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Sovietai Siūlo ‘Brolišką4 
Pagalbą Maištams Kelti

Azijos lr Afrikos Tautų Konferencijoj Rusai Siūlo Pa
galbų Maištams Kelti; Ragina Kolonijų Žmones

Ginklais Kovoti Už Laisvę; Niekas Konferen
cijoj Neužsiminė Rusų Pavergtąsias Tau

tas; Sovietų “Sugyvenimo” Politika 
Aiškėja.

Egipto sostinėje Kaire gal nepraeis nepastebėta 
vyksta Afrikos ir Azijos Vakarų valstybių, kurios! 
tautų konferencija, kurioje dabar rengiasi derėtis su j 
dalyvauja ir Sovietų Rusija. Maskva dėl nusiginklavimo ■ 
Maskvos delegatai toje kon- ir sugyvenimo.
ferencijoje žada visoms Af- ---------------------------
vo “Mint" Amerika Skubina
voje prieš Vakarų imperia- Pagalbą CeilonUl
lizmą. Nuo Alžyro iki In- ---------
donezijos Maskva žada pa- Amerikos karo laivynas 
dėti visoms tautoms, kurios gavo įsakymą iš prezidento 
tik nori kovoti prieš Angli- D. D. Eisenhovverio skubėti
ją, Prancūziją, Ameriką, Is
landiją ir kitas Vakarų val
stybes.

Pažadai konferencijoje 
buvo duodami “bendrai vi
siems” nieko tikro nepaža
dant, "bet konferenci joje ru
sų geraširdiškumas sukėlė 
didelių plojimų.

Sovietų delegatas Arzu- 
mamjan Ą. Agafonovič už
tikrino delegatus iš įvairių 
kraštų, kad Sovietų Rusija 
yra pasiruošusi joms “padė
ti”, kaip brolis padeda bro
liui. Tik pasakykite, ko 
jums reikia, o mes pagal 
mūsų geriausias išgales pa
dėsime jums ir duosime 
jums pinigų formoje pasko
lų ar pagalbos”. Sovietų 
delegatas dar ragino visas 
tautas mokytis iš rusų pa
vyzdžio ir nacionalizuoti 
pramonę, kaip rusai tą pa
darė, ar kaip Egiptas pada
rė su Sueco kanalu ir kaip 
dabar Indonezija daro su o- 
landų turtu savame krašte.

Sovietų delegatų pažadai 
Azijos ir Afrikos tautų de
legatams, kurie daugumoje 
atstovauja komunistų įtako
je esančias organizacijas ar
ba tik patys save, sukėlė 
dideles ovacijas Maskvos 
garbei. Bet niekas iš dele
gatų neprisiminė, kad di
džiausia kolonialinė valsty
bė dabar yra Sovietų Sąjun
ga, kurios sienose yra pa
veikta daug daugiau tautų, 
negu Azijoj ir Afrikoj kar
tu paėmus. Niekas iš dele
gatų neužsiminė apie to
kias pavergtas tautas, kaip 
Baltijos kraštai, Kaukazo 
tautos, Sibiro tautos, Ka
zachstano tautos ir kt.

Sovietų delegatų pasiro
dymas Kairo konferencijoj 
priminė Vakarų valstybėms, 
kaip Sovietų Rusija supran
ta “taikų sugyvenimą” ir 
“status quo”, apie kurį kal
bėjo visai neseniai N. Chru
ščiovas. Išlaikyti esamą pa
dėtį, nišų supratimu, reiškia, 
kad niekas neturėtų kištis į 
rusų pavergtų tautų likimą, 
bet kartu rusai pasilaiko 
sau teisę kištis į Azijos ir 
Afrikos tautų “išlaisvinimo” 
kovą ir ją remti, kada ir 
kaip jie nori. šita pamoka i

su pagalba Ceilono gyven-, 
tojams, kurie dėl didelių, 
potvynių turėjo labai dide-j 
lių nuostolių. Maždaug 
300,000 žmonių Ceilone, i 
dėl staigių potvynių, yra be 
pastogės, potvyniuose žuvo 
225 žmonės. Amerikos ka-?

ŠITAIP ATRODO AMERIKOS IŠBANDYTA RAKETA

Neseniai sėkmingai išbandytoji vidutinio skridimo raketa Thor. kuri gali skristi 
iki 1,500 myliu ir pataikyti j norimą vieLą. Kairėj jos pirmasis žingsnis, vidury 
ji lekia toliau, dešinėj ji pasuka norima kryptimi kol 60.000 pėdu aukštyje visai 
išnyksta.
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ro laivai gabena į Ceiioną Pašalpas Partneriam Indonezijoj Gali Maskva Galvoja
įvairią pagalbą nukentėju- 
siems nuo potvynių. Pagal
ba siunčiama ir lėktuvais. 
Į Ceiioną gabenami vaistai, 
maistas ir kitokie reikme
nys.

PRANCŪZAI TRAUKSIS 
VISAI IŠ TUNISO

Prezidentas Baigia Ruošti 
Atefaančiu Metą Biudžetą

Prezidentas Savo Farmoje Aptaria Biudžeto Projektą, 
Kurį Siūlys Kongresui; Biudžete Turės Būti Nu

matytos Išlaidos Kariško Pasiruošimo Didini
mui, Mokslinėms Lenktynėms Su Rusija Ir 

Užsienių Rėmimo Didinimas.

/. Foster Dulles 
Vyks Į Ankarą

i Valstybės sekretorius John 
Foster Duiles sausio mėn. 
27 d. vyks Į Turkijos sosti
nę Ankarą, kur jis dalyvaus 
Bagdado sutarties valstybių 
pasitarime. Bagdado sutar
tis jungia Turkiją, Angliją, 
Iraką, Iraną ir Pakistaną. 
Amerika tos sutarties nėra 
pasirašiusi, bet artimai ben
dradarbiauja su tos sutar
ties valstybėmis.

Sausio 27-30 d.d. Bagda
do sutarties valstybės lai- 

I kys savo metinę konferenci
ją, kurioje bus aptariami

Prezidentas D. D. Eisen
hovver šią savaitę turi baig
ti paruošti ateinantiems me- 

i tams federalinės vyriausy
bės biudžetą. Apie mokes
čių mažinimą dabai' nebe
kalbama, kaip tai buvo kal
bama prieš rusiškų “sputni- 
kų” pasirodymą, bet vy
riausybės žmonės tikisi, kad 
jiems pasiseks patiekti kon
gresui išlygintą biudžetą, 
gal 74 bilionų dolerių dy
džio.

Paskutinį žodį biudžeto 
klausimuose turi tarti pre
zidentas. Jam teks nuspręs
ti, kiek vyriausybė nori sti
printi karišką šalies pasi- 

..., . . . „ ruošimą, ypač naujausiųjų
i Vidui miųjų Rytų gynimo , trinkiu tobulinimo ir g^mv- 
klausimai. Amerikos valsty- ®

i bės sekretoriaus dalyvavi-
Sumažino Gamybą Įsigalėti Ęolševikai Kaip Pakelt Gamybą

Per 1957 metus Amerikos. Indonezijos respublikoje Sovietų Rusija šiais me- 
vyriausybė-išmokėjo farme-dėl ten vyraujančios netvar-tais turėjo mažesnį derlių, 
riams 614 milionų dolerių kos ir ūkiškų negalavimų negu Nikita Chruščiov ir jo 
pašalpų už tai, kad farme- susidaro patogi proga bol- bendradarbiai tikėjosi. Ne
riai sumažintų savo produk- ševikams siekti valdžios, patenkinamas derlius buvo 
tų gamybą. Žemės ūkio de- Javos saloje komunistų par- ne tik dėl drėgmės trūku

mas priduos didesnės reikš
mės tų valstybių pasitari* 
mams.

Indonezija Pirks 
Sovietų Ginklus

i
Lenkiją, Čekoslovakiją ir 
Sovietų Rusiją vyks ginklų 
užpirkimo komisija, kuri 
derėsis dėl ginklų statymo 
Indonezijos kariuomenei. 

Indonezija aiškina, kad

bos srityje. Jam teks iš
spręsti, kiek federalinė vy
riausybė gali prisidėti prie 
didesnio skaičiaus moksli
ninkų paruošimo šaliai ir 
prie mokslo rėmimo. Tie 
klausimai krašto ateities at
žvilgiu yra svarbiausieji ir 
nuo jų tinkamo sprendimo 
pareis šalies saugumas ir 
jos ateities užtikrinimas.

Spaudos pranešimai sako, 
kad prezidentas krašto gy
nimo reikalams ateinan
tiems metams prašys ma
žiausiai 40 bilionų dolerių, 
o bendras šalies biudžetas 
sieks tarp 73 ir 75 bilionų 
dolerių. Vyriausybė nori 
prašyti kongresą pakelti 
“skolos lubas”, kad vyriau-

nepriklausomas.____  _ _ _ .
niso vyriausybė reikalauja, fginti 225,000,000 bušelių maža tėra vilties įsigalėti, zikantų kvartete laukia ge- 
kad prancūzi visiškai iš-jkukurūzos (komų), 175,- Gal dėl to Indonezijos ko- resnio derliaus ateinančiais
trauktų savo kariuomenę iš 000,000 bušelių kviečių, 2,- munistai ir laikosi gana metais. Prezidiumo narys
Tuniso teritorijos ir dėl to 000,000 ryšulių medvilnės, santūriai dabartiniu laiku. N. I. Bieliajav dabar pa-
tarp Tuniso ir Paryžiaus ei-: 600,000,000 svarų ryžių ir Amerikos informacijos o- skirtas Kazachstano komu
na derybos. Kariuomenės iš-'*93,000,000 svarų tabako, figas skelbia dabar Indone- njstV. Par^j°s sekretorių. ...—, -vi- *
traukimas yra tiktai laiko (Tiek produktų liko nepaga- zijos komunistų partijos Nauji partijos sekretoriai jį bandžiusi ginklų nupirkti;8^®?.’ * . esa..’

- * minta sumokėjus farme- planus paimti valdžia tame paskirti Leningrado sričiai, Amerikoj, bet i jos pasitei- »kolin«s pmigū virs 275 to
riams 614 milionų dolerių krašte. Planai buvo pa- -Maskvos ir Gorki miestams ■ ravimus negauta atsakymo į0?1* dolerių Iub^’ kunos 
pašalpų. Vyriausybė sako, skelbti dar 1955 metais, bet 51 Ukrainos S.T.R. įjr tik todėĮ ginklų užpirki- * . kongreso yra nutar-
kad už vieną bilioną dole- tada mažai kas teatkreipė į Atrodo, kad visi turi savo;mas bus daromas Sovietų 108 _ir vire to® sKolos vynau- 
rių produktų liko nepaga- juos dėmesį.
minta ir tuo būdu žemės ū- _______

klausimas.

HOFFA IŠSISUKO

Soferią unijos pirmininku 
išrinktas, bet į tą kėde, dar 
neatsisėdęs James Hoffa 
juokiasi New Yorko prisie
kusiąja posėdininką ištei
sintas. Jis buvo kaltina
mas. kad Detroite šoferią 
unijos būstinėje liepęs į- 
rengti slaptus mikrofonus, 
norėdamas ją 
klausytis tarnautoją 
kalbėjimą su senato komi
teto tardytojais, tyrinėjan
čiais šoferią mijos vadą 
suktybes. Hosėdininkai ne
galėjo prieiti prie vienos 
nuomonės (11 buvo už nu
teisimą, o vienos prieš) ir 
todėl iis buvo išteisintas.

kio produktų pertekliai šiek
tiek susimažins. ARMIJA PRISIMENA

___________________“MAKARTIZMO” AUKAS

STAMBŪS FARMERIAI
STAMBIOS PAŠALPOS jeį?^ tarnybos "su ma-

,0-7 > • žiau kaip garbingu” pažy- Marai Ruošiami
67 farmos 19o7 metais ga- rnėjimu karių rekordus tarp 4f f. 

vo kiekviena po virš 50,000 1948 įr 1955 metų, kada čia atominiam LC KtUVUl
dolerių pašalpos iš valdžios, šmėkliojosi “makartizmo --------
kad neaugintų kviečių, me- dvasia” ir po patikrinimo
dvilnės, komų ir kitų gėry- nemažai tokių karių gauna
bių. Viena kviečių farma pažymėjimus, kad jie yra raniin!i y,nrn;n,lt; lėktuvus
Kansas valstijoje gavo pa- garbingai atleisti iš tamv- §* t •nt idt ’ • U * 1
šalnom net 27X000 dnUrin t m- • UlillV Tok,ę pjana, ?K)mls dieno-salpos net ^78,000 dolerių bos. Mirusio senatoriaus k h į n,.P7jdentiii1
už tai, kad paliko neapsėtus McCarthy savo laiku šukei- ‘ ? J* u • l
29 000 akni« 7emė« t•• 1 . u ., 1 patvirtinti ir tada bus ima-22 000 akrus žemes. u lstenja paskatino kaiku- masi už darho Pagaminti

Viso farmoms pašalpoms nuos kanus atleisti įs tar- atominiu lėktuvu -alima i
už geibių negaminimą iš- nybos su blogesniais pažy- kai linla ato;
mokėta per metus 614 mi- mejimais, negu jie buvo nu- mjnius submaiinus ar karo'
nonų dolerių. ei pelnę. ..laivus, het kiek tokie lėk-,
2;2'2v2;?2 2;2v2< 2v2 ?2v2ž2v2;2 2 2 22 2 2\'2 292<v?2\ 2 2^22 2‘2<72^ tuvai būtų praktiški, tą pa-
DĖKOJAME VISIEMS MŪSŲ BENDRADARBIAMS ^s Amei’ika g'amiiSaUk^l 

IR SKAITYTOJAMS, KURIE SVEIKINO KALĖDŲ sa eilę atominiu submarinuj 
IR NAUJŲ METŲ PROGA. ' " VŽHaU ',Umat°ma

Armija peržiūrinėja at-

‘KELEIVIO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA
...... ...

vargų. Amerika nežino ką bloko šalyse. Panašiai savo 8ybe nega 1 užtraukti pasko- 
daryti, kad derlių sumažin-i laiku aiškino ir Egiptas,; 
tų, o Rusija nežino, kaip kada jis susitarė su Maskva ■
.skirstyti partijos sekreto- dėl ginklų statymo ara-i Į„n Pupini artini
rius, kad derlius būtų didės-‘ bams. \lAmKOl rUSUUSVlUl
nis.

Amerikos karo aviacija 
turi jau paiuošusi planus

atominiai laivai, o atominių 
lėktuvu dirbimas iki šiol vis 
dar buvo planavimo stadi-į 
joje. ' .

NAI JAS BOSAS

Sovietą Sąjunga 
iš 15 respubliką, ją tarpe 
didžiausia yra Rusijos Ta
rybą Socialistinė Respubli
ka, kurios ministerių pir- 
minfnku neseniai paskirtas 
Koiiov, vietoj buvusio Jas- 
novo.

Rinks Savivaldybes
• • •

Vasario 2 d. visoj Lenki
joj vyks savivaldybių rin
kimai. Bus renkami miestų, 
valsčių ir kitų savivaldybių 
tarybos. Viso turės būti iš
rinkta 260,000 visokių tary
bų narių.

Rinkimai bus “gomulki- 
niai”, pagal vieną sąrašą, 
bet tame viename sąraše 
bus ir nekomunistų kandi- 

I datų. Bus apie 300,000 kan
didatų, iš kurių komunistų 
partija išstatys 180,000, o 
kiti bus kitų laisvai veikian
čių partijų (valstiečių parti
ja ir demokratų partija) ir 
visokie nepartiniai kandi- 

! datai.
Savivaldybių organai vai

dina nemažą vaidmenį Len
kijos ūkio gyvenime ir tvar
kant vietos įvairius reika
lus.
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atrodytu “m e nševikiškas” 
•žemės ūkis? Girdi, ar grįžtų 
Į i Lietuvą rišamos ant šniūrų 
ožkos, karvės ir kitokie gy- 

" vulėliai? Baisiai gudins tas
“VISKAS DABAR PAREl- ją girdime ir iš gaivinto A. Bimbos klausimas, tik jis 
NA NUO PAČIŲ KOLŪ- Bimbos. užmiršta pasakyti, kad bol-
KIEČ1Ų ...” i Bet nei Bimba, nei kas ki- ševikai Lietuvoje rišamų ož-

Aitais. antgalyje pasakv- neaiškina, kodėl vai- karvių ir „et vištų dau- 
tais žodžiais Antanas Bim- s“f'c,a' "esktndo. kada jie giausiai „■ priveis*. Juk da
ba. lietuviškų bolševikų va- !,e’n?v0 suva,7‘l «**•’•’!* 1 bar valstietis Uetuvoje tun 
das
ko

verčto* ant Tariu kolchoz- ji®kam S>’venįmui? .Kodė,|akra). Tame žemės lopini 
ninku iei iie serai dirbs ir ?ip: Ar Lietuvos, jvje kolchozninkas laiko sa-
stėnosis iie bus sotūs iei dirbėjai pasidarė tin- vo kokius tai gyvulius ir gal
ne—iie badau* ir \dlk« bol- giniai‘ Bet kolchoze tm^ė~: paukščius—avis, ožkas, gal 
ievikHka baudžiava be io- li negalima* nes už į karvę, kiek vištų ir kaip jis

4 J ten jiį moka 4*nuo štdcės , gan juos laikyti nerišęs, kad 
i » neduok Lenine, i kol

chozo žemę neisibriautų?

Kolchozu baudžiava

klof ' - • v kaip čia ”Pas kriaučius .
A. Bimbos užsipuolimas Dal(badienis juk atli|rto 

mokiu Keleivi žemes: darbo „oma; „ nJe kas kita.
ūkio kolchozų pranašumo, Todė, ie tineiniavima ne
duoda pragos pakalbėti tuo bati ka,bos Tai koda

Aišku, jis juos riša ir štai 
Bimbai virviagaliais raišio- 
jamų gyvulių ūkis “socializ-klausimu kiek plačiau, nes tokje mažj uždarbiai? Gal 'mo" eSdvnėi!

tai vi a pagrindinis klausi- bietuvi>s žemė pasidal ė ne-i ponas A Bimua neoš le
mas Lietuvos darbo žmo- , nt-„ i . a A. bm.ua nepaje-
rėms ir bolševikai te klau- dellin»a; .v}s?‘ ne. Oku-!g,a suprasti, ar nenon su- 
*ima visam velia ir nainioia p.an!ų affenta! Lietuvoje gi- prasti, kad Lietuvos valstie-ii net "delesaciios” i Lie riasi net pakėlę žemės ūktomis dabar yra 
n net delegacijos i L našuma! Žemė duoda der- ka* Maskvos 
tuvą Lietuvos valstiečių var- , ; . . ~,. lių. bet žemės dirbėjai jo 
gą sugeba apeiti tylomis, negauna. Tai kurgi jis ding- 
Valstiečių klausimas yra sta? a. Bimba ir tą žino, 
svarbus, nes. nežiūrint visų jis nesako. Jis geriau

baudžiaunin- 
ponų vergas, 

iš kurio prakaito Maskva 
tarpkontinentalines raketas 
ir “sputnikus” laido. Bimba 
to "negali” suprasti, nes jis

valstiečių naikinimų ir Lie-.spiaudo į žemės dirbėjus, VTa Maskvai tarnaujantis 
supramonmimo, rai- bet tiesos pasakyti negali ar'

stiečiai yra pagrindinis gy-i nenori. Tuo tarpu paslaptis
ventojų sluoksnis Lietuvoje lengvai atspėjama. La- w w w
ii kol jie skūra—skurs visa]^ lengvaL Litavo, su mumir
Lietuva ruso okupanto glo- s „įeti. dirba ne MU, bet oku- sutiktn> kad pirmiausias 

b°ie‘ , , r,- , pantui, jo darbo prakaitu i Lietuvos darbo žmonių roi-
Pagal A. bimbą Mas-j naudojasi bolševikiška dile-i kalas dabar yra išsivaduoti 

kvos okupacija Lietuvoje < tatūra, to* diktatūros i*pur-įnuo okupantiško parazito, 
sudarė sąlyga? Lietuvos ze-!pę, biurokratizmas ir mili-j Pašalinus parazitą, visi ūkio 
mes ukiui klestėti, esą maži i..
ūkiai panaikinti, o dideliuo
se ūkiuose galima naudoti 
visokias mašinas ir ko dau
giau bereikia? Tik dirbk ir 
džiaukis!

