablečių................................................................................................................$5.65

Penicilino švirkštimui 3 mi!. vienetų..........................................................................$1.60

Penicilino tabletėse 10 tabi. |x> Jiioo.ooo vienetų .. $0.95

Serpasilo 100 tablečių po o.l..............................................................................................................$1.35

Irgapirino 50 tablečių....................................................................................................................................................$5.50

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

Aspirino 1O0 tablečių.........................................................................................................................................................$0.95

Specialus oro pašto patarnavimas. Taipgi išpildomi receptai. 

GATAVI DRABl ŽIAI

Lietpalčiai, plastiko ir satininiai nuo $6.00 iki $24.75

žakietai vyrams ir moterims....................................................................................................$14.85

Kailio žakietai. šilti, nepraleidžia vandens $43.75 ar $52.50 

Corduroy kelnės, rudos, pilkos ar mėlynos . . . . $12.00

Amerikoniškos "jeans” juodos ar mėlynos . . . . $8.80

Vyrų darbinės priejuostės, labai stiprios . . . . $5.50

Roplino marškiniai: balti, pilki, mėlyni ar beižiniai $9.00 

Sveteriai suaugusiems ir vaikams nuo $6.00 iki $18.50

Taipgi nosinės, pirštinės. įvairios kojinės. 

MEDŽIAGOS

’ Moteriškoms suknelėms..............................................nuo $7.00 iki $18.00

Vyru kostiumams....................................................................nuo $14.50 iki $35.20

žiemos apsiautoms (ploščiams) nuo $15.50 iki $36.50

Taipgi priedai prie suknelių, kostiumu ir apsiaustų

BATAI

* Kailiniai batukai vyrams ar moterims 519.50 ir $18.00 

Batukai suaugusiems :r vaikams nuo $9.50 iki $$15.15

• Taipgi oda padams ir batams

Visose Kainose {skaitytas Muitas ir Pristatymo Garantija

Prašykite mūsų katalogų ir pavyzdžių!

Tazab of bondon
51 REZERVOIR ST.. CAMBRIDGE. Mass. Klrkland 7-9705 

Nuo llarvard Sq. imti Hcron autobusą.
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3 ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ
* Parašė T. J. Kučinskas

* Pažinosite. Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus 

glamonėjimą savo gražios marčios.—jo aistros meilės žo

džius. Reiškia. Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su 

mergaičių dora darė biznį bažnyčioje, susipykus už pini

gus, Dievas išvadino mergaite paleistuve. Dievas platino 

karus, svetimoterystę, nemoralybe ir t. t. šimtai biblijos 

prieštaravimų. Psl. 156. Kaina SI.50. Gaunama pas kny

gų pardavėjus ir pas T. J. Kučinskas. 710 W. 31th St..

Chicago 16, IN.

= a »*Kg’«.« k k x s » x k s s s a x x x ss

2WgigOUiS'Xg*xgggggg R-a »ax a a ga'^a’gggg'Ss ars k a » s s a a a a x a a a a a„-
B s

| SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ !
AMERIKOJE |

» Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja « 

f tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko- g
* vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

g ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 

x 20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą. 

k SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei-
* čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 

g apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA-

* RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimime dienos iki

* gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau

ti SLA kuopuose. kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko

lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
907 W«t 30kb StrMl, N«w York 1, N. Y.

EDUS
Ar norite gyven

ti taip. kaip kara

lius? Valgykit me-. 

du! x

Mes turime oren-

Niekas nežino 
čios sunkumo.

kito kan-

VIDURIŲ 
» UŽKIETĖJIMAS

Galvos skaudėjimą, nervinau-' 
mą, prislėirtą nuotaiką ir daugy-i 

Čių medalis 65 cen- Xb<,- lipų sukelia vidurių užkietėji-'
tai už bonka: Span- g™'- tai vie*a dM*iausii

‘fikusų gyvenime.
guobų medus 75 Wnmlerland Herb Tea yra na-, 

bonka: Liepos žiedu gtūralinis vidurių užkietėjimą pa 
' xirydyti vaistas. Sudarytas iš dau-, 

jtvbės specialistų parinktų žolių 
Herb Tea — arbata yra pagelbė-] 
jusi tūkstančiams.

Natūralus vaistas—tikras vai-, 
'stas. W„n«terland Herb Tea dėžu
tė kaėtuoja tik viens doleris. Tuo
jau užsisakykit tVonderland Herb 
ėa adresu:

j, Mrs. Mary Ohl
*32 UNION ST, INKERMAN. PA. 
ejau rašykit!

I.igų nealidėkit ryt dienai Tuo-
Honderland Herb Tea pajrelbė-*. 
tūksančiams. x

centai uz 

medus $1.25 už bonką; Kubos 

meilus, kuris turėtų Imti iš vi

sų geriausias $2.00 už. Įninką. 

Tre iankos pakelis $1.00.

Medaus |>er paštą nesiunčiam. 

A. Mizara 
411 W. Brnadway 

So. Boston. Mass. 
Užeikite į seną Alexander’s 

vieta.

KAS ČIA KALBA?

ggssca a a « x<*xxxxxxxxxxxxxx;. xxxxxxxx « r...i.nira.:

■e>
♦>
*■

Nugi. baisiai Įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir i Lietuvą ir ta pa

čia kaina—tik 5 doleriai už visas 1 knygas! (Kurie siųsite 

į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SATI.ES RŪSTYBE (romanas) 

myli. o nemylėti negali, kada mane

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 

vandens ir dniskos. Iliustruota. .“.16 psl.. kaina . . $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažisi. kada mane skaitysi. 44! 

puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

SLIlTTARN'IAI (Amerikos lietuviu gyvenimo knyga) sa

ko: tik mane skaitydamas matysi lietuviu tautos trečiosios 

dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 

išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK VŽ $5.(»O! Bet kas nori tik 1 ar 2. 

ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00. už 2 tik $3.(Mi. už 3. tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

DR. Al.tL MARKERIS. 3325 So. Halsted St.. Chicago S. III

sako: skaitai mane, nes 

^kaitai. 311 psl. 'l ik $3.<m)

£XXXXXXX X X X X XX XXXXXX xxxx XX X90000(XXXXXXX XXXXXX X XXXJC»

GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO., INC.
135 We»t 14th Street Tel. CHel»ea 3-2583
(Tarpe 6th ir 7th Avė.) New York ll. N. Y. (Arti visų požeminių traukinių)

Sveikina Draugus ir Klijentus Su 
ŠVENTOMIS KALĖDOMIS IR 

NAUJAIS METAIS
ir dėkoja už parodytą pasitikėjimą 

ir gausius užsakymus

MES ATLIEKAM . ..

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAfeKŲ SU ANTGALVIAIS

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”

836 Eaot 3roadway, South Boston 27, Maoo

i

SATI.ES


KELEIVIS, SO. BOSTONPuMlftpis AStuntan

NAUJŲJ METŲ PROGA Konsulai sveikina
SVEIKINU SAVO KOS- -----------
TIUMERIUS. DRAUGUS Bostone esą kitų valsty- 
IR BIČIULIUS.

B. KONTRIM,
DRAUDIMO JST. 

oeeoeeoseooeooeeoeeoeeeeee

PUSĖ B1LIONO UNIJŲ 
MOKESČIŲ

nevengti šiokios tokios pra- 
' bangos, ypač santykiaujant 
su kitomis organizacijomis, ‘į