žmogus, iš įsitikinimo ar už 
rublį, mes čia nespręsime. 
Jei ne ta jo priklausomybė

tanzmss. Lietuvos kolchoz-1 klausimai būtų lengva iš
ninka* savo prakaitu peni! spręsti. Nesunku būtų ir

Iri žirą oinmanfa sm-.žl__ i_i_______________ •____----------------------------- — j žemes ūkio Klausimas išriš
ti. Lietuvos žmonės patys 
patiektų sprendimą. Kai 
prieš metus laiko lenkų val-

vąjį, kurį pastatė rusai ir ru
siškąjį, kuris ginklais Lietu-

\ įsas sąlygas i ojiškam; j^. an^ Lietuvos valstie- stiečiams buvo duota laisvė
gj-ven.n.u. M^kvos oku-j^, do nesėdė^ okp_
pante, sudarė, bet »» I pamiltas parazjt«. Uetu-
ko gyvenimo nėra. Kodėl? į žemės <j“b-jai nebadau.

Bimba neginčija kad Lie-; h. niekam neJreikMu
tuvos valstiečiai skursta, us. • •. » . ’ J 'simanvti juos vadinti tmgi-įr negali ginčyti, nes patvs j . .
Lietuvos komunistai duoda n!a,s' ,T<^el Pasa "

trauktis iš kolchozų, didelė 
dalis jų iš kolchozų pabėgo 
(iš tų, kurie jau buvo suva
lyti į kolchozus), bet dalis 
pasiliko kolchozuose. Visai 
galimas daiktas, kad ir Lie- 

nemažaidavini.K kurie rado kad! rimą bolševikiško okupanto [tuvoje atsirastų nemažai L^žemfeflktdaAi-!” pįratiausioji i valstiečių, kurie norėtų že-
ninkai gyvena juodžiausia- H1?'^ Lietuvos žemes dir-m? d„bti kooperatiniais pa
me skurde. Ir kaip žmonės bėjo gyvenimui pagerinti. grindais ir tegu jie dirbtų ją
tnw kitaip, jei jie už vie-1 A- Blmba zln°-,kalP Lle’ ,aiP- ka'P i'« nori. .Jei didy- 
na "darbadieni" (kuris nė-i!u';?s .“™es ,<1.1,'h?Jas,>?'a!?i? Parazitas nusiristų nuo
ra tik darbo diena, bet tam I bolševikiškų erktų įsine zia-jjų sprando, kolekcinis ze- 
tikras atliktas darbas pagailoj' ‘Sunkiamas. Bet A.,mes ūkio dmbimas galėtų
kolchozo vadovybės nustaty-! f*?’“ ^u pasi-
ta normai gauna tik 1 ki-jI.a,ko-.? ’ Varnės skaityto- 
.■ * ,,5 . . įams ps pasakoja, kad tailograma 830 gramų javų ir / 1 J

būti žemės dirbėjams visai 
priimtinas ir apsimokantis. 
Bet apsisprendimas turatų

4 ,4b V ka;ėikoš kolehozninkų pa- būti laisvas, o ne smurtu.
tiniškai”. (1956 metais Pa-i™?a> ka,.P Į,e Syvena . . . Lietuvoje, varant valstie- 

kolchozus, 1948-49
darbi iionas A. Bimba‘grei i ?f?Hno ?e tam’ ' *
kojas pakiatvtu, arba bėgtų >“> nasu"^ pakeltIJ’ . ¥ 
iš kolchozo/kaip šunų ve-įtlk tam;. kad ls valstiečių 
lamas, jei ji kas leistų ii ten • byri? galima jų prakaitą įš- 
pabėgti. Su tokiu uždarbiu čiulpti. Todėl kolchozai pir- 
ponas A. Bimba greit ap- miausiai atiduoda duoklę 
augtų gyvaplaukiais ir atro- ar “paruošas valdžiai. Tai 

lyg mokesčiai, bet baisiai 
aukšti ir stačiai lupikiški.
Kai kolchozas “pašeria 

nuvažiuotų į “sputnikų” pa-! valdžią, ta pati valdžia vėl 
dangės ... • prisistato su didžiuliu mai-

Mes dargi tokiam melą-ir reikalauja užmokesčio 
giui A. Bimbai nelinkime už valdžios mašinų naudoji- 
lietuviško kolchozninko gy-' mą. Kolchozai savo mašinų 
venimo. Bet A. Bimba tokio 'neturi teise* turėti, jie turi 
šuns gyvenimo linki daugu- naudotis valdžios mažino* 
mai Lietuvos gyventojų, ku- i mis ir už tai turi brangiai 
iie iš kolchozų baudžiavos mokėti, jie stoka tiek, kiek 
negali ištrūkti ir turi tą pra- valdžia ii jų reikalauja, 
keiktą baudžiavą vilkti. Atidavus valdžiai duok- 

A. Bimba žino Lietuvos les. kolchozas pradeda me- 
valstiečių skurdą. Gal kiti tini likutį dalinti—pirmiau- 
bolševikiški kvailiukai to šiai “načalstvai”, o paskui 
nežino, bet Bimba žino ir eina visokie “fondai”—sėk- 
jis turi net paaiškinimą, ko- lų, atsargos ir kitokie, o kas 
dė! taip yra. Girdi, kalti dėl liko. “tai jau Miko”, arba 
savo skurdo yra patys kol- nuotrupos eina žemės dir- ta* tvarkos baisumus ir ne- 
chozninkai! Girdi, tegu jie hėjui. O jei neliko, tai kol-!teisingumus, visvien ta tvar- 
geriau dirba, ir turės ko chozo pirmininkas paaiški- ką gina, tas turi būti ir pats

dytų. kaip šmėkla, o po ku
rio laiko, keikdamas bolše
vizmą. pakratytų kojas ir

cius Į
metais, buvo vartojamas 
bjauriausias smurtas. Bim
ba tą žino. Jis žino, kad 
daugybė valstiečių buvo iš
tremti į Sibiro vergiją tik 
todėl, kad jie nesutiko “sa
vanoriškai” stoti į kolcho
zus. Kiti buvo tremiami to
dėl, kad jie “buožės” ir to- 

” kie į kolchozus nebuvo visai 
priimami. Tos kolektyviza
cijos aukos yra bolševikiško 
barbariškumo įrodymas ir 
A. Bimba, pritardamas to
kiam barbariškumui, pats 
sau jau seniai išdavė liudiji
mą, kad žmoniškumas pas 
jį yra nepažįstamas daly
kas, nora šiaip jau jis ir ske- 
ričiojasi už žmoniškumą ir 
padoramą, bet tai yra tik 
figos lapelis savo beširdiš
kumui ir moraliniam cha- 
mizmui pridengti. Bolševiz
mas yra ne socializmas, bet 
totalitarinio parazitizmo rė
dą ir kas, žinodamas visus

KVNlGAIKšTlENft DŽIAUGIASI

Monako kunigaikštienė Grace, buvusi Amerikos filmu 
aktorė Grace Kelly, džiaugiasi savo pirmąja dukterimi, 
kuriai sausio 3 d. sukaks 1 metai. Kunigaikštienė lau
kia antro kūdikio.

Kas savai
Ką žada nauji metai? “Tu”. . .“Pats”. .

Kaip upelio vanduo pava-' Lietuvių komunistų višt- 
sari, bėgo ir prabėgo 1957 (gaidukas, Rojus (Rokas) 
metai, turim .naujus 1958jMizara, vėl “pasižymėjo.” 
metus. Ką mums žada šie-Jisai išmoko rašyti žodžius 
naujieji metai? j tu, pats ir drauge su didžią-

Buvo neramūs pereitieji ja raide—T. P. D. Tokios 
metai. Nors daug kalbėta progos jis turėjo minėda- 
apie taiką ir laisvę, bet tai- mas L. Prūseikos 70 metų 
kos dar nėra, eina šaltasis'gimtadienio sukakti, 
karas. Anoj pusėj geležinės Chicagos “Vilnyje” tilpo

ii Connecticut

uždangos milionai žmonių, 
kartu ir mūsų tėvų krašto 
žmonės, velka žiaurios ver
gijos pančius. Ar šie metai 
jiems bus geresni?

Nedera spėlioti, nes vis
kas rodo, kad Maskva geru
mu savo grobio neatsižadės. 
Už taiką ir laisvę teks kovo
ti, sunkiai ir įyžtingai kovo
ti. Kova turės eiti dviem 
frontais — pačioj Sovietų 
Rusijoj ir toli už jos sienų.

Mizaros laiškas Prūseikai. 
Rojus, jam įprastu saldlie- 
žuvavimu, garbina sukaktu
vininką ir užakcentuoja, 
kad jo pasirinktas komuniz
mo kelias esąs labai garbin
gas, todėl ir “Tau nuopel
nas yra kur kas didesnis, 
negu daugeliui mūsų.”

Reikėjo aiškiau pasakyti, 
na šitaip: “Mielasis drauge, 
Tu tvėrei skloką ir Tau nuo
pelnas yra kur kas dides
nis . . .”

Šito Rojus nesako, nes 
tuomet reikėtų pasakyti ir 
tą, kad dėl “sklokos” orga-

kuij Juozui išvykus pasiun- Komunizmo despotijos žmo- 
tėm jo broliui Bolesiui dė-'nėms toji kova bus tragiškai 

. . ikodami už baravykus. “Ke-‘nuostolinga, tą parade ven-
Neseniai musaplankeJuo- jejVy» -r jgjgjjg luvo kalba-'grų tautos sukilimas. Bet ki- 

zas Kraueialis, iš j*ai e- ma apie šilą, grybavimus ii* ito kelio nebus. Prie laisvės j nizavimo Prūseika buvo ap- 
nouse Point, U°nn. Parvy- £vej0jimus. Tas viskas su- į liko vienas kelias—ko vos ir šauktas blogesniu, negu jo 
kęs namo jis labai .gražiai įgadino jaunystės dienų per-'laimėjimo kelias! fa.rr. Vokoir, KurivičVo
atsiliepė apie Havvajus. Pir-, wentus vajzdUs, susidarė ! O kaip bus su mumis? Ei- 
mučiausia! jis perdavė mū- ;hbai maloni nuotaika irjsim talkon pavergtiesiems 
sų geriausius linkėjimus “Keleivis” nuėjo iš rankų į ar būsime tik abejingi ste- vo kaimynams, o mūsų arti- rankas npr Volnniifl; 1 hėtoiai?

Atbalsiai
valstijos

miems giminaičiams 
tai Gudžiūnienei

rankas per visą koloniją. 
Torringtone yra įsikūrę ir 

L!1 P°f fū":gražiai gyvena didokas bū-t*1 no _ • » « _

Saliu-
bėtojai?

Ir mes turėsime 
Maskva nesitenkins tuo, ką

buožiška ku-tėvo Vabalo 
melaitė!

Pas komunistus (ir Miza
ra) viskas galima: vieną 
dieną apspiaudyk, antrą— 

kovoti, i nulaižyk ir vice versa.
. . • A. U JįVVvlId lliuuncld uu- utrcA vvhaiuc vuv, • •••-- • - -

nums. kūne verčiasi taba- slogios kartos lietuvių, jau turi, ji nori daugiau gra- < nauJ*> maratonas
ko auginimu ir
vena‘ !jam Dzūkijos krašte — Lei-Jdė komunistų agresija Ko-

Po tam jis nuvyko į Tor-: palingio, Veisėjų ir Kapčia- į rėjoj, tą rodo įvykiai Vidu-
rington, Čonn., kur yra miesčio apylinkėse, kur vi--rimuose Rytuose, 
daug mūsų giminių, kaimy- sas kraštas lyg iškaišytas e- Į Tegul šie 1958-ieji metai 
nų, parapijiečių ir jaunys- “ 1
tės dienų draugų, jiems

gražiai gy- kurie gimė ir augo gražia-bio ir naujų aukų. Tą paro-i Sovietu Rusijos diktato-
j__ ________i.__ '■ t 1,1a /-Ii_ ______  - ‘i-i_ •_

zerais, išvagotas srauniais Į mumyse įžiebia daugiau 
upeliais, senis šilas visuo- (vyžto, daugiau vieningumo 

taipgi perdavė mūsų linkę- met ten ošia ir amžinas pa-.—kovoti ir laimėti! 
jimus ir piliečių klube pa-’sakas nuolatos kužda. Tai'*reišina gruodžio 17 smurtą 
darė pranešimą, kaip mes-visi iš ten kilę savo jaunose Graodžio 26 d Oevelan- 
gyvename, ką veikiame ir^ose^ ale nove baravy-^ •„ Juliaus

_ _ i Smetonos straipsnis, teisi-
dė žu^ZTir' datar, Sė>«s 1926 7^. «1'u.0<’|’io -17 
jant gyvenimo saulėleidžiui, I Pe^eramą Ltetuvoj. Staug
ta vW» prisiminę pajunta!«“? autonus c, tuoja Jung- 

" 1 v r j tinių valstybių nepnklau-

kaip atrodo Havvajai. Įkus, ežeruose
Tarp kitko jis sakė, kad visokiausiais prietaisais gau

Jenkins gražiai įsikūręs, tu
ri pilną daržą prisiauginęs 
visokiausiii daržovių, turi 
užsiauginęs tropiškų vais
medžių, marios po pat lan
gu, sėdi ant slenksčio ir me-

didžiausią malonumą. įsomvbės akta ir juo bando 
Kuomet Juozas Kraucta- įrodjli kad kaHninkų Lie-

, .!s nunyksta J Tomngto, tai tuvoje atliktas smurtas bu- 
škerioja. Jeigu ant meške-Jis jaučiasi kaip namie, nes ves napri<5ta<i tauto* valia

• •' ‘ ” «*» gyveno ir per 22 metus E*ą, trinaus'vvriaus'vbei tol
laike valgomų daiktų krau- )iau va)dant krašų būtų
tuvę. Bene daugiausiai jo uavaldę komunistai arba
pastangomis buvo sukultas jpnkai
ir išugdytas lietuvių klubas,; _ . ’ ' ’ .i Tai sena vadistmio rezi-pastatytas ir puošniai ireng-! , ...tas tautiškas namas, kuria-T° Sa'tblnt?JM pasakaite.
me atspindi lietuviu kultūra ’1“0 ™etu ^“va* negres*
ir kur yra tos kolonijos lie- j/5 komnntzmo pavojus:
tuviu veikto* centrą* Per Lietuvos komunistų partija, tuvių veiklos centras, rei turėdama būrelj paganių.

šių svajotojų ir šiaip avan
tiūristų, nesudaro ir negalė
jo sudalyti pavojaus. O dėl 
tautos valios Julius veltui 
aušina bumą. Tos valios 
smurtininkai nepaisė. Nak-

ėsti! Tas aiškinimas yra da- na susirinkime: “Šiemet blo- 
bartinė bolševikų "linija”, gai dirbome, nėra kas dalin
gą pasakojo nerazumnas Se- ti. Kitą metą pasistenkime 
nas Vincas, ją “dėstė” dė- geriau dirbti”, (žodžiai iš bolševikai, kurie žino, bet 
dei Mizarai mokiniukai iš vieno kolchozninko laiško), visvien bolševizmą pateisi- 
vienos Dzūkijos gimnazijos, A. Bimba klausia, kaip na ir net propagandą varo.

moraliniai atbukęs žmogus. 
Prie tokių moralinių šmėk
lų priklauso ir tie lietuviški

res nesikabina, tai pasiė
męs žeberklus nakčia su ži
bintuvu eina pakraščiu ir 
prisibado sieksninių ungu
rių: o jeigu nori kitokios 
žuvies, tai eina žiūrėti į bu
čius ir jei to negana, tai 
pavakaryje užtiesia savo 
300 pėdų lietuvišką tinklą 
(trubieą) ir paryčiu būna 
žuvies ligvaliai nevien' sau, 
bet ir kaimynams.

Havvajus pamatyti užten
ka vienos dienos, orlaiviu 
padangėmis perskridai, pa
matei septynias salas, tai ir 
viskas. Bet susipažinti su 
tuo egzotišku kraštu, suna- 
tūralėmis gamtos grožybė
mis, su gėlių puošnumu ir 
pajusti gamtos malonumus, 
ypač susipažinti su tuo vie
ninteliu pasaulyje dar labai 
mažai žinomu kampučiu, 
kuriame susisiekia ir alkū
nėmis trinasi Rytai su Va
karais, kur pavyzdingiau
siai sugyvena įvairiausių 
tautybių, rasių, tikybų’ ir 
politinių nusiteikimų žmo
nės, — vienos dienos, savai
tės, neigi mėnesio neužteiv 
ka. Reik ganėtinai ilgai ten 
pagyv enti, kad susipažintum 
ir tinkamai įvertintum Ha
vvajus.

Kuomet jis baigė savo 
kelionės įspūdžius pasakoti, 
kas ten pastebėjo, kad ir 
“Keleivy” telpa aprašymas 
apie jo apsilankymą Havva 
juose, tad vietoj buvo per 
skaityta “Keleivis” ir dar 
magaiyčtoms mūsų laiškas,

daugelį metų Juozas klubui 
pirmininkavo ir jame daug 
veikė, kol persikėlė gyventi 
anapus Hartfordo, šalia 
Windsor, kur daug lietuvių 
verčiasi tabako auginimu, o 
Juozas juos aptarnauja že
mės ūkio padargais ir tuo- 
mi verčiasi jau 19 metų.

Amerikoj jis turi du bro
lius ir vieną sesutę: Bole- 
sius, Torringtone verčiasi 
apdrauda ir nekilnojamo 
turto verslu; Antanas, Wor- 
cester, Mass., yra visiems 
žinomas stambus visuome
nininkas ir sesutė Kaziūnė 
Kačkienė, Yonkers, N. Y. 
Kraučialiai gimė ir augo 
ant Nemuno kranto Mizarų 
kaime, kui- prasideda didie
ji Lietuvos miškai—Baltoji 
Puščia. Ir todėl jie taip my
li gamtinį sportą — grybau
ti, žvejoti ir medžioti.

A. Jenkins

NAUJAS ADRESAS MŪ
SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

“Keleivio*’ Ir “Darbo“ at*to- 
vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
yra toks: J. Veaskūnas, 8 Ste-

St, BeBshill -

ties metu jie vietoje Gri
niaus pastatė Antaną Sme
toną, o lytui prašvitus pasa
kė: štai jums nauja vyriau
sybė, jos klausysite, arba....

Julius Smetona būtų ge
riau padaręs necituodamas 
to akto. Tame akte nedvi
prasmiškai pasakyta, kad 
Amerikos žmonės savo tei
sėms patikrinti susidaro to
kias vyriausybes, kurioms 
teisėtas galia* jie teikia sa
ro laisvu noru.