No. 52, Gruodžio 25, 1937

Dr. B. Matulionis *

bių konsulai per Yankee National Industrial Con- kad nėra reikalo vaidinti 
Netuork radiją (680 kil.) ference Board paskelbė jos beturčių vaidmenį ten, kur 
sveikins savo tautiečius ir surinktus duomenis apie u- jis nedaro teigiamo įspū- 

v • • • • . n i i - kitus antradieni, gruodžio nijas. Jie sulinkti iš 191 džio, bet Kristų ir toliau
Naujųjų metų proga svei- poetas Iranas Leinoer- occoocccoooooooooogooccosc 24 d. 10:05 - 10:30 vai. ry- unijos, kurios turi 18,363,- vaizduoti beturti ir nusiže- 

kma kuopos ir visos sajun- Sutikim kartu Naujuosius to. Jų tarpe kalba ir Lietu- 692 narių, iš jų AFL - CIO minusi. O svarbiausia vie-;
metus vos garbės konsulas adv. priklausė apie *17 milionų, o nuoliams privalomas paklu-'

----------- Anthony Shallna. išmetus šoferių - krovikų snumas ordinų nuostatams
Dorchesterio Lietuvių Pi------------------------------uniją, liko apie 15 su puse ir, žinoma, Vatikanui.

cializma 7L * ' liečiu Klubas savo patalpo- Nušovė buvusi boksininką milionų. __ Gyvenimas \erčia šiek
se (išlo Dorchester Avė.) --------- Didžiausios unijos yra: tiek taikintis pažangai net ir

gos narius ir linki jiems dar 

didesnio pasiryžimo kovoti 

uz laisvę, demokratiją, so- 

izmą

L.S.S. 60 kp. valdyba

Romualdas BudreiKa (smui
kas'. Rimas Manomaitis 
(ako:dienas' ir Onos 1 Vaš
kienės tarauk: šokiu šokė-

_____________ Ir to-
___ ______ Pnima bet kuri* dto-
oa, ii anksto raaitanu telefoną ar
taiiku.
Tele. 1190, Paseoag. Rhode Islaa4 

Adresas: Memorial Hoepital
Wallam Lake, Rhode Island.

As tomas: nuo Providence 24 my
lios, nuo Woreester—M nu, nno 
Rneton nr Brockton—50 nu, nea

Conn^—10 mylią.

šokius imies Metronol ka-
'oia. Vytauto ir 
broliu varov

guodžio 31 d. rengia Nau-

į'.aujųjų metų proga visus ................................ ....

Lietuvių Darbininkų Dr-jos fetas 

1 kuopos narius. “Darbo

„ ,.. -........... ------------- Praeitą sekmadieni vaka- šoferių - krovikų (teams- labiausiai atžagarią organi-
i...'ta.o jųjų metų sutikimą. Pradžia fe 3 šūviais buvo nušautas terš) su 1,268,000 narių, zaciją — katalikų bažnyčią. 

?Us d va!, vak. Įvairi programa, buvęs boksininkas Thomas automobilių pramonės —su ~. i- . L
genmu ou- va!giai h. gėl.imai. Suliįval, vos 200 pėdų nuo 1,320,513, plieno - 1,250,- k“r ««
dil.U, 

" n n* kur visi labai

uopos narius "Darbo i\ ’ - įmania* <kautu nvi.eclafai dalyvauti ne uk savo gyvenamųjų namų So. 000, masimstų - 947,000, ma; .žmoj{US l>e knvK vraak.
, , P . ~ ' ,, , V. ‘ u k1 nariai, bet ir jų draugai ir Bostone (660 Fifth St.LJis stalių - dailydzių—8o0,000, Jas- "Gerįau |W balu negu be

redakciją ir Centro valdybą palmėms m Kitiems ap- bičiuliaL gatve elekt;.os _ angHa. ^ygy?er,JU “*■ *
Valdyba vo buto. žmogžudžiai, ma- kasių—600,000, moterų dra- ______

tyti, gerai žinojo, kur kada bužių siuvėjų — 450,802, Komunistu valdomoje Kinijoj

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nno S M d 

ir noo 7 iki t
546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

nuoširdžiai sveikina

L.D.D. 21 kp. valdyba 

OSCOSCCSC :zx 2£>&OSCSOSCS>6< 
Pasikeitimai Lietuviu 

Piliečių Draugijoje

. u:.i. v?ros reiKmenims įsiuvu.
\ ištiš maloniai kviečia

Rengėjai

Tet AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais:

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Uph^n’a Coraer 

DORCHESTER, MASS.