Ne taip buvo gruodžio 17 
d. Karininkų smurtas buvo 
įvykdytas prieš Lietuvos
žmonių valia! Smurtininkai*. *
nuvertė žmonių rinktą vy
riausybę, jie sutrempė kon
stituciją. O kai atėjo tikra
sis bolševizmo pavojus, tie 
patys “tėvynės gelbėtojai” 
nuo bolševizmo išmainė lie
tuviškas uniformas į bolše
vikiškas, o jų “vadas” bėgo 
su pinigų kapšiuku į Cleve- 
landą .. .

rius Chruščiovas reikalauja 
konferencijos su Vakarų 
valstybių vadais. Iki šiol 
Washingtonas buvo nelin
kęs tartis su rusais. Bet 
šiaurės Atlanto (NATO) 
valstybių konferencijoj Pa
ryžiuje kiti vėjai pūstelėjo. 
Net anglai, santūrūs Ameri
kos sąjungininkai, pasisakė 
už derybas. Amerika turėjo 
daryti nuolaidų.

Taigi, galimas dalykas, 
kad šiemet turėsime naują 
kalbų maratoną, ką nors 
panašų į Ženevos didžiųjų 
konfereneją

Nieko gero nedavė Žene
vos “susitarimai”; to paties 
galima laukti iš būsimos 
konferencijos: Chruščiovui 
ir jo pakalikams rūpi ne tai
ka, bet savoji melo ir klas
tos propaganda.

Dar pereitais metais Lon
done ėjo konferencija su 
rusais. Per kelis mėnesius 
kalbėta, ginčytasi dėl nusi
ginklavimo ir galų gale “di
dieji” grįžo tuščiomis ran
komis.

Jau žinoma, kad vodkos 
bačka—Chruščiovas mėgsta 
daug kalbėti, bet taip pat 
žinoma, kad savo pažadų 
jis netesėjo ir netesės. 
Nedarbas didėja

Amerikoje didėja nedar
bas. Jis ypač jaučiamas au
tomobilių industrijoj.

Tai rodo, kad fabrikai iš
leidžia daugiau savo pro
duktų, negu vartotojai gali 
jų išpirkti. Kada fabriko sa
vininkas netenka rinkos da
liai savo išdirbinių, jie lie
ka sandėlyje, o kai šie pri
sipildo—paleidžia darbinin
kas.

Galim susilaukti negero
vės. Vis dėlto, ji jau nebus 
toki, kokią išgyvenom gar
siais Hooverio laikais. Vei
kia senatvės ir nedarbo žp- 
drauda. Be to, ir pati vy
riausybė šiandien daro bi
lionų dol. vertės biznį. Pa
galiau ir visuomenės balsas 
dabar daugiau sveria ir prie 
masinio nedarbo vyriausybė 
negalės krašto prileisti.

St* Strasdas

bm.ua
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

ILLINOIS LYGUMOSE 3MMMMOOMI

pos pirm. J. Rumčikas dė
kojo pohiūvių komisijai ir 
visiems kitiems.

Po gardžių užkandžių 
.. , . . . . . prasidėjo priešmetinis susi-

Alto skyrius paskutimaja- rinkimas. Jis buvo geros 
me susirinkime didžiausias nuotaikos ir sklandus. Visų j 
dėmesis kreiptas i tai kaip pjlina ėjo centro valdybos ; 
ko tinkamiau paminėti Lie- nominacija. Nominuota be- 
tuvos nepriklausomybės at- vejk visa senoji vykdomoji 
statymo paskelbimo 40 me- įaiy}ja
tų sukaktį. Tas reikalas bu- , ku |<w iMnk. i
vo visapusiskai aptartas .r ti:Pi,m. J. RumŽlSs. vice- 
įsnnkta atskira komisija, į irm j į^,; M
kūnų įeina J. Bacevičius įjubelienė, fin. sekr. P. šer-!
(pirm.), A. Pocius, J. Bube- nas —g Misevičienė, iž- 
hs, P. Šeimas ir I. Žeimiene. do ,ob Labunskas, dakta-!
Komisija pasiskirstė paimi- ro kvot y pyplys, Org. A. i

Pradėjo dar ?• Pocius ir S. Rumėikienė, i 
Reik tikėt,, kad minėjimas R j. Ulevičius, atst0. į 
bus gražus. -vais j A)tą A PociuSi P ;

Grižtelėkime dar i pasku- .Deltuva ir P. Šėmas, 
tinj Alto susirinkimą. Balfo, Po susirinkimo visi daly- 
skyriaus pirm. A. Pocius pa-, viai buvo pakviesti užkan- 
prašė sušelpti ištremtuosius džių, kurių metu dar buvo j 
Sibire. Po trumpų diskusijų progos pasikalbėti kiekvie- 
tam reikalui iš kasos pa- nam rūpimais klausimais, 
skirta $100. i Baigdamas noriu priminti

Už tai Alto skyriui didelė dar vienų reikalų, f susirin- 
pagarba ir pavyzdys kitoms kimų nariai buvo pakviesti, 
organizacijoms, kurios sa- atvinikais. Taigi apie jj! 
vo auka dar nėra prisidėju- .visi žinojo, bet j jj atėjo 
sios. daugiausia senieji ateiviai,

Visi susipratę lietuviai, ° iš naujųjų vos keli, nors! _____
kurių širdy dar dega tėvy- kuopai ir jų priklauso gana į 
nės ir artimo meilė, savo daug.

ROCKFORD, ILL.

Rūpinamasi Vasario 16 
minėjimu

KAS BELIKO PO URAGANO

Per Illinois - Indiana - MLssouri valstijas prašvilpęs 
uraganas labiausiai palietė Murphysboro, III., miestų, 
septyni žmonės žuvo. šimtai sužeistų, medžiaginių nuo
stolių skaičiuojama per milioną dolerių.

PROF. J. KAMINSKAS 
DĖKOJA Sveikatos reikalai Lietuvoje

t Atkelta iš 4-to psl.) jo ligoninių, klinikų, ambu-
_ - v, v latorijų, sanatorijų, dispan-Prof. Pr. Mažylis tik ben-

aukomis ir darbais 
kilniausius Alto ir 
darbus!

remia
Balfo

Kame jie buvo, kodėl ne-i 
utėjo? Ar negėda, kad se-

S.L.A. 77 kuopos veikla

Gerbiatniesiems idėjos
Draugams, V. Kalveliui, K. 
iV.ichelsonui, J. Pakalkai,

Fr. Lavinskui, P. Kriaučių- Lietuva yra daug padariusi konsultacijos punktų. Bent
kui, J. Rircavičiui, A. ŽH da’.bo zn?.oni^ ®v?1.^tai ^u" , naujoviškai įrengtos ligoni- 
linsku:, J. Buivydui, P. Do- f.?1!’ Pačias skaitlines pa- nės ap,-ūpįntos reikalingais
vidaičui ir J. Fetersonui, hkda7aS tyriTn° apar3tais ir reikalin’
mane sveikinusiems gimta- milJlstlul Dnsei. Kad daug gais instrumentais. Ir visas 
dieni© ir tradiciniu švenčiu Pa<la_ryta» l)atvirt’no darbo žmo^ui patarna-
proga, prijungusiems ir rea- kaUej? <lePutatai* i vimas nemokamai, dar gi
lu “priedų”, labai nuošir- J°. 1 aj°”? deI>utatas į suteikiant pašalpų ligoniui
džiai dėkoju už atmintį ir duka? nusako sveika-lir Jo šeįmaį. Tai būtų taiy-
linkėjimus, linkėdamas ir'Lietuvos laimėjimų 
Jum*, Draugai, geros svei- , Dur?uaziJ0S vaiuymo .^edaL rūpinant darbo zmo- 
katos, kieto ryžto ir sėkmės ^otarpiu. mieste ir rajo- njų sveįkatų. Bet paklausy-
mūsų bendrus uždavinius 'IT kite’ ką sak° tie patyS de~
vykdant P l°vll> dirbo apie 20 gy-. putatai, užeidami reikalui iš

dytojų, tai šiais metais vei- kito galo
J. Kaminskas kia 2 ligoninės su 325 lo- A ie _«Kekivio-’ kj_ 

eeeooooocoaoaoocooeoeoeooe vomis, 40 lovų tuberkulio- tam numeryje
WASHINGTON, D. C. ^onis dispanseris, 20 lovų 

_____  odos ligų dispanseris, dirba
Pasiuntinio žodis j Lietuvą gydytojai ii 300 vidų- PATERSON N J 

1 ’ limo medicinos personalo.: raitiovn, n. j.
Lietuvos atstovas Juozas Įsteigta sanitarinė epide- M. . p -T

Rajeckas per Amerikos Bal- miologinė stotis, vaikų lop- IW,re <6o,ner 
sų tarė žodį pavergtos Lie- sėlis, kūdikių namai. Mieste Lapkričio 26 d. mirė Roy 
tuvos žmonėms Kalėdų ir veikia poliklinika; kaimo Zolner, gyvenęs 145 Reen 

! Naujųjų metų proga. Jis vietovėse — tiys ambulato- St., palaidotas Kalvarijos 
savo žodį baigė šitokiais rijos ir trys felčerių - aku- kapinėse lapkričio 30 d. Jis

---- linkėjimais: šerių punktai”. Daugiau su- priklausė Lietuvių Piliečių
Įto” padaryti. “Mano giliai nuoširdūs sirūpinta ir kaimo gyvento- Klubui, šv. Kazimiero Dr

ūtai ir dabar vietos laik- pavergtam broliui ir sesei jų gydymu. jai ir šv. Jurgio Dr-jai
rastis “Easton Express”, Naujųjų Metų proga linkę- Kuršėnų rajono deputatas (Newarke).
jaunuolio Juozo 15 metų.jimai yra šie: nesiduoti o- p Maskoliūnas sako: “Jei Liko liūdinti žmona Do- 
mirties sukaktį atitinka- kupantui nusavinti savo lie-^939 metais dabartinio ra- mfcelė, sesuo ir 2 broliai 
mai paminėjo, išvardijo ko-jtuviškų sielų, bet ištverti; jono teritorijoje dirbo tik Lietuvoje, sesuo 4r brolis

,................ , , m v senų, felčerių - akušerių
drai paminėjo, kad Tarybų pUnktų, gimdymo namų ir

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS
EASTON, PA.

Gruodžio 15 d. suėjo 15 
metų kaip antrojo pasauli-
nio karo fronte žuvo J. kioms jaunųjų organizaci-: nesiduoti išplėšti viltį, bet keletas medicinos darbuoto- Argentinoje ir sesuo Izabe- 

, , v - — /i /i* Jobnsonų (Jaunuškių) šei-'joms priklausė, kaip ir kur rikėti Lietuvos šviesesne a-jų įr nebuvo nė vienos Ii- 1® Janeliūnienė New Yorke. 
mo s o, su uie čia aug i mos gųnus Juozas. Tai bu-mokėsi, o lietuvių klubo va- teitimi, tikėti, kad ilgų me- goninės, tai dabar rajone *"

. Ml-AU I11V7J “ į ej ruaauj UC

i dėlių, organizacijų ir šian
dien stengiasi jas palaikyti, vo susipratęs lietuvis jau- dovybė tas sukaktuves tylo- 

nuolis jau iš jaunystės die-mis apėjo, nors i5lųozo tė-__ • A !• A •_ 21-J . 4-^

tų šmėkla pranyks nuo Lie
tuvos dangaus ir jos tamsių-

veikia 2 ligoninės, su 50 lo-- Juokis, jei esi protingas, 
vų, medicinos pagalbų gy-Gmodžio nirmaii sekma- o atvvku^ieii iš Nenriklan- nuoils Jau ls Jaunysies aie--mis apėjo, nore u5iųozo ve- vų> medicinos pagaloų gy- ------------ ---------------------

k •- "f* p. . . nų pradėjęs vietos lietuvių vas. iki šiol yra; to klubo naktį neišvengiamai pa- ventojams teikia 116 medi-idieni buvo kuopos pnesme- somos Lietuvos su įvairių “ j iaiSVn« aušra laisvinu ‘ * • i-7 • KnygomPrieš mokyklų diplomais buvę vlsuomemniame gyvenune Įnanu. laisves aušra. Laisvųjų cnws d^buotojų ir kitais -------tinis susirinkimas.
pradedant ji visi dirbusieji aukšti pareigūnai tokie abe- 
kuopos pobūviuose asmenys jingi visuomeniam darbui? 
buvo pakviesti vaišių. Su-j PerfcuM
sėdus prie stalų pobūvio ko-'
misijos pinn. A. Pocius pa- -----------------------------------
dėkojo visiems, p^dėju-^Visokiomis progomis geriausia

vadinamiems pobūviu juo- ji savo' draugai, pilamai ™tos v,.dunn? da’ m“naSe'-J- Meskauska& l.iraijo konfcura, padaugėję 6 kartus .r pa-
dadaibiams, kurie tri^lavo vardini,, gimimo, SvJii, irilyvavo jaunųjų VMCA or- __.Boa.d d.ięktonais yra: A, _ ........ _ ,gelbiius j.ems personalas

_____________gyvenųne nariu. •«>»««»»»««««. ida»»ųj?.ctaos darbuotojų ______
dalyvauti. Kai vietos lietu- Dabar vietos lietuvių klu- lietuvių pastangos pašvęs- mfetais numatoma įrengti 
vių klubas pasišovė pastaty- bo vadovybę sudaro: W.; tos priartinti tą dienų. prje ligoninės chirurgijos,.
ti namus, tai jaunuolis Juo-Abromaitis — pirm.,. AL į ^e Kalėdų Kristus sut- skyrių”. Švenčionių rajono Tai istisa Aukštaitijos
zas buvo vienas pirmųjų, Kaziūnas — vicepirm., Ch. i ramdo siaurės vėj’ų Lietuvo-deputatas I. Zagorskis, pri-

MMKAIS ATEINA RUDUO, 
romanas, parašė Marius Kati-

kaimo tipų galerija. Knyga tu
ri 514 psl., gražiu kietu

J. Narūne, gražios Vlados 
Stanėikaitės iliustracijos, ver
tinga dovana vaikams.
Kaina ............................... 95c.virtuvėje ar prie baro. Kuo- kitomis progomis.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyria 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausi 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso-

! kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, api 
į vitaminus, apie stalo etiketų ir panašius dalykus. 
’ Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur padub

dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para-

; šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu;

KELEIVIS
R36 E Rroe<fwe« So. Boeton 27, Mam j

vv tv « rrv » » » » f t f » »» » y y
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 
pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Wovceater, M«

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės Į registruotą vaistinio- ! 
ką Vytautą Skrinską, “ldeal Pharmacy” savininką. Čia iš- J f 
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- ;

! luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime < 

M| specialiniu vaistų nuo džiovos ampulėse, 
i \ vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
L J reumatizmo, nuo širdies ta* nsnų Hgų. Vai

stai pasiunčiami VISUR. Rašykit m« 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską. B* S. Reg. Pkm 

Ideel Pharmacy vaistinės sei 
ta* Notary Public

iganizacijoj, buvo sportą pa- Klova, I). Strauss, St Juk-Į Penkiolikos metų Dana padaugėjęs 11 kartų
mėgęs. nevičius, A. Lusis ir Fr. Ko-, Paramskaitė laimėjo televi- Panašiai ar dar geriau

Antraiam nasauliniu ka- vacs* Klubo trustistai: F. zijos stoties paskelbtų kon- esą Jurbarke, Sedoje, Kai- NEMUNO SCNCS, parašė An-
i nrasidėiiK ir T A V isto- Abakan> W- Adams, A. Lu- kursą, luiname dalyvavo V1-variioįe, Nemenčinėje, Kaz- d™s Valuckas. Jdomus romą-

p J • ’ f kauskas, St. Zansitis ir V. sų Jungtinių Valstijų moks- jų Rudos ir kituose rajonuo- nas iS 1935 metų Suvalkijos
’ ” leiviai. Ji penkių minučių Deputatas A. Efremovas fiWnink’I sukilimo. įdomiai at

kalboje geriausiai apibudi-

rui
jus į tą kaių padėti Euro- ?“šU 
poj įveikti nacizmą ir fa
šizmą, jaunuolis savanoriu j 
isivelka i kareivio milinę.
Nors ir reikėjo mokslas nu- METHUEN, MASS. 
traukti, bet jo būta didelio

Rep.

J.A.V. patrioto ir pareigin- Mirė J. Matukoni*

vaizduotas tas įvykis, apie kurį 
dabar mažai -kalbama. Pirma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

NEMUNO SŪNCS antroji da
lis, 426 psl.............. - .$4,00.

DANTYS, Ju Priežiūra. Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Kryga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai,

. . . . • $4.00

pranešė Aukščiausiai Tary
to demokratiją ir gavo pir- bai net tokį džiaugsmingą Į 
mąją premiją. faktą: “Komunistų partijai

Paramskaitė su tėvais į vyriausybei nuolatos rū- 
Ameriką atvyko 1951 me- ipjnantis materialinio ir kul- 

. tais, jos motina dabar yra .tūrinio liaudies lygio kėli
mu e gimnazijos mokytoja ^Va-įmu, žmogaus gyvenimo vi- 

v “Ttone, o tėvas teisinin-idynnis ilgumas mūsų die- 
Lietuvoje buvo ‘'Var-Suomis palyginti su ikirevo-

go jaunuolio, todėl ir išėjo p,-ieš pat Kalėdas savanoriu į karo frontu De- Juraas Bukonis, 64 met^S^ 0 
ja, gyvu jam jau neteko is amžiaus, palikęs liūdinčias kas Lietuvoje buvo “Var- nomis
karo grįžti. Tėvams skaus- žmoną Petronėlę Jakavony- 
mas ir didi apmauda. tę - Matukonienę ir 4 sese- 

Nors jaunuolio Juozo bū- ris. Palaidotas lietuvių tau
ta vietos lietuvių klubo da- tinėse kapinėse. Velionis 
lyviu, bet jam karo fronte priklausė Lietuvių Klubui, 
žuvus, anuometinė bolševiz
mu penūgusi buvusi valdy
ba net vainiko ant žuvusio
jo jaunuolio Juozo kapo ne- metų, buvo rastas negyvas 
padėjo. Visos draugijos žu- Pitman gatvėje netoli buvu- 
vusius kare savo narius vie- šių miesto šulinių. Ištyrus 
naip ar kitaip pagerbia. To- pripažinta, kad jis nusižu- 
kių draugijų patalpose esą- dė.
ma lentos, kur surašyti visi Velionis buvo savarankus 
kare žuvusieji, kitų ir foto- dailidė, antrojo pasaulinio 
nuotraukos padėtos, bet a- karo veteranas, paliko liū- 
nuometinė lietuvių klubo dinčius seserį Eleną Rimie- 
vadovybė šito “nesusipra- nę ir 2 broliu.

A. Stakeliūnas
Albertas Stakeliūnas, 40

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

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

IDEAL PHARMACY. 29 Kelly Sq^ Worcester.

|X>” bendrovės vedėju.

NEW YORK, N. Y.

buciniu laiku dvigubai pa
didėjo — nuo 32 iki 64 ar 
67 metų.” Ir tai padariusi

--------  “brangioji komunistų parti-
“Laisvė” spaudžiasi ja bei tarybų valdžia”. Gi

P. Buknvs “Laisvėje” ra- deputatas Z. Januškevičius, 
šo, kad Lietuvių Namo Ben-i^e,.’ods . atstovavęs Kauno 
drovė parduodanti namą, < universitetui, nemažiau
kuriame yra Laisvės spaus- dj^augfmn^a* . Pai‘eiske: 
tuvė ir vadinasi, kyląs Tarybų valdžios metais

nauja sumažėjo mirtingumas. Me-reikalas susirūpinti __ j-,,. . , , ...pataipįį dicmos kadrų paruosimo ir
Sausio 26 d. būsiąs Uis. gydymo bei mkoslinio tyri- 

vės bendrovės nariu susi- ,no OTVje
rinkimas, kuris svarstysiąs įJ”®8. P'? '?s* el'^
tolimesnį jos leidimo klau- įlP'tal]stl,;!V 8??1* «„UrPe 

JAV, A,nį^iij^ ir Kit&s •
P. Buknvs siūlo leisti Lai- Tegu kaikurie deputatai 

svė du kartu per savaitę, bus jierdaug įsibėgėję, bet 
nes trūksta žmonai redak- ris gb atrodo, per 13 metų 
cijos ir spaustuvės darbui, o nemažai jiadaryta. Kelerio- 
taipgi ir lėšų. pai padaugėjo gydytojų,
----------------------------------felčerių, dantistų, akušerių

1990 metais Amerikoje hai-iį1: gailestingųjų seserų skai- 
gasių kolegijas moterų tebuvo i cius. Kaune veikia medici- 
8,108, O 1950 metais tokių mo- nos Institutas ir Vilniaus u- 
terų jau buvo 727.270. Universitete medicinos fakul-
----------------------------------- tetas. Vienam Medicinos In-

Mokinkis juoktis, pasakė stitute dirba 169 profeso- 
Nietsche. Iriai ir dėstytojai. Padaugė-

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų. kuriuos autorius, 
<*ašytojas ir diplomatas, pra įei
to Pnocūztioj, prie Italijos sie
nos. I-a dalis 453 psl. . - .$4.50.

ŽEMĖ DEGA. antroji dalis, 
414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitų metų literatūros premi
ją, kaina $4.50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina............$2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina.................................$2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu;

"Keleivis"
<36 E. Broadvray 

So. Boeton 27, Meee.



tabpte Ketvirtu UOVIS. SO. BOSTON No. 1, Sausio 1, 1958

ir tikrovėje ūsą, patarė:

Naujuosius metus sutinkant
..... . ... , . ... Žengdami j Naujuosius tų j neviltį, o iš kitos pusės

Druskininkai knygelėje kas, tampydamas savo žilą Metus, patikriname minti* nuolat priminė laisviesiems
mis atliktuosius darbus ir vakarams Lietuvos pažeis- 

“Pirma eikite į sanatori- metame žvilgsnį į ateitį, no- tas teises, Sovietų okupaci- 
rėdami numatyti, kas dary- ją, daromas skriaudas irrei- 
tina mūsų tautos laisvei kaiavo Lietuvos teisių atsta- 
priartinti ir Nepriklausomai tymo ir skriaudų atitaisy-
Lietuvai atstatyti. mo.

Praeitieji metai nebuvo Į Vliko įstaigos, kasdien 
nemato, paslapčia jį nurijo. optimistisKi. Buvome. liūdi-sekdamos Vilniaus radio 

“Ramute, sakau tau, pa- ninkai, kaip laisvasis pa- ! transliacijas ir sovietinę 
lauk sriubos, nevalgyk vie- saulis, didėjančios Sovietų spaudą, oro bangomis iš 
nos duonos ’, pašte bėjusi su- resmts bauginamas, blaškė- ! Maondo, Komos ir Vatika- 
barė senutė ir pati godžiai si ieškodamas sprendimo!no kasdien aiškino tautie- 
iiUnjo seilę, kai po pusva- sovietų imperializmui ir Į čiams pavergtame krašte, 
lanuzio jiems atnešė snubą, veržlumui visose srityse su- kas yra varoma bo vietų pa
imu manęs priėmė uzsaky- iaiky ti ir kartu laisvojo pa-vergtoms tautoms laisvinti, 
mą, kai po kito pusvalan- sauno saugumą patikrinti, ką reiškia „uasKvos politi- 
azm man atnešė sriubą, jie x>et nei nusiginklavimo kon- niai žygiai, vykdomos ūki- 
gavo antrąjį patiekalą, o Leiencija noiiaone, nei pa- nes ir kultūrines reorgani- 
smcelj as gavau po aar ge- stangos Jungtinėse tautose, zacijos prasmė, kokios reik- 
rokos valandos, kai papie- nei i\AlO Konterencija Pa- šmės tun sputnikai ir kas 
tavęs išėjau iš restorano, ryziuje bo vietų grėsmes ne- yra laisvųjų tautų daroma 
saulutė leidosi vakarop”. sumažino ir saugumo nepa- sovietų grėsmei pasipriešin- 

“Kitą dieną, kai nuėjau į didino. Jungtinių tautų ne- ti. ragai gautus iš krašto 
stoti, vėl stovėjo ta pati ar- pasisekusios pastangos įvyk-atsiliepimus, šis darbas pa- 
mija autobusų. Atsisėdau į ayti savo sprendimus Veng- vergtoje Lietuvoje tautiečių 
vagoną ir atsidusau, prisi- rijos klausimu dar kartą ypač vertinamas, jis prašo- 
minusi gražią knygutę apie patvirtino, kad Sovietų Są- mas tęsti bet kuna Kaina, 
Druskininkus: ‘Ne toks jau junga nesiskaito nei su tei- nepaisant sutinkamų me- 

, angelas baltas, kaip jį pai- se, nei su tarptautiniais džiaginių ar kitokių sunku- 
Galėtų būti daug bai-sprendimais, nei su pasaulio mų.

tesnis ’, baigia savo rapor- opinija ir, siekdama užval- salia radio transliacijų į 
tažą “šluotos” korespon- avti visą pasaulį, kaip buvo pavergtą kraštą, Vliko įstai- 

pareikšta paskutinio pašau- gos leidžia svetimomis kal
no komunistų subuvimo 19- bomis — vokiečių, italų, an- 
57 m. lapkričio mėn. Mas- gių — Eltos biuietinius i

Atsitiktinai i* mano ran- ją nervus nustiprinti, o ta
kas pateko bolševikų \ ii- i ua užsukite čia pavalgyti.

••Jo septynerių metų anū
kė kočiojo duonos ritinį ir 
apsidairiusi, kad seneliai

niuje išleista knygelė “Dru 
skininkai” ir satyros - ju
moro žurnalo “Šluotos” 19- 
57 m. Nr. 16.

Druskininkai — gausiai 
paveikslais papuošta infor
macinė, reklaminė knygelė 
apie seniai garsų Lietuvos 
kurortą. Ji gražiai, suma
niai reklamuoja Druskinin
kus. Viskas ten sutvarkyta, 
viskas puiku, gražu, kiek
vienas ten mielai laukiamas 
svečias.

Taip tuoj knygelėj atrodo 
Druskininkai, o štai kokie 
jie yra “Šluotos” akimis ti
krovėje.

“Šluotos” bend radar bis 
gavęs komandiruotę į Drus
kininkus ir, žinoma, apsi
džiaugęs.

Stotyje jis radęs bene de
šimtį autobusų. Mat, kiek- __
»iena sanatorija pagal, kIip"jTpai- £ 
ną turinti savo autobusą,1 - -
kurie vežioja atvykusius,
bet keleivių tiek nėra, kad 
jų visiems autobusams už
tektų, to dėl važinėja tušti.

—Šešis kartus Į stotį, še- Visko yra, tik 
šis atgal... Taip ir tranko-,kniedės trūksta 
mės per visą mielą dienelę 
be jokio reikalo. Galėtų juk 
vienas autobusas kelias sa 
natorijas aptarnauti... 
kalbėjo “Šluotos” atstovui 
ji vežusio autobuso šoferis.

Kaip kurortas sutvarkytas! 
sužinome iš šių “Šluotos” 
bendradarbio žodžių:

“Vaikštau po Druskinin-

INDCNV SARGYBOS BOKŠTAS

lokius bokštus indėnai mokėjo statyti dar 
prieš tai. kai baltieji atvyko į Ameriką, 
šitas bokštas yra Grand Canyon parke, A- 
rizonos valstijoje. Apie tai daug įdomaus 
rasite S. Michelsono paradytoj ir Keleivio 
neseniai išleistoje knygoje “Amerikos įdo
mybės”, kurią galite gauti Keleivio adminis
tracijoje už 75 centus.

dentas.

džiova sergantiems ligo
niams skirtų lovų nepakan
ka ir jie nevisuomet gali 
gauti medicinos pagalbą; 
kad kai kurių pramonės ša
kų įrengimai neatitinka sa
nitarinių reikalavimų ir su
daro palankias sąlygas li
goms išsivystyti; kad sani
tarinė—priešepideminė tar
nyba nepakankamai tikri
nanti darbo apsaugą įmo
nėse; kad “dar žemas s^ii- 
tarinis lygis” net Klaipėdos 
mieste, kad vaistinių tink
las išplėstas, bet “vaistinė
se dar neretai ti*ūksta svar
bių preparatų, ne visuomet 
reikiamu jų kiekiu aprūpi
namas gydymo įstaigos” 
ir t. t.

Pasak prof. Pr. Mažylį 
svarbiausias dalykas, kuo 
dabartinė Lietuva skiriasi 
nuo “buržuazinės”, yra tas, 

i kad nepriklausomoje Lietu
voje už gydymą reikėjo mo
kėti, o tarybinėje Lietuvoje 
gydymas nemokamas. Tą 
patį pakartojo savo kalbo
se visi deputatai, ir tas yra 
teisybė. Už tai dr. Mažylis 
sekė pasakas, kai jis pori
no, kad su raudonąja armi
ja atėjusi Vilniun Kapsuko 
vyriausybė jau 1919 metais 
įvedusi “visiems prieinamą 
nemokamą gydymą ir plė- 
tusi ligoninių tinklą”. Kur 
čia buvo plėsti ligoninių 
tinklą, kai okupantas tuo
met nebuvo spėjęs sušildyti 
Lietuvoje ir kojų?!

Dr. Pr. Mažylis pamini, 
kad ir nepriklausomoj e Lie
tuvoje vis tik šis tas buvę 
sveikatos reikalui padaryta; 
bet tas nuopelnas, anot jo, 
priklausęs vien pažangiųjų 
gydytojų pastangoms “me
dicinos įstaigų tinklui iš
plėsti”. Ar prof. Pr. Mažy- 

statė 
Kau- 
dau- 
kas

įrengė medicinos fakultetą 
Sovietuose jau nuo dauge-Įuvos Vaikus. Taip buvo ir,Kaune gydytojams, farma-

Sveikatos reikalai Lietuvoje
I įeini į butą, būtinai turi

Praeitų metų lapkričio persižegnoti i “raudonąjį 
mėn. 20-21 dienomis vyku- kampą”. Taip dabar yra ir 
šioje Tarybų Lietuvos Auk- tarybinėje Lietuvoje. Dr. 
ščiausios Tarybos posė- Fr. Mažylis, sakykime, sa- 
džiuose buvo svarstomi vo pranešimą pradėjo že- 
sveikatos reikalai. Pagrin- mai mušdamas “pokloną” 

narnos raetuvos problemos dinŽ tuo reikalu pranešimą didžiojo Lenino atminčiai. 
Praeityje, kada laisvasis ir tiekiama informacija a-; padarė taiybai “ministras”: Kiekvienas pranešimas ar 
iK»ulis*huvft tikras dėl s»-pie Sovietų šeimininkavimą Alfonsas Dirsė; jį papildė kalba ten suskirstoma į dvi

j kvoje, nevengs jėgos ir prie-laisvąjį pasaulį, kur aiški-
Minėtos “Šluotos” nume- 

xiio viršely yra paveikslas: 
’ i v adovas doro lankytojams 
• i įvairius fabriko įrengimus.

vartos

pasaulis buvo tikras dėl sa-‘P^e Sovietų šeimininkavimą
________ vo jėgų persvaros ir saugu- okupuotame krašte. Pasta-

—Aš jums parodžiau ga-Įmo, jis daugiau kalbėjo a-i^^J11 metu Eltos biuletiniai 
ro turbinus, stakles ir kitas 'pie pavergtųjų tautų islais- svetimomis kalbomis pradė- 
mašinas, kurias gamina res- j vinimą. Dabar, kada tas J° prasiskinti platesnę kelią 
puoiiKOs pramone, o čia iš- saugumo jausmas yra su-;* ~we
statytas labai sudėtingas į-į mažėjęs, jis daugiau kalba Savaime suprantama, kad

prof. Pr. Mažylis. Po to bu- ^Hs: kas jau laimėta ir ko 
vo leista pakalbėti ir “de- dar trūksta. Apie laimėji-
putatams”. .............. , gaĮį kalbėti, ką seilė

Ir Lietuvos Aukščiausiojo- būrnon atneša, bet vis tik 
je Taryboje viskas daroma pabirdamas, Tačiau, kai iie- 
kaip teatre. Ne tik pranešė- tį negeroves, turi gerai pri- 
jai, bet ir kalbėtojai turi ge-glaboti kad neišsišoktum,

Pauliu —t—------- - ^“‘irAnansia Hemokradia ...
saugumas ir pastovios tai- susietas su lesomis, kurios • tll_ • praeiti,‘Nusprendžiau pasižiūrėti 

seniai išgarsintos, visų gra
žiausios vietos Druskinin- 
kuose — “Meilės salos” Ne- d lo

tos kolonos padėtą knienę. 
Kitame viršelio šone yra

šitokia Kapsuko rajono kol- 
Tarybiniu keliu” laiš-

ko ištrauka:

kos pasaulyje įgyvendini
mas priklauso nuo Sovietų

pareina nuo aukotojų dos
numo.

imperializmo pažabojimo n ; Vlikas nepraleido nei vie- 
grėsmės sumažinimo. Tošie- nos progos, kur buvo gali-. “Respublikoje gaminamos . t

įvairiausios mašinos, tačiau ^oy^tų pavergtųjų, ma ir reikėjo,
tautų laisvinimas pasilieKa ginti Lietuvos reikalus 
vakariečių tarptautinės po- tai Jungtinėse Tautose,

.Ki šiol vis dar pasigendame 
daugelio smulkiu dirbinių, 
oe ktfrių žemės ūkyje neį
manoma apsieiti. Štai, nie- 
Kaip negalime gauti papras
tų Kniedžių javų keliamųjų 
*r plaunamųjų mašinų dal
giams. Ir aėl tos mažos 
Kniedės mums dažnai už
trunka laukuose darbas”.

R. M.

mune. Ne taip senų žmonių 
atminimais, čia esą buvęs, 
tiltelis, o dabar tik geri 
i laukikai gali pasiekti šią 
salą. Laivelio nė nebandyk 
ieškoti — vis tiek nerasi.
Druskininkų vadove sako
ma : “Kiek lankytojų—tiek 
į avadinimų, duotų šiam 
vaizdingam žemės sklype
liui vidury Nemuno”. Tik
tai. ir aš girdėjau kalbant:
• Eik'm pasvajoti prie “Ne
pasiekiamos salos”.

Mirėtoj knygelėj rašoma, Kaip premijos 
šad ‘apsistoti galima ir- 
m'esto viešbutyje. Netoli 
: in jo yra restoranas “Ne- 
mvn-’s”, kuriame jūs galite 
1 ustyčiauti, pietauti ir va
karieniauti”.

Nuėjo ten ir “šluotos” at
stovas. ’

“Tačiau nespėjau viešbu
čio administratorei laba 
d’ena pasakyti, o ji man jau 
išpyškino:

“Vietų nebuvo, nėra ir 
nebus”.

“Su komandiruote aš,! 
tamstele. — aiškinau nuo-, 
lankiausiai’’.

“Vis vien nėr. 
jums lietuviškai...”

Bet kai svečias paklojęs 
ant stalo parodė “Šluotos”

reaguoti ir 
ar 
ar

lio metų nustatyta, kad šiuo atsitikimu, 
kiekvienas tarybų pilietis, 
kas tik praveria burną vie- Kas buvo kalbėta 
šai kalbėti, pirmučiausia tu- sveikatos reikalu? 
ri pagarbinti visagalinčią .... 
komunistų partiją ir jos pa- , M^^ras pasigyrė, 
statytąją vyriausybę, pa- ca^ar Lietuvoje turima 4,-

kad

ceutams ir dantistams ruoš
ti; kas statė apskričių ligo
nines, steigė sanatorijas 
džiovinikams, sanatorijas 
persirgusiems, organizavo 
ambulatorijas, vaikų ligoni
nes, ekspedicijas trachomailitikos svarbiu būtinumu, tarptautinėse konlerencijo- reikšti ištikimybę didžiųjų arba kitais nukovoti ir į-uošė kuraus pa

Prancū- bėjęs, jei būtų pilniau pa- 
vienam gydy- vaizdavęs, kas buvo sveika- 
mazmu gydy- tos reikalUi padalyta ir 

tojų: kad po karo Ltetuvos -‘buržuazinėje” Lietuvoje 
jų pastangos ^“rbT^ S

singos taikos, tai turi reikš-. * t^o pnm.mnkas lankėsi 
ti, kad Sovietų Sgjungos pa- asmeniškai ir per spaudą,

gaunamos
Vilniaus radijas gruodžio 

J d. papasakojo šitokį atsi
tikimą.

»iena melžėja nuolat bū
davo premijuojama, kad iš 
savo kalvių primelžia nuo
stabiai daug pieno. Kitos 
kolūkio melžėjos pavydu į 
ją žiūrėdavo. Vyresnybė ją 
gyrė ir suteikė vieną premi
ją po kitos, kol galų gale 
paaiškėjo, kad ji savo “lai
mėjimus” pasiekusi van
dens pagalba. Prieš vežant 
pieną į pieno surinkimo 
rietą ji vis praskiesdavo 

vandeniu ir to dėl jo
Į susidarydavo didesnis kie
kis.
Buvo atvykęs šventikas

į Vilnių buvo atvykęs bu-
komandiruotę, atsitikęs ste
buklas: “Gavau atskirą
kambarį. Kai pamatė, kasSovietų Sąjungos ”pre 
csų, pabijojo... Matyt, kad Ridentas”, dabartinis bolše- 
vietų yra, tik ne visiems.. vikiškų darbo unijų bosas 

O kokios “pilvo patenki- '
nimo” sąlygos minėtame 
“Nemuno” restorane, suži- manifestus 
rome iš šių -šluotos” atsto-’^ėje buvo susirinkę apie 
vo sakinių

“Restor 
staliuko 
sinode es;

-!