PADĖKA jis eina. Sullivan dirbo lai- viešbučių - restoranų—141,- žemdirbis per metus vidutiniš-
______ vų kroviku. Užmušimo prie- 000 ir t.t. kai suvalgo 175 sv. ryžiu. 8 sv.

J.A.V. Lietuviu Bendruo- žastis dar nežinoma. Tai gal Jei visi nariai sumokėtų aliejaus, s sv. mėsos. 2 sv. cu- 
meiiės.Bostono Apyl. V-bos paaiškės, jei bus sugauti mokesčius, tai jų per metus kraus-
vardu reiškiu gilia ir nuo- žmogžudžiai, kurių sako, būtų 620,000 milionų dole- Pakalbinkim draugus ir
širdžią padėką ponioms: J. buv£ 4. Jie savo uždavinį rių.

... , . Lendraitienei. E. Simanavi- atlikę, automobiliu paspru-:
trosie^ keliones po Ameri- bieneL j. Rarosienei. S. ko. VIENUOLIAI PRABANGA

Stasio Michelsono 
kelionės Įspūdžiai

Gruuut-io ei. įvy-tę 
kimai car.a gerokai pakeitėi. >.. L . ■ ‘re..,,,.- seimu Stasio Micnelsono an-diaugtjvs vadovybę. Pirmi
ninku išrinktas inž. A. Čap- , .. ,Kl- ■>»- \ \” -nH. iYullčiuHlikus* \ įeion a(i\. A. įoung.

rip-
Netrukus pradėsime suau- kaimynus užsisakyti “Kelei

vį'’. Kaina metams $4.

finansų sekretorių A. Druz 
dis vteton ngoKui buvusioj. 
Kersar.ske. iždininku J. Ar
lauskas vieton taipgi ilgokai 
buvusio J. Baltrašūno, mar
šalka K. Yuška vieton 
G ren d ai.

Vicepirmininku paliko tas 
pats A. Nevieta. sekretorių 
J. I.ekys. Direktoriatas ne
daug tepasiKeitė. Į ji išrink
ti senieji: adv. J. Grigalius, 
dr. A. Kapočius. S. Griga- 
navičius. A. Namaksis. B. 
Konti im. ir vieton A. Šid
lausko Įėjo P. Durnas, o 
vieton iždininku išrinkto J. 
Arlausko — F. Zaleckas.

i revizijos komisija iš-«• V “ “V ~
rinkti: J. Romanas, di 
Antanėlis ir Š. Jakutis, 

šiemet
komitetą;
praardamas Pa.šuoli 

'. "ant
. t. (nurodvtos

KaŽKoks
vedė

J.

ir Meksiką įs
pūdžius. o prieš lai pataria
me oerskaitvti jo parašvta 
ir Keleivio neseniai išleisią 
knvga "Amerikos idomv- 
bės". kurią galite gauti Ke
leivio administracijoje už 
75 centus.

IR PAKLUSNUMAS

Nom .navo senuosius

Jančauskienei, G. Mickevi- 
čienei. M. Norvaišienei, O. Naujas pilietis 
Gerulienei, J. Skudzinskie- -----
nei. E. Mališauskienei. J. ši pirmadienį mūsų istai- Ilginių ordinų suvažiavimas, tu.i'ėii 
Yenekuvienei. F. Gaidelie- gojee lankėsi nor\voodiškis kuns švaistė ir prisitaiky- 
nei. M. Mockuvienei, E. Karolis Kvedaravičius su mo naujiems laikams klau- 
Žičkuvienei ir M. Vaitkevi- žmona ir dukrele. Svečias simus. Jiems kalbėjo tuo 
čienei. kurios taip gražiai ir sakėsi ką tik iš teismo, kur reikalu pats popiežius. -Tis g 
nuoširdžiai paruošė š. m. gavo šios šalies pilietybę, sakė, kad galima šiek tiek £

Neseniai Romoje buvo re-

BITAS .\lOMAI 
Išnuomojamas jreras hutas suau- 

gusierr..- iš šešių kambarių ir virtu
vės. su centraiiniu apšildymu. Vieta 
rami. netoli Uphams Corner. Yra

taražas. Teirautis pirmame
aukšte.