Švernikas. Atvykimo tiklas 
parodyti Maskvos “taikos

grobtos tautos ir valstybės raoiją, pasimatymus su po- *r Afrikoje,
negali galutinai likti jų o- į utiKos vairuotojais ir visuo- dominuoti p _------- -------------------- .« uastaiufunus r-er

menes atstovais kėlė Lietu- ^la vakanecių demesį pir- iajkais, kad dabar ligoninė- :r hUrlnvutein
,,,reikalą ir moję eilėje ties Sovietų grė- se esama daugiau ka% 18,- ^Tmažl ’ y J

______ laisvinimo smės sulaikymu, pavergtųjų G00? o prieš karą tebuVę ?;
visokeropos para- laisvinimą nukeliant į toli- 5Qp- kad gyventojų mirtin-! (Nukelta i b-čią pusi.)

kupuotos ar aneksuotos, bet 
turi atgauti laisvę ir atsta
tyti savo valstybių nepri
klausomybę, kaip tai buvo 
pareikšta Atlanto Chaitoje |mos-

ntikos vairuotojais ir visuo- dominuoti pasaulyje, šutei- daUgjau negu “buržuazijos” jų^asSigomi^Per^me-

os laisvinimo 
pi ašė Lietuvos 
v.aroui

ne

mesnį savo tarptautinės die- gumas džiova per paskuti-
ir Jungtinių Tautų Chartoje' vilką sudarančios grupės n?tyar^^. PynktS- Šios pa- niuosius du penkmečius su- jau jgjg 
ir Žmogaus Teisių Dekiara- .s savo puses padarė visą, dėties aknaizdoje visų lie- mažėjęs 10 kartų palyginus sto valstijų 
cijoje. Ką galėjo, kaa apjungtų po- bendras laisvinimo «su paskutiniaisiais buržua- balsuoti, bet

Mūsų pareiga yra veikti, nuneš organizacijas viemn- velkl°^,suaktyvinimas būti- valdymo metais”, bet teisė pripažinta visose Jungti 
kad žmogaus ir tautų pa- LcJe laisvinimo darbo va- Naujaisiais jubilieji- tuoj pat primena, kad ypač "« Amerikos Valstybėse.
grindinės teisės ir principai uovybeje. Nors apčiuopia- ”J*klau^y2ės metris te
pasiliktų galioje prie bet išdavų nepasiekta, ta- pnKiausomyoes metais ture 
f . \ / j. a. ,nimarvva C11C tume pasiekti laisvinimoak-kunos tarptautines padegiau si iniciatyva susdauke £ oriranizaciios visi*-
ties, bet kokius pasitarimus! plačiųjų visuomenės sluogs- y1®1"

.nų pritarimo. ko vieningumo ir darnumo.ar susitarimus darant, kad —r............. — -jų laikytųsi visos valstybės lai tik keletas šakotų Į* \ gera’vSia pasiau- 
didelės ir mažos, kad jų ne-j V liko darbų ir uždavinių, £*.. J* •

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti j

Amerikos. Joje aprašoma: 5
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko: « 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: a;irtQ<ii»n> 5
įspūdžiai is Kalifornijos:
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Fžeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys l»e akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

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

ir 
iš-

Bet sukaupę savo 
ir

išsižadėtų taip pat ir tos, j Kurie pe. eitais metais buvo ^"Xa3^oUtinė 
kurios Sovietų grėsmės bau- vykdomi. 1 r ‘Proletariato diktatūra” 

Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną daro; j0 • wii3Lr«ia • k.

mintis.ginamos turi dar vilčių dėl j 
vilko ir ėriuko taikingo su
buvimo.

Vyriausias Lietuvos Išlais- ________ __ ___________
vinimo Komitetas (Vlikas), dijo ir informacijos sveti- sunkėjančių veiklos sąlygų, 

ekdamas tarptauti- momis kalbomis, išplėsti, VHko prezidiumas Nauiu-

Pereitais metais Vliko vei
kia buvo

genausias jėgas ir įjungę 
apsunkmta me- jag ryžtingam darbui, tikrai 

džiaginiais nedatekliais, kas padarySime ir ilgainiui 
neleido jo darbų, ypač ra- ]aimėsime kovą, nepaisant

nuolat sei
nės politikos pasikeitimus ir kiek reikia, ir patobulinti, Metų proga kviečia visus

__  ____ juos vertindamas, tvirtai ti-|kaip reiktų. Žvelgiant į tautiečius į šventą Lietuvos
Eilarmonijos ki, kad Lietuvos išlaisvini-' Naujuosius Metus, nematy- iajsvinimo darbą, linkėda 
įsirinkę apie mas anksčiau ar vėliau į- ti, kad Lietuvos laisvinimo mas visierns asmeninės gege-

sekmės, skinant ke- 
Tėvynės rytojų.

Vliko Preeidiumas

i

Ejccssuua,
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i metai?
į papildė kare žuvusius ar in
validus, ir galima drąsiai 
pasakyti, kad dėl darbo jė
gos Amerika sunkumų ne
turės. Gali būti sunkumų 
dėl darbo rankų pertekliaus, 
Ui ypač pokariniais me
tais sparčiai pasistūmėta su 
gamybos sumechaninimu, o 
dabar didžiosios įmonės ga
mybą ir suautomatina, pa- 
leisdamos žymią darbinin
kų dalį.

Amerikai netenka susirū
pinti ir dėl patikrinimo rei-

danguj manyti, kad Amerikos, gal 
. . ... i Ir viso pasaulio ūkis gali

Per visus vienuoliką P<> pusnaukti skaudaus sukrė- 
kanmų metų Amerikos u- tim0?
kio dangų, jei neskaityti ’ neklaidintm Drana. 
metus prieš kąra. Korėjoje, L v 1, ne*laiai.n^ P* ana 
nenusileisdama šildė “eerbū- sų’ atsakant ir S1 Mausimą,

po, spartėjo visokia garny- r*lda “ tąiptautiniai uki- 
buk fliai santykiai yra labai su-

M Sto dalykas. Atspėti jų
nta prekės neužsig^lėdavo *««“.««< “k*0 r_............. ---------------------
krautuvėse. Per tą “prospe- zinovai ir. Pa^ kalingos energijos sume-
rity” laikotarpį plikiais at> įmones, vis tik nzikuodami chanintai nramonei antar.
vykę Amerikon ir musų di- * *aklausyti> tik jų 
pūkai sparčiai apaugo vii- nežiūl4 žinovai nenoras. Ne tik jsirenge bu-; visuomet yienodai vertina
tus, Įsigijo masinas, daug pacjėtj ir nevienodai nusa
kąs ir namus, bet jau įprsu ^ tolimesnę ūkio raidą, 
to gyventi amerikoniškai• .-7-
-sulig to diena; ii- dar su- , Del esamos ūkio padėties
geba siuntinėti siuntinius ^en,koje’ t,k vel n?ls' 
giminėms Lietuvon, ar i Si- tatai karas, daugumas eko- 
birą.

Nuo peimai metų tame
nomistų nesibaimina. Ir A- 
merikoj bus pasibaigę “lai-

mėlyname dangaus skliaute H* kapitalistinio ūkio” 
laikai, kuomet kiekvienas 

kaip[pasirodė- pirmieji wwi,c’ifabrįkantas tvarkėsidebesė
liai: kiek apslūgo automo- .
bilių pramones biznis, teko , . . ’ . «*^®**~* r ’ zydami jie vienas kitą pjo-kiek privežti tekstilės pra-

—Na, kaip jautiesi, tėve, 
po Kalėdų?

—Ė, kokios čia Kalėdos 
Amerikoje! Nei kisieliaus, 
nei šližikų...

—Jeigu ir būtų kisieliaus, 
tėvas gal jau nenorėtum jį 
valgyt.

—Kodėl?
—Todėl, kad Amerikoje 

yra geresnio maisto.
—Per Kalėdas, vaike, rei

kia žiūrėti ne gerumo, ale 
mados. Kalėdų mada rei
kalauja, kad Kūčioms ant 
stalo būtų pridėta šieno, o 
ant šieno pastatytas kisie
lius ir kitos Dievo dovanos.’ 
Tai vot, kaip turi būti.

—O kas pasakė, kad taip 
turi būti? Kodėl, pavyz
džiui, ant stalo reikalingas 
šienas?

—Agri tu nežinai, kad a- 
tėjęs į šį svietą Kristus mie
gojo ant šieno, tarp jaučio 
ir ąsilo? Tai ve, kam rei
kalingas šienas.

—Aš suprantu, tėve, kad 
asilui ir jaučiui šienas rei
kalingas; bet jis nereikalin
gas žmonėms, kurie valgo 
kisielių. Kristus irgi šieno 
nevalgė. Kam tat jį dėti 
ant stalo?

—Nebūk balamutas, Mal
ki. Kristus nevalgė ir ki
sieliaus, o vis dėlto mes, 
katalikai, turim turėti kisie
liaus, kad paminėti Kris
taus gimimą. Kur Kristus 
gimė, nebuvo ir plotkelių, o 
vis dėlto Kūčios negali be 
plotkeiių apsieiti. Tokia jau 
mada. Juk mes krikščionys.

—Amerika, tėve, irgi 
krikščionių kraštas, o betgi 
tokios mados čia nėra.

—Aš, Maiki, žinau ame
rikoniškas Kalėdas. Vietoje 
kisieliaus ir šieno, per Kū
čias amerikonai ryja kep
tas vištas ir steiką, o Kris
taus vietoj jie pastato bal- 
tabarzdį Santa Klaus ir pri- 
perka visokių prezentų. Jų 
radijas prieš Kalėdas kas 
dieną rėkia, kad jau tik 
tiek ir tiek šaping dienų be
lieka. Vadinas, bėkit į što- 
rus šapyt, spendykit savo 
pinigus, ba biznieriams rei
kia biznio. O bankai per tą 
patį radiją šaukia: čėdykit 
savo dolerius, dėkit į ban
kus, kad turėtumėt grašio 
ant senatvės. Vieni — spen
dykit, o kiti — čėdykit! Tai 
vot, kaip man išrodo ama- 
rikanckos Kalėdos. Maiki, 
tai ne Kalėdos, ale toks su-

-vė ir nieko kito nežiūrėjo, TDOneS dclFuHSy TTICniOčiU VV- i • . -j t-'v i, . kaip tik savo pelno. Dabar,
ko gyvenamųjų namų sta- , . - Amerikoie i tautostyba ir dar kaikur pradėjo _a. 11 Amerikoje, į tautos

i ūkio reikalus kisasi ir vals- 
Baidant 1957 metus, kal-,tybė-.f! Palaiko smulkiuo-

bų apie ūkio sunkumui pa- s,u? uklnmkus’.ka<'.« ,n<T
Pabaigtų didieji ūkininkai.

chanintai pramonei aptar
nauti. Ypatingai per pasta
ruosius metus energijos ga
myba iš kieto ir skysto ku
ro, iš dalies ir iš vandens 
jėgos sparčiai didėjo. 1939 
metais Amerikos pramonė 
sunaudojo 127 bilionus ki- 
lovatvalandų, gi 1946 me
tais jau 223 ir 1954 metais 
472 bilionus. Kietam ir sky
stam kurui pagalbon jau 
ateina skaldomo atomo e- 
jiergija; ir jei tik Viduri
niuose Rytuose pradėtų šei
mininkauti Sovietai, galėtų 
atsirasti laikinių sunkumų 
ir Amerikai, bet tik laiki
nių. Už tai dabar taip stro
piai ieškoma žibalo Meksi
kos įlankos dugne ir Ra
miojo vandenyno Kaliforni
jos pakraštyje.

GYVULIAI, KURIE NEGERIA VANDENS

..........M . a
Tai gazelės - žirafos. kuri >s gyvena Somalijoje, Žiem
ryčių Afrikoje ir surastos tik praeitame šimtmetyje, 
nors jau senovės egiptiečiai piešė sienose jų paveiks
lus. Tie gražūs gyvuliai tuo ypatingi, kad jie negeria 
vandens, čia matome, kaip Frankfurto zoologijos sode 
(Vokietijoje) tikrinamas 5 dienu gazelės svoris.

I Hawajus ir atgal
mišimas, kad žmogus neži
nai nei ką daryt, nei ko
klausyt. Stačiai kreizihaus. dažnėjo. Dėl atšauktų kraš- ---j*

u i*, navndn tavo a • • • Kai pramonininkai perdaug—įas n paiodo, teve, to apsaugos mimstenjosuz-ldž- 1
kalėdos nedaug tun jgakymų tūlos įmonės palei- S tentams kad totu 

aus mmimu: Mn riovKininim tnktonnioic • twrnd odiihams, Kaa imtų
kad
bendro su Kristaus gimimu; do darbininkų tūkstančiais; , - 
vienas kraštas švenčia jas’nors smarkiai varoma pra- esnius
vienaip, kitas kitaip, ir vi- moninė ir biurų statyba fjran™nei sk°hnam?s Pln? 
sur jos taikomos prie vie- iv vi+n^cA tuoj pnstabdo įsibėgė

nuošimčius uz

(Tęsinys)

Važiuodamas matai dau-i Sakoma, kad kalnuose esą 
Sparčiai didėja ir tautos giausia ananasų ir cukrinių aptikta metalų ir kad mano- 

turtas, unijų pastangomis nendrių laukus. Gražiausi ma pradėti juos kasti, bet 
vis geriau paskirstomas tarp j ananasų laukai. Ananasai vietos gy ventojai tam nela- 
kapitalo ir dirbančiųjų. 19- susodinti vagutėse, kaip bai palankūs. Mat nendrių 
56 metais Amerikoje per Lietuvoje bulvės, gerai pri-!ar ananasų plantacijose jie 
metus pagamintų gėrybių i žiūrimi, jokios piktžolės ne- dirba 3-4 mėnesius, o kai

tos sąlygų. Lietuvoje, kur 
žmonės prastai valgo ir re
tai kada gauna cukraus, 
Kūčioms pasigamina pasal
dinto kisieliaus ir dZiaugla- 
si gaidžiai pavalgę; o Ame
rikoj, kur cukraus yra per
daug, žmonės jo nenori ir 
saldintų valgių vengia, kad 
nenutuktų perdaug. Be to, 
Amerika yra veržlaus biz
nio kraštas ir iš Kalėdų čia 
yra padarytas didelis biz
nis. Žmonės čia raginami 
pirkti kalėdines dovanas 
savo artimiems, ir žmonės 
jas perka. Lietuvoje kai
miečiai džiaugiasi saldaus 
kisieliaus privalgę, o Ame
rikoje biznieriai džiaugiasi 
visokį nereikalingą šlamštą 
išpardavę už gerus pinigus. 
Tenai kaimiškai religiška 
nuotaika, o čia pelnagaudiš- 
Kas biznis.

—Kaip aš žiūriu, tai tu, 
Maiki, nepritari nei lietu
viškoms Kalėdoms, nei a- 
merikoniškoms, ar netaip?

—Amerikoniškoms Kalė
doms aš - tikrai nepritariu, 
tėve. Lietuviškoms aš gal ir 
pritarčiau, tik gaila, kad 
Amerikos sąlygose jos ne
labai tinka.

—Nu, tai ką tu darai per 
Kalėdas?

—Aš skaitau laikraščius 
ir žurnalus, žiūriu kas pa
sauly darosi.

—O aš, vaike, į skaitymą 
neturiu palinkimo.

—Tai ką tėvas per šitas 
Kalėdas veikei? Sėdėjai na
mie katiną apsikabinęs?

—Na, jau tu čia nušovei 
pro šalį, Maiki. Jeigu saky
tum, kad sėdėjau bonką 
šnapso apsikabinęs, tai bū
tų arčiau prie teisybės.

—Reiškia, linksminaisi iš 
bonkos?

—Pasilinksminti reikia, 
Maiki, ba gal jau neilgai 
gyvensim. Girdėjau, kad 
Vašingtono gazietos prana
šauja Amerikai svieto pa
baigą. Sako, visa Rusija pa- 
sišiaušius sputnikais ir ki
tokiais kaputnikais, kurie 
gali mus kaip su šluota nu
šluoti. Taigi atrodo, kad 
mums jau nieko

New Yorke ir kituose did- -- n - • i a limo l\<ii V Hidzia mui-miesciuose, bet gyvenamųjų ; •<- u - - tais apsaugo savąją pramo-namu statyba eina vis men- ? • ■ ,i • ** t> * x x- •* nę nuo užsienio konkuren-kiau. Po truputi susitrau- • - • .................
kia gamyba eilėje kitų fab- C1J?S rūpina jai užsienio 
nsų, menamu anoa stove- u ; ;
į": “•‘*darb” skalc.lus d?- darbais bedarbiams.
bedarbių skaičius kitais me- Pagaliau iš ktizių pasimo- 
tois galįs padidėti iki 5 mi- ke įggs kapitalistai. Daz- 
lionu na didesne jų kompanija

Kad ir nelengva atsiža-i‘aiko.. specialius institutus, 
dėti įprastų gero gyvenimo'“ J>e sektų pasaulinio ir 
patogumų, tie “debesėliai” nan?« akl° rald% aiškintų 
dažnų verčia pagalvoti, o Pas'keitimų priežastis, nu- 
pagalvojus—prięiminti, kad konjunktūros page-
taupumas štame gyvenime gJ™* af Pablogėjimų ir
yra visgi geras daiktas. Te- “tl* ^kalingus patarimus 

didesnėms bėdoms išvengti.

vertė sudarė 317 bilionų do- i simato. Nuo pasodinimo iki 
lerių. Šiais metais spėjama vaisių užaugimo tranką pu- 
jų būsią pagaminta už 336isantrų metų. Kadangi tada 
bilionus. Taip spėjama, pasi-i buvo vaisių nuėmimo sezo- 
rėmus pirmojo metų ket-įnas, tai darbininkai dirbo 
virčio gamybos duomenimis, i dviem pakaitom iki vidu- 
Iš to daroma išvada, kad nakčio. Man teko apžiūrė- 
gyventojų perkamoji galianti ne tik ananasų lau- 
nežiūrint ir kainų kilimo, į kus, bet ir visą jų paruoši- 
nesumažės ir pajėgs išpirk-!mą, kol patenka į skardi

begyvenam kapitalistinio ū- 
kio sandaroje, o tą ūkį iki 
šiol tam tikrais tarpais vis 
ir vis sukrėsdavo skaudžios 
krizės. Sunkiausia jų vyko į Amerika pajėgesnė
1929 - 1932 metais, ir ją kaip kas kitas 
pergyvenusius iki šiol kar
tais nupurto nejaukus šiur
pas.

Tas viskas turi tikslo ūkį 
planuoti valstybiniu mastu 
ir įspėti jo suirutę.

Ar bus blogiau?

Didesnių bėdų Amerikai 
tuo tarpu nenumatoma, nors 
laikinio pablogėjimo gali 
būti. Amerika kol kas ne-

nedirba, gauna nedarbo pa
šalpą, gi kai bus kasyklos 
ir su jomis susijusios dirb
tuvės, tai jiems reikės ten 
dirbti.

* * *
Per 2 savaites ten būnant 

Jenkins aprodė visas salos 
Įdomesnes vietas kalnų vir
šūnėse ii- pakalnėse, pajū- 

ti, kas pagaminama. Preky- nes dėžutes. Visur naudoja- rįus knygy nus, muziejus ir 
biniam krašto balanse eks- mos naujoviškiausios maši- kitas vertas pamatyti vie-

nos- |tas. Karta pakalbinau jį už-
Cukrinių nendrių planta-;eiti i smuklę ir pažiūrėti, 

cijos atrodo, kaip dideli J kas ten dedasi. Pasirodo, jis
švendrių laukai. T.eko ap-' _
žiūrėti ir cukraus fabrikus, 
kaip ten suvežtas nendres
plauna, trina, .o skystį viri-i publika vien jaunuoliai 
na kol jis virsta kristalais. į jaunuolės, vieni dainuoja, 
Visur naudojamos naujoviš-i kiti šoka savotiškus šokius, 

rius metus išleido naujoms kos, tik virinimo skyriuje j bet kai užsuka plokštelę su 
ir naujoviškoms mašinoms nieko nauja. Man pačiam iRock ir Roil. tai kratosi ir 
pirktis 143 bilionus dolerių, yra tekę keliolika metų (daužosi ne blogiau kaip Co- 
Visokiems tyrimams ir išra-Į dirbti cukraus fabrike, tailney Island jaunimas 
dimams naujoms medžią-i galėjau palyginti su tuo, ką! į k,. a d
goms pagaminti, patobulm- buvau seniau matęs. ; ; vi
ti fabrikų ,.engimus n- viso- Darbininkai yra orgam- ais ir ka(!anri jis% g. 
taus visuomene, patarnavi- zuot. unijoje, to dėl uždai-žm0^s į,/ j, 
mus vien pramonėj kasmet biai beveik tokie pat kai ii
išleidžiama po 7 bilionus kitur Amerikoje. Beveik to- 
dolerių, ir tos išlaidos vis kios pat ir prekių kainos, 
vis didinamos. Gyventojai maišyti: vieti-
A. . i niai, japonai, europiečiaiAtsargumai pravartus i » - r i

portas Amerikai ne tiek 
daug reiškia, jei jis ir ne- 
padidėtų.

Kad Amerika sparčiau 
modemina savo pramonės 
įrengimus, kaip betkuris ki
tas pasaulio kraštas, maty
tis iš to, kad Amerikos pra
monė per pastaruosius šeše-

ten dar nebuvęs. Porą kar
tų ten užėjau. Gėrimai kiek 
brangesni kaip žemyne, o

ir

Ar yra pagrindo ir dabai etinf pagrindinių sąlygų

sąlygų pagrindinės yra šios: 
pakankama ir gerai apmo
kama darbo jėga; tobuli 
gamybos technika ir pakan
kama energija sumechanin
tai pramonei aptarnauti; 
pajėgi rinka namie ir užsie
nyje pagamintoms prekėms 
išpirkti. Krašto gerovei ir 
kad Amerikos pramonė ga
lėtų konkuruoti pasaulinėje 
rinkoje, reikalinga gerinti 
gamybą ir rūpintis techni
kos pažanga.

Tų visų sąlygų Amerika 
nestinga. Didžiosios depre
sijos metais buvo labai su-j 
mažėjęs gyventojų prieaug
lis. Tačiau pokariniais me
tais (1945 - 1956) Ameri
koje gimė 40 milionų vai
kų. Per artimiausius penke-

nebelieka, tik gerai išsiger
ti ir rožančių kalbėti. Juk 
ir mūsų prezidentas nuola
tos eina bažnyčion pote
riauti. Nuvažiavo į Pary
žiaus konferenciją, ir raida- 
vei į bažnyčią. Tas parodo, 
Maiki, kad nėra baikų. Ne
gali žinot, kada raskiai ga
li padaryti mums kaput. Ei
ni gulti gyvas ir sveikas, o 
iš ryto atsikėlęs gali jau 
savęs neberasti.

—Aš, tėve, skaičiau ką 
Washingtono laikraščiai ra
šo. Tas gąsdinimas, kad A- 
merikai gresia didelis pavo
jus, visai nereiškia, kad ru
sai iš tikrųjų rengiasi už
pulti Ameriką. Jis reiškia 
visai ką kitą. Valdžia ruo
šiasi reikalauti iš Kongreso 
daugiau pinigų ginklams, 
todėl, kad žmonės nesiprie
šintų didesniems mokes
čiams, yra keliamas gan
das, kad mums gresia dide
lis pavojus. Tai yra tam ti-

susirenka kaimynai pasikal
bėti Įvairiais klausimais. 
Taigi ir aš turėjau progos su 
daugeliu susipažinti. Tos 
dvi savaitės bėgte prabėgo.

Tai romiantie «iai« Y’eti™ab atr°d°, nelabai j p,atsisveikindamas pa-
lat lemiantis siais duo- rūpestingi. Jų namukai pra- • -• bet Jen-

menimis ir prileidžiant, kad sti, nedažyti, o kurie geriau į * • ‘- 1 - ’ - ’ v nunc 5c,l<xu|}iinsai pasižiurėjo viei
sako:

... , i i x , 7 , ~. iiunsai pasižiurėjo vienas iūkio vadovai yra sveiko .atrodo, t,ė priklauso japo-;kita ir‘tada .jenJkins
proto žmonės, nėra pagrin-1 „ams ar europiečiams. ,„Tu juk atvažiavai mus 
do baimin is dėl ūkio siu-. Be cukrinių, nendrių ir a-'weS o n#ri
rutes. Bet laikinių sunKumų nanasų apdirbimo, kitokios
gali atsirasti ir dėl to ten-: pramonės šioje saloje nėra. j (Nukelia i 6-tą pusi.) 
ka vis neužmiršti, kad tau- i 
pumas yna geras daiktas.

VĖL RŪKO

J. K.
JAU BAIGIAMAS SPAUSDINTI

Mokslininkams paskelbus, 
kad cigarečių rūkymas su
daro palankias sąlygas vė
žiu susirgti, įūkoriams bu
vo įvaryta baimės, ir to dėl 

ris metus laukiama jų gim-; cigarečių rūkymas buvo su- 
stant dar 22 mil. Tas vi- mažėjęs. Bet fabrikantai su
sas prieauglis dar tik auga galvojo filtras, kurie esą
ir duoną valgo, nieko ne
dirbdamas. Pii-mųjų tų me-

apsaugo rūkorių. Rūkoriai 
tuo patikėjo ir cigarečių ra-

kra propaganda, tėve.
—Olrait, Maiki, aš su ta-tas reguliariai ir gausiai, 

vim nesiginčysiu, ba gerai!Pridėkime šimtus tūkstan- 
daugiau biznio nesuprantu. čių pokarinių ateivių, kurie

tų jaunimas įsijungs į dar- kymas vėl padidėjo. 1957 
bą 1962 metais, ir po to metais jų surūkyta 410 bi- 
papildinės dirbančiųjų gre-įlionų, tai yra net 19 bilionų

daugiau kaip 1956 metais. * 
1952 metais cigarečių tesu- * 
įiikyta 368 bilionai.

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje bus apie 190 puslapių visokių 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

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

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—50 centų. Prašome ji užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu:

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

*.XXXX - •- - X'. - .-X“.



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Ne. 1, Sausio 1, 1858

Moterų Skyrius«

ŠEfflDflNKEMS
d* » *. * . .............. deginti kol paruduos, Įpilti
Biskvitai be klausimų 2 vandens ir ištir-

Pusę svaro sviesto idė- pyti. Atskirai paimti šauks* 
ti i bliūdą ir užpilti vie- tą sviesto ir tiek pat miltų, 
ną puodeli šiltos grie- praskiesti tuo buljonu, ku- 
tinėlės. išmaišyti, Įpilti vie- riame virė žuvis, supilti cu- 
ną puodeli cukraus. 3 puo- kraus tirpinį, pridėti dar 
delius bulvinių miltų, pen- kiek cukraus ir druskos pa
klus puodelius baltų kviečių gal skoni, dvi saujas razin- 
miltų, šaukšteli sodos ar ke- kų ir kelis citrinę gabalė- 
piamųjų miltelių, šaukštelį liūs. Ta visa užvirinti ir už- 
vanilės, išminkyti, plonai iš- pilti supiaustytą žuvį.

I. Sirutavičienė

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANŲ

kočioti, supiaustyti visokio
mis formomis ir kepti 350 
laipsnių temperatūroje kolr 
paruduos.
Skani žuvis

Imti vieną svarą žuvies, švenčių proga K. Pocius 
vieną kiaušini, 2 balthnu, ęhicago, III., užsakė “Ke- 
vieną svogūną, truputi pipi- jeivi” A. Bockui, St. Peters- 
ru, 2 šaukštu sausainių. Vi- įjU1-g
są tą sukapoti ir padaryti, & chi
zuues ar kitokio pavydą-.j ; 
b gabalą, j. įdėti t verdan. Jnun)eraą s
n, kiek pasūdytu ? ’’ Poškai, Chicago, IU.
įberti kiek pipirų ir pusę ’ ’
svogūnėlio ir virinti valan
dą. Į stalą duoti karštą, api- 's« “Keleiviu” nebus nuobodūs 
pylus šitaip padarytu pada-ilgi rndeas ir žiemos vakarai, 
žu. Išsirašyk jj ir paragink kitos

Du šaukštu cukraus pa- <4 R»t| padarytu

SENIS VEDft INVALIDŲ

Turtuolis pramonininkas tyros S. Eaton, 74 metų, ve-* 
dė Aon Kinder Jonės. 35 metų, savo marčios draugę, 
polio auką.

(

,riškį, braidžiojantį ir ką tai 
renkanti, o moteriškę kaž- 
ką dėliojančią Į dėžutes.
Nuėjome pasiteirauti, ką jie 
daro. Moteriškė paaiškino, 
kd jie esą iš Kalifornijos u-
niversiteto, vyras renkąs /T—invi
tuos gyvius, rūšiuojąs, pre- '
servuojąs, jais dalinamasi; —Gerai, pasakysiu! — atsakė Kvailys ir nuskėfc- 
su kitomis Įstaigomis, net riojo toliau. t’l-1

Europos univeraitetais.

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
BARABAS. Paer Lagerkvisto: SIAURUOJU TAKELIU, pa- 
istorinė apsaka iš pirmųjų rašė K. B. Kriaučiūnas. Spau* 
krikščionybės laikų Romoje, Pb-idė “Naujienos”. ’PsL 178. Kai- 
lestinoje ir Kipre, knyga lai- ; no $2.00. Senesnis kartos lietu- 
mėjusi Nobelio premiją. įviama gerai pažįstamas daini-
Kaina ................................ $2-25, ninkas ir poetas K. B. Kriau-

SUŽADĖTINĖ, peraiė J. Ti- aan" *“ vaizdžiai aprašo aa- 
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- i 
na $4.

UŽMIGO ŽEMĖ

Užmigo žemė. Tik dangaus 
Negesta akys sidabrinės,
It sparnas miego malonaus 
Nemigdo tik jaunos krūtinės. 
Neužmigdys naktis žvaigždės, 
Dvasia ko ieško, kas atspės,
Kai skęsta ji tarp atminimų. 
Aušra saulėtekio nušvis,
Ir užsimerks nakties šviesybės; 
Neras tik atilsio širdis;
Viltis nežvelgs i jos gilybes.

Maironis

Ėjo jis dar tr® dienas ir tris naktis ir priėjo jū-
ŽTnogus labai apsidžiaugė: ras mėlynąsias. Žiūri — iškišusi iš vandens galvą, be
užtikęs baltą jūrų eželį, nes žiopčiojanti pakraštyje didelė didelė žuvis.

.tai esanti retenybė. Jų esą; —Kur ejnjt žmogeli! — rėkia ji, pamačiusi Kvailį,
visokių spalvų, pilkieji esą i _Nagij _ atsakį Kvai, _ einu ų
labai nuodingų to dėl pro- Di p^bos sau pralyti.
fesonaus žmona dėliojo * . , . 9 . _ _ .. . .. .juos užsimovusi odines pilį-i . -Būk p*“ geras ,w "»k>mis. - žme » "V**1
tinęs. O aš Jenkinsu pajūry !V1S: “ ** Jau septinti metai, kaip man j gerklę kažin 
tuos pilkuosius ‘ eželius kas Įlindo; visą mane skauda slogina, negaliu nei at- 
krapštydavau plikomis ran-: sidusti, nei į vandens gilumas nusileisti. Tegu Dievas 
komis ir man nieko neat- pasigaili manęs ir geriau man giltinę atsiunčia, jei nėr 
sitiko. Bet jei kur nors bū-; man vaisto pagydyti.,
čiau Įsidrėskęs, tai nežinia i —Gerai, — atsakė Kvailys: — tik tu perkelk ma-
kas būtų buvę. į ne per jūras.

Viskas Hawajuose būtų j žuvis tuoj sutiko, ir nuplaukė Kvailys jūromis. 
įlok, I; S *• Cn Pei’i Plaukė jis dar tris dienas ir tris naktis, ir, pagaliau,

• dar ten kada noi-s nuvažiuo- ikrastą pamatė.
siu ir jei ne pastoviai apsi-j * * *
gyventi, tai nors žiemą pra-! Išlipo į kraštą, žiūri — ten viskas kitaip: niekas 
leisti. Jeigu kurie mano ten!nei aria, nei piauna tenai, bet visi sotūs ir linksmi, ir 
važiuoti apsigyventi, tai!aplinkui auga vieni radastai kvapieji.
patartina pirma nuvažiuoti1 —Mat, kaip čia gera gyventi! — sušuko Kvailys,
apsižiūrėti, nes kas patinka _Tik kuo jie čia minta?

tas gali nepatikti Staiga išvydo prieš save didžiulį radasto krūmą, 
- apsagstytą kvapiais Įvairių spalvų žiedais. Iš tų žiedų 

K. A. Bukaveckas; liepsna kilo, gražiausiai nušviesdama visą apylinkę. 
-------------------- Į Kvailys tik išsižiojo nustebęs. Išsproginęs akis, tik žiū

rėjo, tik kraipė galvą, pamiršęs net, kur ir ko atėjęs. 
Iš liepsnos staiga nežemiškas balsas atsiliepė:
—Kvaily, ko tau reikia?
—Kas čia kalba? — sutiko, atsikvošėjęs Kvailys. 
—Su tavim kalba tas, kurio tu ieškai... Aš esu 

Dievas Visagalis, geras geriems ir baudėjas piktiems. 
Ko tau reikia? — atkartojo balsas savo klausimą. 

Kvailys, puolė melsdamas žemėn ir tarė:TTI - . 1* , A - * - » ---___— visagalis nie ve: — —-------------------- ------------

vienam, 
i kitam.

KAS PABRANGS, 
ATPIGS?

Massachusetts universite
to namų ūkio žinovas, su
grįžęs iš žemės ūkio depar- 

‘ tamento metinės konferen- 
icijos, sako, kad 1958 me-, 
j tais vartotojų išlaidos bus i 
didesnės ir maisto daly-L 
kams. Jautiena ir aviena 
mėsa bus brangesnė, bet pi
gesnė kiauliena ir vištiena, 
žemos 1957 metų kalakutų

as esu vraaF-pavargęs, varsai 
ir pati neturi ko valgyti nei gjerti: padėk man... Beje, 
pasakyk, kas reik padaryti vilkui, obeliai ir žuviai, kad 
tų gyvulių kančios palengvėtų arba lcad jie ūsai išgytų? 

Ir šit trecią kartą išgirdo jis

SOCIALIZMO TEORIJA, 
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-

suomenės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina .................
LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
dedantiems angliškai mokytis; duoda
ištarimą, angliškos pssikalbėjim 
Kaina ................................................. 7fc
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 

chelsonienės parašyta; 250 į
receptu, 132 pusi. Kaina 
CEZARIS. Mirko Jelusič’o 

vertė A. K. Puida. Antroji dalia, 
211 psl. Kaina ........................... 82.
CEZARIS, Mirko Jelusič’o roi 

vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,
170 psl. Kaina ....................... 92.

įvairiųliis

M11-21 NO PAUNKSME. Balio Sruo
jos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, g 
popiera. Kaina ............................9240
APIE LAIKA IR ŽMONES. P«

■L Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškinį. Tuma, Savickį, Giras ir kt 
24» pusi. Kaina ............................9249
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausia* veikalas, išvertė M.
Miškinis. 2JH) pusi. Kaina.... 9349
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunige 

M Vladuos parašyta knyga, 2t0 
pusi. Kaina ............................9240
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo m
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
lytojos paveiksiu. 128 puslapiai, 
ka.na .................................................1

A KIS? IX THE DARK. J. 
no anglų kaita sodrūs vaizdeliai,

l&O pu-l. Kaina kietais virbeliais 92. 
minkštais viršeliais ......... ■ 91.091
LIETI vii KALBOS GRAMATIKA.

Paraše I»r. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 poslapių.R*n.a ............................. 91.60
TIPELIS, parašė Puiris Andriulis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tai* viršeliais. Kaina ............... 93.
PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 176 psl Kaina .... 9246.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū- 
Kair.a .................................... 16c

vo vaikystę ir jaunystę Lietu
voje, gyvenimą ir veiklą Ame
rikoje, Įspūdžius grįžus Lietu
von ir dabartini savo gyveni
mą Amerikoje.
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, 

parašė Jurgis 'Jankus. Pasakoji- 
apie nepaprastu ienaitį, koris 
nuostabių dalykų padarė, tik 

vieno, korį tikrai tarėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... 93.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol

ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina . .......................................25c
KODĖL A* NETIKIU I DIEVĄ.

Pilna argumentų, kurie visiems 
įdomūs. Kama ................................20c
ATLAIDŲ PAVEST, P. Abelkio ro- 

manas ii žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 posla
piai. kaina ........................................ 94
PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 

iaa, novelių rinkinys, 155 psL 
........................................ 91-50.

TAVO KEUAS I SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

socializmo aiškinimas. Kaina 26c.
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dieaų klausimams supras
ti. Kaina ........................................f“
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai,

I Havajus ir atgal
(Atkelta iš 5-o psl.) -plano nesutikau keisti, to

kios sąskaitos. Mos sve- dėl. ^sveikinęs išvykau j
ciams sąskaitų niekad nėra- ®eio lomą. , .
šome". Aš mėginau aiškinti Lėktuve v,s^ vietos buvo

v . užimtos. Man teko vieta sa- savo norą atsiskaitvti, bet , • a. j- • •_  ; *ia moters, kun atrodė visaijie tvnlino savo. Taip as ir .. , . ,,nelinkusi leistis i kalbas, OclllkHU 1161T1S v a i ••••*—-!1 * » # bet kai ji išgėrė kelis stik-
_ , .. , J lūs šampano, tai man beli-
Pakilęs is aerodromo uz ko mažaj progų vieną kitą 

3o minučių buvau Honoiu- kofĮj jkj^j nes jį vjgą |aj. 
u. Ten turėjau laiko iki to- ka kajbėjo

liau sknsiu, to dėl sustojau D . -i -j _viešbutv prie Waikiki >a- 0 RyJ? "^leidome
plūdimio. Vieta labai grlži, San Rrai?c^° ?S^dromLĮ’' 
tdsu pakraščiu didžiuliai Persed«,! kitą lėktuvą skn- 
viešbudiai tik po karo pa- ‘’ome tol.au: Po pietų buyo- 
statyti. Prieš karą čia tebu- ^oje. Cla sustojęs 
vo įs šimtai kambariu, o aplankiau savo gimines, ku- 
dabar yra 8.000 ir vis dar "UOS. buYaU SenIal ma- 
trūksta. Mat. keliauninku klt? sen’
skaičius vis didėja. ' :Z!st?Jr?; 9ka«* ELfero'?"