17 \Vendover Street 
Dorchester 25, Mass. (1

gruodžio mėn. 8 dieną va- Geros sėkmės naujam pilie- pakeisti iš viduramžių už- 
l-.3.1ok.o ATn«t»-oob/s. t ėini silikusius drabužius, galima S„ T , %_z . , Raliene Montrealio Liet. ciui.

^.L.A. oo.» n o«l Kuopęs j)ramos Teatro aktoriams 
nomina\o \i>ą danai tinę page,.btį ,)O įu sėkmingo 
vvKaomąją taiybą. -Baltagio Malūnks” speku-

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis

rTel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9018 j

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietnvis Gydytojas ir Ckirargas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparats 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-S 
534 BR()ADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

Numatoma didelė 
valdinė statvba

klio
Žymi dalis ponių paga

mintus produktus dovanojo,
Yra sumanyta tarp 

ir Scollav aikščių, prūde- 
dant tuoj už dabartinio vai- r“’*‘ 
stvbės namo iki Faneuil

didžiulius k^Į*^acijas. 
valsty

bės ir miesto

, o kitos pasitenkino mazuteDOCK '-T-l JT . t. • Vpaaarvtu išlaidu dalinu. Tai ?
Lroiii lmtiivioi tn_ 
X\axĮs 1IV7L L4 % 1CL1 VU“

z. , , - Hali, pastatvti Geroves . * , .rumus federahnes.agitaciją -/ *-. priglaudusiusj - ho.- įstaigoms. Jie h .

Rvti savas

Tel. JUniper 6-7209

&A.tiieka visokius "■plumbing”—J
y įĮ.iiiejaus ir jrazo vamzdžių įvedimoj 

taisymo darhus. Kainos priei-jjLAISVĖS VARPAS y
------ ' a* Skambinkit, paklauskit mūsų kainų.

ii S Telefonas CO 5-5S39 J
/.V fei:2 Mt. Vernon. Dorshester, Mass. J 

rTTj .TUTrrrrrrrrrrni

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WHIL. 1420 kiloeiklų 
Medford, Mass. 

WORC, 1310 kiloeiklų 
\Vorcester. Mass. 

Sekmadieniais 
8:00 iki 8:30 vai. ryto

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks SI. 

BROCKTON 18, MASS.

pirmininko 
liau?-" ir t. 
pavardės).

\ 'so iabo rinkimuose da
lyvavo 584 nariai (draugi
ja narių turi daugiau kaip 
] .'»<•*» i.

Tame pačiame susirinki
me patvirtintas direktorių 
j asiZigmas skirti Amerikos 
Lietuvių Tarybai S100.

Direktoriai paskyrė pašal- 
pos vienuolėms $50, Min
kams >5". Dariaus Girėno 
posto iegionierėms (vetera
nų kalėdinėms dovanoms)

• visi kainuos apie 60 milionų 
ieklel°- doleriu. . 7 vakarienėje.