As pasisvaistęs ir šen ir kaj man huvQ ukę te„ bQ_ 
ten, užėjau i karinę kavos tk pasjsvečiavęs porą die- 
isgeiti. Man besėdint prie „„ |ejdausi ,jnk
baro, atėjo gal apie oO me- => * »
tų moteris, atsisėdo greta,i „ . , . ....
užsisakė kavos ir tuoj už-i Imamas savo Įspūdžius 
kalbino mane klausdama, n"'™ pasakjti, kad Hawajų 
kaip vyko fotografuoti, i knatas man labai patiko. 
Mab ji matė. kad aš turiu Įal n<> New Yorko mitra.
foto aparatą. Ji prisistatė Ten.^%ma“ ™^&ų- 
kas ėsinti. Jos vyras buvęs mu^- “<*’'! ir.kitoląų pa- 
nekilnojamųju turtu parda- ,a?^’ 0 ęrvac,’»’ sak?į.v’-
vimo tarpininkas Wiscon- ncs«' K,art«. P»«W*Ja» 

c vieną muselę ziraiant pnesin valstijoje, bet pnes 6 , . * ... . . į
metus miręs ir dabar ii ve- lango ir Parodziau J* Jen’ meius miręs n tiaoai ji \e .. • . .. ata»kė kad ta
danti tą bizni, o atostogas jen_ ja j j.. vejsjei ’ jęa(j 
kasmet praleidžianti Hawa- \ien? . ,,ką „vL U

AB ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? P»-
raM kuo. M. VuMta. Srarta 

kiekvienam penkaityti. Kaina 8141
SOCIAIJIRMOKRATIJA IR BOL*

9EVIZMAS. Pacai K. Kautsk
naujausiomis tintomis papildyta tm 
klausimu kayguU. Kaina ............25c
KOKIUS DIEVUS ĮMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi* 
šoklų jvairiuoM krattuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko* 
kie buvo senųjų lietuvių dievui?
Kuinu .......7............................9149
ŽEMAIČIŲ KRIKETAS.' P. Abelkio

maitijos kriktto laikų. Su kietaR <».c,naoa- . ... .. , .
apdarais. Kaita .......................9849 ._____ ,1 _ . . , - SIU veisle neišnyktų
visuotinas tvanas. a» <aMjo Juose- Kavos atsigėrę besi- i \

MU ir k« apie tai

IUOZA8 STALINAS, arka kaip

Kaina . .29c
CEZARIS. Mirkė Jesuliė’o 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalia
188

Užsakymu? ir pinigus prašome teųeti šiuo adresu: 
KELEIVIS

East Broudvray Sau BasŠM 27.

kalbėdami nužygiavome Vandens gyvių ten yra 
koncerto pasiklausyti. Kon- visokiausių ir gana keistų, 
certas buvo tikrai geras. To- Mėgdavau užsidėjęs šalmą 
kių gerų dainininkų retai ant galvos panerti po van- 
tetenka išgirsti. deniu ir juos stebėti. Jen-

Man jau laikas buvo va- kins turėjo vargo kol mane 
žiuoti Į aerodromą, o mano pietų prisišaukdavo. Jų 
nauja pažįstama pataria ke- rinkti ir studijuoti atvyksta 
lionę atidėti bent porai die- mokslininkų iš Įvairių mok- 
nų. Sako, čia tau neteks slo Įstaigų. Kartą mums e- 
nuobodžiauti, .bet aš savo,sant pajūry pastebėjom vy-

kainos pasiliks ir kitais me
tais.

Javų gaminių kainos bus

—Klausyk, Kvaily, ir suprask, ką tau* sakysiu, žu
viai gerklėje yra Įstrigęs brangusis akmuo;. jei kas iš
imtų jai tą akmenį, ji tuoj nustotų kentėjusi ir išgytų, 

kiek aukštesnės, o pieno ir po obelim, tarp jos šaknų, yra užkastas indas, pilnas 
jo gaminių beveik tokios raudonųjų; jįs neleidžia šaknims gerti sultis, reikalin

gas žiedams, ir todėl jie visi nunyksta, nedavę vaisių..pat, kaip 1957 metais, kiau-
Simai bus brangesni, vaisių . 7 . . . ra -n •konservai sultvs nena- Isimk ind*’ ir obehs “*• vai8ius 0 v111™’
brangs, bet daržovių kon-(kad lsgytll’ reikia sues^ tik vienas visai kvailas žmogus, 
šeivai bus brangesni, taip
gi džiovinti vaisiai — sly
vos, razinkai; kavos kainos 
nesikeis, mažai tepasikeisir
cukraus.

Taip spėja žemės ūkio ži
novai, o kaip iš tiknjjų bus, 
žinosime kitų metų gale.

NEW BRITAIN, CONN.

Mirė V. Pikulis

Gruodžio 17 d. mirė senas 
‘Keleivio” ir “Naujienų’

Ir tavo prašymas, Kvaily, išpildytas: padaryk, ką sa
kau, ir būsi turtingas. Eik sau!

• • •
Apsidžiaugė Kvailys ir grįžo namo. Ateina į pa

jūrį ir vėl randa žuvį laukiančią jo pareinant su vaistu.
—Pasakyk, žmogeli, ką tau sakė Dievas apie ma

no nelaimę. Kada iš^siu ir kuo turiu gydytis? Dieve 
mano, sunku ir kvėpuoti, — rėkė ji, pamačiusi iš tolo 
Kvailį.

Pirmiau perkelk mane į aną pusę jūros, — tarė 
Kvailys: — ten aš tave pamokysiu, kaip turi gydytis.

Žuvis jį perkėlė per jūrą. Kvailys sako jai:
—Tau gerklėje yra įstrigęs brangusis akmuo. Jei 

kas jį išims, tu tuoj pasveiksi.
—žmogeli! — meldė žuvis, — išimk tu man tąskaitytojas Vincas Pikutis,

78 m. amžiau^*, į šį kraštą i , *,. , * * .atvykęs prieš 62 metus iš!prakelk^* ir pasiimk ji sau: ir pate pralobs!, ir
Vieštartu kaimo, Lazdijų ;mane i-'gydysi.
parapijos. Jis išaugino 2! —Aš čia tau terliosiuosi — žioptelėjo, suraukęs 
dukteris ir 2 sūnų gerais i kaktą, Kvailys: — mane ir be tavo akmens Dievas ža- 
lietuviais, buvo laisvų pa-Į dėjo turtingą padaryti.v ę »   v    e . • e • » * • w ų ąy ųžiūrų žmogus, bet vaikai pa
laidojo ji su bažnytinėmis 
apeigomis. M

GIMTADIENIO SYPSNIS

KcrIo princceė Alektan- 
dca. Anglijos karalienės 
Elzbietos pusseserė. Kalėdą 
dieną minėjo savo 21-jį 
gimtadienį.

Ir nuplevėsavo džiaugdžmaste toliau. Eina pro obe
lį — nė žiūrėt nenori į ją.

—Klausyk, žmogeli, klausyk! — rėkia jam obelis, 
visa drebėdama iš baimės, kad jis gali nepasakyti, kaip 
jai gydytis teikia — Pasakyk man, dėl Dievo meilės, 
kodėl aš tokia nelaiminga- ir ką turiu toliau daryti?

Kvailys sustojo, susikišo rankas į kelnes ir pasakė 
obeliai Dievo žodžius.

Medis sukruto. Iš po šaknų išsivertė indas, ir rau
donieji pabiro Kvailiui po kojų,. Jis nė nepasilenkė— 
apžiūrėti kaip reikiant, kas prieš jį dabar gulėjo.

—Pasiimk tą auksą sau! — tarė jam obelis, atsi
lygindama už Dievo duotą jai pamokymą.

—Kam aš čia vilksiu tą sunkenybę! — atsakė Kvai
lys: — Dievas ir taip žadėjo mane lobingą padaryti.

Plevėsuoja jis toliau. Priėjo vilką; o tas, lig tik 
pamatęs Kvailį, bėga jam priešaio ir meldžia:

—Sakyk greičiau, žmogeli, kokią malonę man Die
vas siunčia su tavim?

—Kokią malonę? Dievas tau liepia suėsti visai kvai
lą, kvailą per visą pilvą žmogų, — atsakė Kvailys.

(Nukelta į 8-tą psl.)
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ĮVAIRENYBĖS

MANCHESTER, CONN.

įetuvių Kooperatyviškos 
>vės dalininkų meti- 

nis susirinkimas bus sausio 
4 d. 7 vai. vak. lietuvių sve
tainėje (24 Goldway St.). 
Visi dalininkai (šėrininkai) 
kviečiami susirinkime daly
vauti. Jame bus patvirtinta 
praeitų metų apyskaita, 
renkama šių metų valdyba 
ir aptarti kiti bendrovės rei
kalai.

Sekr. Bruno Lemežit 

Mirė A. Šoka*
k.
v Gruodžio 4 d. mirė vietos 
veikėjas Antanas Šokas. 
Velionis jau ištisus metus 
nesijautė gerai ir buvo gy
dytojo priežiūroje.

Netekome gero lietuvio ir 
visuomenės darbuotojo. Ve
lionis priklausė lietuvių 
Bendrovei, Alto skyriui ir 
S.L.A. 207 kuopai, kurios 
sekretorių išbuvo 30 metų ir 
tas pareigas eidamas mirė.

Antanas čia neturėjo jo
kių giminių, bet turėjo ge
rų draugų Kazį Stanulį, 
New Yorko valstijoje, ku
ris, gavęs žinių apie Anta
no mirtį, tuoj atvyko su sū
numi, ir kartu su draugijo

ms SUSIJAUDINO

Susijaudinęs New Yorko 
policininkas Mills, kai jis 
pataikė į įtartą vagį, kuris 
nepaklausė sustoti ir Kalė
dų pirkėją minioje norėjo 
pabėgti, bet policininko 
kulka jį sulaikė.

DIDELIS KORNŲ 
DERLIUS

Praeitų metų kornų der
bius buvo labai geras: iš 
į vieno akerio gauta 46.8 bu- 
* sėlių. Tokio didelio derliaus 
! dar niekada nėra buvę.
I čia reikia pastebėti, kad 
ižemės apdirbimo technikai 
tobulėjant ir sėklų bei tręši
mų gerinant gaunama vis 
didesni derliai. Pavyzdžiui, 

(pernai kornais buvo užsėta 
72,658,000 akerių ir gauta 
beveik pusketvirto biliono 
bušelių, o prieš 30 metų bu
vo užsėta 20,000 akerių di
desnis plotas ir gauta vos 
trečdalis dabar gaunamo 
derliaus.

LENKUOS LIETUVIAI 
PRAŠO PAGALBOS

RAMINA

Darbo sekretorius James 
P. Mitchell aiškias laikraš
tininkams, kad 1958 metai 
darbininkams nebus blogi, 
nors nedarbas* ir padidės.

JUOKAI
Čia ne Informacijos biuras

WATERBURY, CONN. Jieškojimai

mis rūpinosi laidotuvėmis.
Gruodžio 10 d. velionis 

palaidotas šv. Ignoto'kapi
nėse.

Brangus lietuvi, ilsėkis 
amžinai šio laisvo krašto 
žemėje.

A. Bireta

Pakalbinkim draugu* ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį”. Kaina metam* $4- 

Dar niekas negimė be ydų.

Gavome laiškų iš lietuvio, 
kuris gyvena vadinamaja
me Suvalkų trikampy, Pun
sko parapijoje. Jo ir kitų 
36 lietuvių šeimos 1950 me
tais buvusios ištremtos į 
Mysliborzo apskritį ir tik 
šių metų balandžio mėnesį 
buvę sugrąžinti į savo se
niau gyventąjį kampų.

Bet, rašo, nieko neberado
me. “Nėra kluono, tvartai 
paimti, gyvenamasis namas 
be stogo, balkiai įlūžę, lie
tus ant galvos lyja. Nežinia 
nei iš kur pradėti, nei kų

i daryti. Duonų reik pirkti, o 
nėra iš ko.

“Mės lietuviai esame len- 
įkų skriaudžiami. Gal dėl jų 
;mus ir ištrėnfe, nes visuo- 
imet kabinėjosi, kad mes 
globoją partizanus iš Lietu
vos”.

Laiškas baigiamas: “Bro
liai lietuviai, prašome neuž
miršti mūsų”.

Tų pagalbų organizuoti 
tenka Balfui, o mūsų visų 
pareiga remti Balfų.

Dievo Karalystė
Ar žinai ka pailsime Dievo Kara

lystėje? Vieni džiaugsis, kiti verks, 
ne aš tai sakau, bet Biblija sako! 
Jez. 65:13-14.

Alik Armin 
3444 Mass. St.
Gary, Ind. (10-8

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIŲSTI | SSSR, 
LIETUVĄ, LATVIJĄ ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

PARCELS TO RUSSIA, Ine.

Už. i

Veiki* pagal specialų susitarimų su Inturisi Maskvoje.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN, N. Y., Tel. INgersol 7-7272, INgėrsol 7-6465

Priėmimo punktas:
NEW YORK CITY, 78 SECOND AVĖ., Tel. ORchard 4-1540

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

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

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

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.
Siantiniai ittiunčitmi per 24 valanda* nu ojų gavimo. Jie adresatų pasiekia per 6—7 savaite*. Oro pal

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

Jūs gaunate per mūsų įstaigų gavėjo pasirašytų kvitų.
Mūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek. kad kiekvienas klijentas patarnaujamas labai skubiai. Atvykus 

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

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

mu patenkinti. Todėl jūs su pasitikėjimu galite kreiptis i mūsų įstaigą.

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

ši ištaiga atidarvta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.
MANHATTEHE PRIĖMIMO PUNKTAS:

78 SECOND AVĖ., NEW YORK CITY, N. Y.
MOŠŲ SKYRIAI:

DETROIT 12, Mich., 11601 Jos. Campau Avė. Tel.: TO 8-0296 
HARTFORD, Conn. 651 Albany Avė., Tel.: CHapel 7-5164 
LOS ANGELES, Calif., 121 So. Vernon Avė. DUnkirk 5-6550 
PHILADELPHIA 23,. Pa., 832 No. 7th Street, Tel. WA 3-1747 
CHICAGO, IIL, 3741 W. 26th Street, Tet CR 7-2126
NEWARK, New Jersey, 263 Markei Streeet, Tel. MA 2-6937

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 
Ir dvidešimčiai metu ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

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:

■K. M J. VINIKAS
tm W«t SMh Slmt, Nnr Yaifc 1, N. T.

Sovietijoje ilgos eilės prie 
krautuvių paprastas reiškinys, 
štai ilgai stovėjęs pilietis priei 
na prie prekystalio ir, pažiūrė
jęs į lape surašyta jo norimų 
pirkti prekių sąrašą, klausia 
pardavėją:

—Ar turite apsiaustų?
—Gaila, jų nebėra.
—Tai gal turite marškinių?
—Jau nebeturime.
—O gal dar liko kojinių? 

Man jos labai reikalingos.
—Jos išparduotos, — sušuko 

ui priestalio pardavėjas. — Jūs 
manęs negaišinkite daugiau. 
Čia yra krautuvė, o ne infor
macijos biuras.

MEDUS
Ar norite gyven

ti taip, kaip kara
lius? Valgykit me
dų!

Mes turime oren
čių medaus 65 cen
tai už bonką; Span
guolių medus 75 i 

centai už bonką; Liepos žiedų 
medus $1.25 už bonką; Kubos 
medus, kuris turėtų būti iš vi
sų 'geriausias $2.00 už bonką. 
Trejankos pakelis $1.00.
Medaus per paštą nesiunčiam. 

A. Mizara 
414 W. Broadvay 

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

vietą.

...............

ŽODYNAS
A. LALIO

Kalėdų eglutė Aš, Marė Strazdžiūtė, paieš
kau sesers vaikų, Stasio ir Jono 

Lituanistinės mokyklos Andriuškevičių, iš Suvalkų gub. 
, Kalėdų eglutė ivyks sausio Vilkaviškio parapijos Serdokų 
s- - j o ,,„i „ _ kaimo. Jų ieško jų vaikai Lietu-
•i-.° d., sekmadienį, 3 vai. P-P- voje. jįe patys ar kas juos žino 

Programoje — Švenčių prašom atsiliepti adresu:
giesmės, dainos ir deklama
cijos. Visa atlieka 45 moki
niai kartu arba pavieniai.

; Penkios mokinės parodys 
įsavo gabumus prie piano.
• Atitinkamų muzikų pritaikė

Mary S. White
1772 Thomaston Avė.
Waterbury 14, Conn. (3

Floridiečiai, atsiliepkite!
Sveikatos tikslu noriu važiuo- 

ir mokinius paruošė muzikė t* Floridon, į Miami. Jei kas tu-
nnnelė Irena Kleinaitvtė rite Uisvą kambarį, kur galė- paneie Irena Kiemaityje. čiau gyventi ir valgyti pasitai- 
Damoms vadovauja mokyk- syti, praneškite man:

Mrs. Marv Dubor 
660 44th Street 
Brooklyn 20, N. Y.

Vedybos

los vedėjas mokytojas M.
Kiemaitis.

Viešnios palinksmins pub
likų baletu. O Kalėdų sene
lis žada atvažiuoti kiškį pa
sikinkęs. ' ------- 7

Visi kviečiami į Šv. Juo-: Paieškau gyvenimo draugės, 
• • • nuo 50 iki 60 metu amžiaus, ne-zapo parapijos didžiųjų sa- sunkaus sv orio. Aš esu našlys, 

lę. daug metų gyvenu savame na
me. Į užklausimus parašysiu 
daugiau.

M. Paukšta
10144 So. Bensley Avė. 
Chicago 17, III. (2

Tėvų K—tas

Juokas yra rimtas dalykas, 
sako Churchill.

Anglų-Lietuvių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kainu $14

Pinigus siųsti kartu su

v

Dr. D. PILKA 
846 E. Broadvay

jSo. Boston 27, Mas*.

VIDURIŲ
U2K1ETEJIMAS
Galvos skaudėjimą, nervingu-; 

imą, prislėgtą nuotaika ir daugy 
rbę ligų sukelia vidurių užkietėji- 
imas. Tai viena didžiausių bėdų 
[mūsų gyvenime.

Wanderland Herb Tea yra na 
įtūralinis vidurių užkietėjimą pa-i 
{gydyti vaistas. Sudarytas iš dau-j 
įgybės specialistų parinktų žolių: 
{ Herb Tea — arbata yra pagelbė-j 
į jusi tūkstančiams.

Natūralus vaistas—tikras vai-J 
stas. Wonderland Herb Tea dėžu

kaštuoja tik viens doleris. Tuo
jau užsisakykit Wenderland Herb

rea adresu:
Mrs. Mary Obl

LtZ UNION ST, INKERMAN. PA. 
įjau rašykit!

Ligų neatidėkit ryt dienai Tuo-,
Voaderland Herb Tea pagelbė- 
tūksančiams.
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GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
(Licensed by USSR)

135 W. I«h S»., New Yarii II, H. Y.
(Tarp 6-tos ir 7-tos Avė.)Telefonas CHelsea 3-2583 

Specialiu susitarimu su INTUĖISTU
GENERAL PARCEL siunčia siuntinius į visas SSSR dalis, įskaitant Lietuvą.

Tiktai NAUJI DAIKTAI galima siųsti.
Siuntinius galima atnešti asmeniškai arba atsiųsti, paštų. Kaip tik siuntinys gauna

mas, mes išsiunčiame gavimo patvirtinimą (su prisiųstų daiktų sąrašu) ir jums praneša
me kiek atsieis persiuntimas.

SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI LAIKE <8 VALANDŲ.
Laike kelių dienų jūs gausite pašto įstaigos kvitą ir kada siuntinys pasieks adresatą 

—kortelę su adresato panašu. Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokama čia.
Jūsų siuntinys tikrai yra dovana

KIEKVIENAS SIUNTINIO PRISTATYMAS MOŠŲ GARANTUOTAS
Jūsų patogumui mes pasiūlome didelį pasirinkimą medžiagų, odos, drabužių, avaly

nės ir vaistų geriausios rūšies ir labai prieinamomis kainomis.
Maisto produktus negalima siųsti su kitais daiktais.

Atidaryta kasdien nuo 9 ryt® iki 4 vakaro, sekmadieniais Iki 4 valandą po pietą. 
Mūsų klijentų patogumui mes atidarėme skyrius šiuose miestuose:

632 W. Girard Avė. 
PHILADELPHIA 23, Pa.

TM. WAlnut 5-8878

990 Llterary Rd. 
CLEVELAND 13, Ohio 

Tel. T0wer 1-1491

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, Mtah. 

Tel. TOonsend 9-3980

SIŲSK PAKETĄ iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS
VAISTAI

* Streptomicino 10 gramų.................................................$3.75
* Rimifono Roche 500 tablečių   .............................$5.65
* Penicilino švirkštimui 3 mil. vienetų.......................... $1.60
* Penicilino tabletėse 10 tabl. po 2000,000 vienetų .. $0.95
* Serpasilo 100 tablečių po 0.1........................................ $1.35
* Irgapirino 50 tablečių..................................................... $5.50
* Multivitaminų 200 tablečių........................................... $2.35
* Aspirino 100 tablečių....................................................... $0.95
Specialus oro pašto patarnavimas. Taipgi išpildomi receptai.