'______________ _ L lad ačiū, ačiū!

g RADIO PROGRAMA
jj* Lietuvių Radio programa 
Jį iš stoties WLYN, *1360 ki- 

locikiu, veikia sekmadie-
M

iieną.
^7 viškos dainos, muzika ir

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas

447 BRO A DW A Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

K. Adomavičius tebeserga

Namų statytojui Kaziui---------------------------
Adomavičiui važiuojant Į Ką nominavo SLA 175 kp.
darbovietę, kažkokio pra- ---------
mušteaivio mašina trenkė Į Kuopos susirinkime nomi- 
jo mašiną ir sunkiai sužei- nuojant centro vykdomo- 
dė. o su juo važiavusi An- sios tarybos kandidatus 
taną Keršuli tik šiek tiek daugiausia balsų gavo: P. 
sutrenkė. Adomavičius da- Dargis (prez.), J. Maceina
bar gydosi namie. Linkime (vicepirm. >. dr. M. Vinikas į 
ligoniu greičiau pasveikti, (sekrn N. Gugienė (ižd.I, 5

--------------------------F. Alikužiūtė ir adv. S. s
D. I

Taip pat dėkoju aktorius
ir visiems ,- 

spektaklyje ir. g

Magdutės Pasaka.
Stasys Vaitkevičius Biznio reikalais kreiptis j

Apvl. pirmininkas & PLEKAVIČIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge jj Baltic Fiorists gėlių ir 3o- 
<5 .anų krautuvę, 502 East

niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
Perduodamos lietu-

B St., Cambridge, KEPĖJAI

Į BALTIC RYE BREAD
Siūlo gardžią lietuvišką supiaustytą duoną ne tik šeimoms, >S lamas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.St bet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukite visur.» •!
r

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCB

409 W. Broadaray
SOUTH BOSTON, MAS8.

Office Tel. AN 8-0948
87 ORIOLE STREET 

Weat Rorhiiry, Ma
Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS A CO.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpcstmpai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

ts g: ž: £ gSžžr-gžriS: ž: <£& s girg:
g g g s s g s- S- « 53F?«Sfe8S

r The Apothecary Kas perka ar parduoda J
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

.-,97 E. BROAIHVAY 
SO. BOSTONE

šaukil nuo 9 iki 7 v. vak.

Te’.: A N S-7031 
<, kitu laiku; Tel. CE 6-2887

Soutniko šokiai$5'». komitetui T. Tattan 
pagerbti .<25. šeštadieni, 1958 m. sausio

Gruodžio 22 d. rengiamai mėn. 25 d. 7:00 vai. vak.
Kalėoų egiutei skirta dova- Strand Cafe saiėje So. Bos-
n.ų 500 vaikų. tone. Bostono oro skautų

-------------------------- LITUAN’ICA 11 vienetas.

Briedis (iždo glob.) 
Pilka ’(gydyt, k vot.).

dr

Drabužių vajus pratęstas

ss
•3

iz
liostono Baifo Bostono

KI - ........ , skvrius drabužiu vaju pra-
Naujas veteranų orga- rengia didžiuli Uansplane- jj.j sausjo Jų d.* K*c
nizacijos viršininkas

S

Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoju re- EK*.

S"'teptus ir turime visus gatavus vaistus. |

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki- ~ 

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai- č 

stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų. :»

Jei reik vaistų—eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., *Reg. Pharm.,

3S2a W. BROA©WAY. tarp E ir E gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6020

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

•28 Esat Broadnay 
Soath Boston 27, Mass.

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popioros Sienoms
Stiklas Langam

i
tini vakarą, šalia šokių, ku- t{ui at!Jekamu drabužiu ir 
riems gros Metropolio ka

•imirm rrnir Tiiimrt ns?
ĄT , . ... a vai vnės, prašome atnešti

uo pasKHtas buvęs Mas- pelą. bus tai progai putai- p0|)ažnytiŠę salę arba pa- 
>o<. v jcinutoiius k\tu piogiHrnu, ko>mi>ka Audriulioniui

apšvietimas, jakuėiui AN 8-1940: DID2IA^SIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA

J,

Sun;t : YVhitlier. Praeituo- atmosfera ir
se rinkimuose jis varžėsi su erdvės karalienės rinkimai, arba Vakauzui AN 8-9267. 
l urce-n ir j ra:aimėjo. bet satelitų tango ir kitos ivai- 
flabar jis bus didesnis bo- renybės. Taip pat veiks tur
sa', r- - raus .<21."dd, tingas bufetas.
per me?;- savo žinioje tu- Taigi, visi yra kviečiami 
rė- be.eik 6 bilionus dole- atsilankyti ir praleisti tik- 
liu (tok' yra Veteranų or- rai nežemišką vakarą.

ir Rengėjai

Skyriaus valdyba 

Su Harvardu lygiom

i
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NAUJOJOJ ANGLIJOJ 
Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Ellis Buildings, Room 10

eanizad ? - biudžetas t 

•7c>.''o(i tarnautojų.

Serga F. Gaideliene

Kompozitoriaus J. Gaide-

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiną mc namus iš lauko 

ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam l>ei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaira Plain, Mass.
Tel.: JA4-4576 j

Visokis Reikmenys Nai 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai
BttsaapsoacgBaaflMBasa

Tel. AN 8-8764 
So. Boston 27, Mass.409 West Broadway

.... , , Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
ji šachmatų komanda savo kjUs RLSUOs valdomas sritis
rungtynes su Harvardo uni- jš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi- 

versiteto I.B. komanda bai-, sas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas, 

gė lygiomis 2'_. - 2'-_.. Po Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai- 
tošką uždirbo Algimantas I- goję. Prašykite katalogų.

Gruodžio 22 d. "Chess vaška ir 13-metis Gedimi- toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu.

Sunday Globė apie lietuvį 
šachmatininka

So. Bostono L.P.D. antro-

,. ‘ ' ... . i i •• i • • - k’iu.JG ;>• točl.-; įdėkite daiktu saraša ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus- Mes,
• ii» Fe ’c:in i<tiko Noteoook sktiiuie i’jaso, n«t> 1\ii<hii?», ii ptistdski — * . . ■, .. , . . . . . .
.i > z.ji, juą re.k,ją i.uhu , . . • * i- 1 * < siuntinį perpakavę pranešime Jums. kiek kainuos persiuntimas,

širdies smūgis. Ligonė gv- i-ad didžiausią paspnlj Ka- Girnas Karosas.
Josi namuose. Linkime jai nados šachmatai gavo iŠ Lietuvių A komanda su
sieičiau pasveikti. naujakurio lietuvio Povilo klupu) prieš einanti be pra-j

------------ Vaitonio, neseniai laimėju- lošimo Cambridge klubą.
Linksmas skautų pobūvis 'či Kanados šachmatų---------------------------

pirmenybes. Jo simultanas Ramanauskai išvyko 
Bosi“ " .-'.kautu Tėvu Ko- Massachupelis šachmatiniu- į Floridą

mitetas c i e-džio 29 d. 5 kams bus vasario 22 d. Pranas Ramanauskas iš

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, DĖL INFORMACIJŲ 
KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI

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

Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

vai. vak. I 
Di-jo> sali 
mą pobūvi

.u vi y 
rengia links 
pl «tgl :m»a at

Bib' ė::1 Bostono iyg:e nmgtyi.'ų iwood<« Mas*. «o teima 
ieiitelėje Lithuanian Club išvyko ilgesniam laikui i 
painihėi ts .mti.tjc \ it inj«- l 'b'i i«Li __

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak. ketvirtadie-j 

niais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.,

^ooeoeooooooooeeoeooooooa^

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Ju^lice of the I’eace—Constable

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mj

VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo Ir 
nuo nušutinto vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų taisdf 
—mostis.

8—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų nieMjl- 

mo, pirštams, tarpupiritčms Ir 
papirštčma.

5— Vaistas nno galvos nis**. 
jimo.

•—Vaistas nuo kosuKo. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite litų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina u* 
kiekvieną numerį >1. Pini
gai, čekis ar money orderis 11 
kalno. Adresuokit: (5-4)

laikinas, išsikirpkile adresą. ]Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483J 
!aooūoe^C4>neorouL uuo ■■■■*■*

295 Silver Street 
17.