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

Taipgi nosinės, pirštinės, įvairios kojinės. 
MEDŽIAGOS

* Moteriškoms suknelėms................nuo $7.00 iki $18.00
* Vyrų kostiumams........................nuo $14.50 iki $35.20
* žiemos apsiautams (ploščiams) nuo $15.50 iki $36.50

Taipgi priedai prie suknelių, kostiumu ir apsiaustų
BATAI ..............

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

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

Prašykite mūsų katalogų ir pavyzdžių!

Tazab of London
51 REZERVOIR ST„ CAMBRIDGE, Mass. KIrkland 7-9705

Nuo Harvard Sq. imti Huron autobusą.

t ’ 
► KAS ČIA KALBA?

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 4 knygas! (Kurie siųsite
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

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

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 

k vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUI’TARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 

► dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted SU Chicago 8. IH

MES ATLIEKAM...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

"KELEIVIS”
836 East Broadvay, South Boston 27, Mass



Puslapis Aštuntas lbivib, so. BOSTON No. 1, Sausio 1, 1958
Vyrų choro banketas

Konsulas sveikino Jurgio Gegužio fondas 
technologijos institute

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

Lietuvos srarbės konsulas

Bostono vyrų choras sau
sio 19 d. 5 vai. vak. Lietu
vių Piliečių Draugijos salėj 

į rengia malonų ir įdomų 
: banketą-šiupinį, kurio pro- 
j gramoje dalyvaus Daiva 
Mongirdaitė, muz. J. Gai
delio vadovaujamas mergai
čių trejetas, vyrų penketas.adv. Antony Shallna gino- Jurgis Gegužis (gimė 18- 

džio 24 d. per WNAC ra- 77.4.15, mirė 1943.2.21), to bus humoristinių da- 
dijo stotį sveikino klausyto-Į buvęs vienas “Keleivio ^"ilyku, ateis kaimo muzikan- 
jus anglų ir lietuvių kalbo- vininkų, mirdamas paliko ^i su instrumentais iš Lie-
mis. Jis paaiškino kaip Lie- testamentą, pagal kurį da- 
tuvoje buvo švenčiamos Ka- lis jo turto buvo skilia Kau- 
lėdos. priminė, kad Lietuva no universitetui, o jei per 5 
via komunistų pavergta ir metus Lietuva nebus laisva, 
kad Amerika tos okupaci- ta suma tenka Massachu- 
jos nepripažįsta, kad Lietu-setu technologijos institu- 
vos žmonės nenustoja vii- tui.
ties vėl būti laisvi ir laimin- Kadangi Lietuva ir šian- 
gi galėsią viens kitą svei- dien nėra laisva, tai Lietu-

Mūsų skaitytojai, užsisakyda
mi kalendorių ir atnaujindami 
prenumeratas, prisiuntė Mai
kiui su Tėvu dovanų:

J. Valuckas iš Watertown, 
Conn., $6.00; Geo. šeškauskas 
iš E. Millinoeket. Me., $5.00; 
Mrs. A. Styra iš Woodhaven, 
N. Y., $3.00; S. Cibulskas iš 
Stamford, Conn.. ir J. Lisauc- 
kas iš Hamilton, Canada, po 
$2.00.

pinaitis. Montreal, Canada ir A. J. Ratkus, Crete, III.; A. Po- 
Lalis, So. Boston, Mass. i cius, Rockford, 111. ir S. A. Nar- į

Po $0.75: J. Cuprinskas,' vish, Ocala, Fla.
Chicago, 111.; J. Szymanaitis, Į Visiems, atsiuntusiems laik-1 
Torrington, Conn.; P. Yankelu- raščiui aukų, širdingai dėkoja-' 
nas, Scranton, Pa.; W. Gudonis, me.
Waterbury, Conn. ir A. Lapins-; 
kas, Montreal, Canada.

Po $0.50: J. Bunker, Mexi- 
co, Me.; Adam Greska, Hud- 
son. Mass.; Wm. Wasilauskas, 
Watertown, Conn.; Chas. And- 
rey, Chicago, III.; A. Vizgaitis, 
Sunderland, Mass.; A. šiugžda,

Administracija

SKAITYTOJŲ BALSAI

Gerbiamieji, Pratęsdamas 
“Keleivio” prenumeratą atei
nantiems metams, sveikinu Ke
leivio administraciją su Kalėdo-

Dorchester, Mass.; V. Ausukai-imis ir linkiu laimingų 1958 
j J metų. Kartu Maikiui ir Tė-

Richmond Hill. N. Y.; J. Pa-!Baranausky, Plainfield, N. J.;'vui siunčiu auką. kad jie nusi- 
Yisiems bus įdomu ir ma-lozie’ Windsor’ Cdnn.; G J V. Liuiza, Torrington, Conn.; pirktų naujus batus ir neda-

lenu, o’ be to dalyvaudami!Ehipoį“;. / «‘v“- V^vičiui. Amsterdam, N. rytą demokratams gėdos kiau-
narpmtsimp mū«ni nadanofes T‘ Lrban> Brookl>’n’N-Y- Y.; V. Lekavičius. Edmonton, irais padais. Gana jau, kad vie-

*■ e -ų pa a geSjjy y. Kulaginas, Sierra Madre, Altą, Canada; V. RndinskĄs, i nas iš didžiųjų su kiaurais pa-

tuvos, šokius gros studentų 
orkestras.

lietuviškos dainos uolų puo- 
selėtoją—Bostono vyrų cho
rą.

Po $1.50: K. Janionis. Leon-
minster, Mass.; J. Purenąs, i tis, No. Branford, Conn.;

Po $1.00: Geo. Skinzera, Bris- 
tol, Conn.; Theo. Mickus, New

, . . ... .. • i • iHaven. Conn.; Mrs. A. Markū-
kinti: "Linksmų Kalėdų ir vos universitetui skirtoji su- Jauku* skautų tėvų pobūvis nas, Rockford. III,; A. Chuplis,
laimingų Naujųjų metų’ ma teko minėtam institutui, 

kuris ir gavo $11,000. Iš j
i Shenandoah, Pa.; A. L. Ree-

Bostono skautų tėvų ko-' kow, Phila., Pa.; K. J. Macke, 
tos sumos institutas duos mitetas gruodžio 29 d. Lie-• Chicago, III.; A. Zalpis, Jamai-
stipendiją lietuvių kilmės tuvių Pil. Dr.-jos salėje su- ca» N- Y-: J Stradomski, Del-

--------- .studentui. Nuo 1957 metų rengė pobūvį. Jis nebuvo hi’ Canada; A. Foktas, Crows
Sausio 5 d. 3 vai. p. p.;mokslo pradžios iš to fondo sausus dalvviu požiūriu.bęt Nešt, B. C., Canada; Jas. Bal-

Thomas Park mokyklos sa- stipendiją gauna John Ro- labai jaukus chunas, Maple Shade, N. J.; J.
beit Kancavicus iš Law- Programą’ atliko priau-
įence, Mass. gančios kartos atstovai R.

Stipendininko tėvas Ha- Budreika (smuikas), R. Ma

Šv. Petro parapijos 
choro koncertas

Įėję bus šv. Petro parapijos 
choro metinis koncertas, ku
rio programą atliks pats
choras, kuriam vadovauja, verhill mieste (53 Kingsbu- nonaitis (okordionas) ir vi- vinas, 
komp. Jeronimas Kačinskas, 'ry St.) turi gasolino stotį ir-gur suspėjančios Onos Ivaš- rus, W< 
buvusi V ilniaus ir Kauno o- augina 5 vaikus. John yra. kienės vadovaujama tauti- 

' vyriausias sūnus, gimęs 19-Jnių šokių grupė, o iš “seni- 
40 metais. Jis porą metų 'nio” pasirodė Fbanas Lem- 
studijavo Govemor Dum- beitas su savo kūrybos ei-! 
mer akademijoje, kultos lėraščiais. šokius grojo Me- 
direktorius technologijos in-tropol kapela.
'stitutui apie jį davė labai __________________
gražią rekomendaciją. Biblioteka jaunimui

Visus šios bylos reikalus ______
vedė adv. John J. Grigalus. Gruodžio 29 d. Bostono

peni solistė Juzė Augaitytė 
ii- buvęs Kauno ir Vilniaus 
valstybinių teatrų aktorius 
Henrikas Kačinskas.

“Pažadėtąją Žeme” 
matysime vasario 2 d.

Vasario 2 d. 3 vai. p. p. 
Thomas Park mokyklos sa
lėje Hartfordo dramos sam
būris, Ipolito Tvirbuto va
dovaujamas, vaidins “Paža
dėtąją Žemę”. Tas veikalas 
Hartforde sutraukė per 700 
žiūrovų, reik manyti, kad 
ii- Bostone jis turės didelį 
pasisekimą.

Hartfordiečius pakvietė 
Bostono Lituanistikos mo-

lietuvių šeštadieninės mo
kyklos vedėja buvo sukvie
tusi kultūrininkų, visuome
nininkų buri, kuris svarstė

t -a • a- bibliotekos jaunimui steigi-Lituanistines mokyklos*- mo reikal Sutarta 
vų komitetas mosią saussio bibIioteką, kuri aptarnautų
“e"- P o ?al. po lietuviškos mokyklos moki- 
Lietuvių Piliečių Draugijos njus skautus, studentus ir 
saleje metinę vakarienę, ku- Iietuvišk, mėgs.
nos pelnas skiriamas vietos tanti jaunim,.
sestadiemnes lietuviškos giįm sumanymui ivykdyti

r*-
Šeštadieninės mokyklos

šūkis, Cleveland, Ohio; J. Kru
tulis, Man., Canada; V. Leng-

kyklos tėvų kimitetas, vai- . ...
dinimo pelnas skiriamas Li- mokyklos reikalams. Tėvų išrinktas komitetas: Lietu- 
tuanistikos mokvklos reika- komitetas tiki, kad šioje va- vjgkos mokyklos tėvų kom. 
lams. kaneneje dalyvaus visi sios irm z GaveIis (te, AN

mokyklos mokinių tavai. 8.6747) Kultūros KluboI is Iri n a • —a '
J. Gaubas dar nepasveiko

Muziko J. Gaubo sveikata 
gerokai pasitaisė — sužeis
ta koja sugijo, bet vaikščio
ti negali. Be to pasireiškė 
sąnariu uždegimas.

Iš miesto ligoninės jis per
keltas į senių prieglaudą 
(nursing home) Brightone.

Pasikeitimų Liet. Piliečių 
Draugijoje reikalu

Praeitame numery be ko 
kita buvo parašyta, kad L. 
Piliečiu Dr-jos maršalka 
vieton Grendal išrinktas K. 
Yuška. Mus prašo patikslin
ti. kati K. Yuška ir pernai 
buvo maršalka, o F. Gren- 
dal. 6 metus išbuvęs tose 
pareigose, 1956 metu vai

Laukiami ir visi kiti lietu-

Dr. B. Matulioiut
M Ita

DR. D. PILKA
OOm Vi t MM S « < 

k M 7 M S
5M BROADWAY 
sa BOSTON. MASS. 
Telefonas AN8-18B0

I

Montreal, Canada; Mrs. M. 
Laukaitis, Freehold, N. J.; Mrs. 
Alice Kunda, Seattle, Wash.;

dais vaikščiojo, dėl ko tikriau
siai ir rinkimus pralaimėjo. 
Manau, kad atsiras ir daugiau

A. Ignatavičius, Fairfield, Con-; draugų, kurie parems mūsų Tė- 
neetieut; Mrs. Helen Gasse, Cle- įvą ir Maikį, tuo pačiu sustip- 
veland, Ohio; J. Stankevičius, rindami juos moraliai ir ma

terialiai ir tikėsimės, kad atei
nančiais metais pasieks daugiau 
laimėjimų, stovėdami ant tvir-

Waterbury, Conn.; B. Matas,
Amsterdam, N. Y.; J. Indelas.
No. Andover, Mass.; F. Bagdo
nas, Methuen, Mass.; Mary tesnio pamato.
Prakevich, Virginia Beach, Va.; i Juozas Rudžius
A. Buffalo N Y.;jDetroit Michigan
K. Wasiliauskas, Phila., Pa.;;___________________________
Joe Rudis, Pittsburgh, Pa.; T.
Barauskas, Montreal, Canada;

BUTAS NUOMAI
___________ __________ ________ Išnuomojamas geras butas suau-
Ch Rraeivo Rrtstnn Mass i irusiems iš šešių kambarių ir virtu vn. cracisco, oO Boston, Mass., . vgs su centraliniu anšilrlvmn Vi„t,į vės, su centraliniu apšildymu. Vieta 

Newark, N. J.; J. Pet- Mike Lekovich, Johnstown, Pa.;: rami, netoli Uphams Corner. Yra 
VVorcester, Mass.; L. Lie- John Katauskis, Lewiston, Me.; Į aukšte Karazas' TeIrautls pirmame

KVAILYS
17 Wendover Street 
Dorchester 25, Mass. d

T«L AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: S-4 ir S-S 
Nodiliomio ir tontadtaniata:

peyi susitarimą

495 abin Ro*d
Arti UslMhi*s

*Tel. AN 8-2712 irba BI 4-901$ j

Dr. J. C. Seymour
(LANDBIUS)

Urtatb Gydytajas Ir 
Vartoja

Atkelta iš 6 psl.
Apsidžiaugė vilkas, dėkoja Kvailiui už paslaugą.' 

i Bet, norėdamas <lar patirti, kaip ten kas buvo kelionėje, 
ėmė klausinėti, ką jis matęs ir girdėjęs kelyje.

Kvailys ir pats norėjo pasigirti vilkui savo “dar
bais”, išpasakojo su smulkmenomis visa, kas jam kely 
buvo atsitikę, grįžtant iš radastų krašto.

Išklausęs jį vilkas, klastingai išsišiepęs, paklausė:
T~ f-*! abm/mc io ^riixrizsc oillf.-------AI VU ĮlVpOOl^lIIVI IIVA OAU1VUO 40 iiv*

so iš obelies?
—Kam aš imsiu? — atsakė Kvailys: — Dievas 

sakė, kad aš ir be tų brangenybių būsiu turtingas.
—Na^. žmogeli, kito tokio kvailo, kaip tu, aš ne

rasiu ... Labai gerai: aš tuoj išsigydysiu iš savo ligos... 
—pasakė vilkas ir suėdė Kvailį.

Taip ir žuvo tas tinginių pantis dėl vilko nedė
kingumo.

pirm. J. Gimbutas (tel. FA
viai, kuriems rupi sios mo- 3.8537) ir Liet Bendruome. 
kyklos ateius. Bilietais ap- nės a , inn g Vaitkevi- 
snupinama pne įėjimo. Vie- fius (AN 8.75o9)> 
tos meninių pajėgų atstovai Bc to nutarta krejptis j 
usus maloniai palinksmins, ęįgyg geros valios" lietuvius 
o Valenja Norvaišienė vi- b. oiganįzyeijgs jr prašyti 
sus skaniai pavaisins. Tad paaukoti kuriamai bibliote- 
visi, kurie dalyvaus šioje kai knygų arba skirti auką 
vakarienėje, turės malonią naujoms knvgoms įsigyti.
pramogą ir kartu parems Komitetas prašo remti šį 
vietos šeštadieninę lietuvis- glažu sumanvma ir skam.
ką mokyklą ir mūsų atža- binti’ hetkuriam komiteto 
lyną — jaunimą. nariui, o jis mielai Tamstų 

auką paims.

Kalendorius rysykloje
Stepono Dariaus legionie- . .--------

riu posto motervs ši šešta- Keleivio kalendorius jau 
dieni, sausio 4 d. 7:30 vai. baigtas spausdinti ir atiduo- 
vak. posto namuose (168 H tas ryšyklon. Netrukus jis

(domus kortų vakaras

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-583S 
il2 Mt. Vernon, Dorshester, M

Z-KAT Aparatą 
Pritaiko Akiniu 

VALANDOS: nu 2-4, nu T-S 
534 BBOADNAT 

SOUTH BOSTON. MA88.

ESU

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WH1L, 1430 kilociklų 
Medford, Mass.

W0RC, 1310 kilociklų 
Worcester, Mass. 

Sekmadieniais
8:00 iki 8:30 vai. ryto

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 19, MASS.

TeL JUniper 6-7209

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

'i Biznio reikalais kreiptis į 
M | Baltic Florists gėlių ir 3o- 
*^ ;anų krautuvę, 502 East 

Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minlraa.

TrrnrmimmMM

PLEKAVIČIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge S 
St., Cambridge, KEPĖJAI §

BALTIC RYE BREAD į
Siūlo gardžią lietuvišką supiaustytą duoną ne tik šeimoms, 
bet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukite visur!

Linkime Visiems Laimingų Naujų Metų

St.) rengia įdomu kortų va- bus pasiųstas visiems jį už- j ;co3«3c«L^<303G»&c»3coce<xx»ceiGOG<xx>^^
Bug sisakiusiems.karą (whist party).

dvbos rinkimuose savo kan-|?1'a^M dovanų ir skanių už-.
didatūros nebestatė. Vi« Kur sutiksite N. Metus.

Mirė V. Barkauskas

Vladas Barkauskas, 63 m. 
amžiaus, po širdies smūgio 
sirgęs miesto ligoninėje 2 
savaites, mirė gruodžio 22 
d. Velionis gyveno So. Bos
tone. į Ameriką atvyko 19- 
50 metais, Lietuvoje buvo 
karininku. Palaidotas Eliza
beth. X. -J., kur gyvena jo 
brolis Dominikas.

kandžiu. Visi kviečiami.A
Komitetas

Legionierių gegužinė

Geriausia su Stejjono Da
riaus posto legionieriais po
sto namuose (168 H St.). 
Pradžia 8 vai. vak. Bus ge- 

Stepono Dariaus posto ge- ra muzika ir visokių praš-

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodi

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki S vakaro.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE « IN8URANCB

408 W. Broaduray
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL AN 8-0948
Bm. 8T OBIOLB STBEET

TeL FA 8-6516

KETVIRTIS A CO.

Adv. A. Shallna 
Who’s Who knygoje

Adv. Anthony Shallna y- 
ra įtraukta?- i “Who’s WhoJ 
in the East" it ‘AVho’s Who 
in Commerce and Industry” 
knygas. į kurias patenka tik j 
atrinkti to?- ar kilos profe- j| 
sijos bei verslo asmenys.

guzine bus liepos 20 d. matnybių. (ėjimas nemoka 
Brocktone “Romuvos’’ par- mas. 
ke.

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Tunme vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W BROADWAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas A N 8-6026 £

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

S. Janeliūnas

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
EUis Building*, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 W«t Broadw*y So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jūs? sudarytas siuntinius f LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis
iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi
sas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai
goje. Prašykite katalogų.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu.
Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
siuntinį perpakavę pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimas.

(STAIGA LIETUVIŠKA, DEL INFORMACIJŲ 
KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI

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

Siunčiame su INTUR1STO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak, ketvirtadie
niais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.

laikinas, HMkirpkite adresą.

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

397 E. BROADWAY
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku: Tel. GE 6-2887

R&peslingai taisomo laikrodiiao, 
žiedus, papuoialus 

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. L

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petre*
14 Gartland Street 

Jamaica Plain,
TeL: JA4-457$

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jastieo of tko

598 E.
So. Bostsa 27,

Tel. AN 8-1761 ir AN 8*248

Telefonas 
M

27. Ma 
AN 8-4148

VAISTAS •‘AZIVA’’ 
1—Vaistas bbc


