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Amerika Turi Nedelsiant 
Stiprinti Savo Gynybą

Rockefellerio Fondo Tyrinėtojai įspėja Kraštą Skubėti;
Per Du Metus Amerika Gali Pasilikti Užpakaly So

vietų Rusijos; Tyrinėtojai Per 18 Mėnesių Aiš
kino Krašto Gynimo Trūkumus.

I
Rockefellerio Fondo pa

skuti tyrinėtojai šios savai
tės pradžioje paskelbė savoj/ 
18 mėnesių tyrinėjimų išda
vas dėl Amerikos saugumo 
ir pasiruošimo gintis. Tyri-

Kiek Lenkijoj
Žmones Prageria

Lenkijos vyriausybė skel-Į 
bia, kad Lenkijoj šiais me- 

nėtojai, pasižymėję pramo-įtais per 9 mėnesius žmonės 
nininkai, visuomenininkai ir • dar daugiau degtinės gėrė,' 
buvę kariškiai sako, kad i negu jie gerdavo Stalino j 
bėgyje dviejų metų Sovietų laikais. Pavyzdžiui, per 9' 
Rusija gali pralenkti Ame- i mėnesius kiekvienas lenkas i 
riką kariško pasiruošimo at- j degtinei išleido po 452 zlo-1 
žvilgiu ir tada jėgų persva-' ko galvai išėjo 218 zlotų, ■ 
ra bus aiškiai palinkusi A- tus, o duonai kiekvieno len- 
merikos nenaudai. , mėsai 374 zlotai, apdarui •

Tyrinėtojai daro pasiūly- 433 zlotai. Degtinės varto-1 
mus, kaip Amerika gali iš-jimas šiais metais per 9 mė-

DALIS ISGELBCTŲJŲ ANGLIAKASIŲ

Amonate, YX, anglių kasykloje įvyko dujų sprogimas, dėl kurio 500 pėdų gilumoj 
žuvo 11 angliakasių. Keturioliką angliakasių pavyko išgelbėti, iš kurių penkis 
matome šitoje nuotraukoje.

Kongresas Renkasi Posėdžių 
Spręs Svarbius Klansimus

Šį Antradienį Kongresas Pradeda Posėdžiauti; Vyriau
sybė Paruošė Biudžetą; Prezidentas Pranešime Apie 

‘Unijos Padėtį* Palies Svarbiausius Krašto Klau
simus; Demokratai Telkiasi Daryti Dau

giau įtakos į Vyriausybę.

Venecuelos Maištas 
Jau Numalšintas

Naujų Metų dieną Vene
cuelos kariuomenės dalis 
darė sukilimą prieš diktato
rių generolą M. Perez Jime- 
nez. Sukilimas nepasisekė 
dėl blogos organizacijos ir

85-tasis kongresas šį ant
radienį renkasi naujai sesi
jai. Svarbiausias klausimas, 
kurį kongresas turi aptarti 
iki vasaros atostogų ir prieš 
šių metų kongreso rinkimus 
rudenį, yra federalinės vy
riausybės biudžetas. Ta pro
ga visa vyriausybės politika 
bus persvarstyta. Vyriausy-

dėl stokos ryšių tarp sukilė- i bė jau yra paruošusi biu- 
lių. Sukilimą pradėjo karo dietą ateinantiems 1958-59 
aviacija Maracay mieste., metams ir įneš į kongresą
Prie sukilėlių prisidėjo visa 
kariuomenė Maracay mies
te, bet sostinėje Caracas tik 
dalis kariuomenės sukilimąlaikyti savo pirmaujančią ’nesiūs padidėjo Anglai Už Nepuolimo Saharos Aliejus Amerika Atsako I

Sutartį Su Maskva ■ Kdia ApetiĄ Bulganino Laišką ££&£*
gynimo biudžetą trimis bi-l~ karo pasėkmil/ir didelėĮ 

krašto
ir

uuiiaio uurcuig mvvuo xx

tokį padidintą biudžetą pri
imti kasmet bėgyje šešių 
metų. Šalia padidintų išlai- 

rinėtojai siūlo penorga-

rykštė ir degtines
vartojimas neina 
bet vis didėja.

mažyn,

A__!• •_ Prancūzai jau gabenasi a-į šią savaitę Amerikos vy-

eilę pasiūlymų dėl kitų įsta
tymų leidimo.

Kongresas renkasi posė
džiams krizės nuotaikoje, 
kai visas kraštas jaudinasi 
dėl Amerikos atsilikimo

Dabar diktatorius Jimenez, ginklavimosi srityje nuoSo- 
nrikimšo kalėjimus sausa- vietų Rusijos. Po kongresoAnglijos mmisuenų pirmi*- . . • i - • ai ____ • i*- * ---------------- • * v

ninkas MacMillan pasisakė U®JU '-s $aha2'°? ,d>’ku?1?s 1 narsybe siunčia atsakymą 1: kimšai “įtartinais” žmonė- išsiskirstymo pertraukai, per
už pasirašvmą nepuolimo Prancūziją. Kol kas aliejaus Bulganino prieš NATO po- 
sutarties su Sovietų Rusija, Prancūzai nedaug tegauna, sedzius atsiųsią laišką irpa-

mis ir valo kariuomenę, kad naį rugpiūčio 31 d., Sovietų 
- j • , - i tokie maištai nepasikartotų. Rusija pasirodė su visa eile

kad too būdu nriaidėius prie > traną^oitacija yra darytą pasiūlymu susitikti Bet stebėtojai mano. jog ka- laimėjimų giakkmmoH ari- Artima Prie“-XiMfero^aUlūgimo”.An- ««£“• Aliejus įž.Saharos didžiųjų valsvyoių vadams; „51^ diktatorius g it nu- ^frter^aUto«jeT)Bti.
I , . • - • mtonamaa ame.tartis dėl nusmnklavimo. sjsufcs sprandą. koje. Todėl krašto gynimo

--------------------------- i klausimas bus pirmoje vie-
» r> • toje kongreso darbuose.
1 rumunas Kagms .Kartu su užsienių politika

Imtis Iniciatyvos vyriausybė turės išspręsti su 
kongresu nebaigtą užsienių

irifia vadas manokad suda- ?^,namas vamzdžiais aprn tartis de nusignddavimo. [sisoks sprandą.
V KIO Vienyoes^ toki, sutartį 100 kilometoų,o paskuive- Amerikos atsakymas pa-

Inebus jokio pagrindo suma- zamas traukimais iki Vidur- brėžia, kad didžiųjų valsty-

dovybę, sujungti visų gink
lų rūšių pajėgas po viena 
vadovybe, pertvarkyti Jung
tinių Stabų veikimą ir siūlo šešios Europos valstybės žTn™rinkia^n?ą  ̂"ar ""dėti žemiH uost¥ ir iš ten laivais 
imtis daug kitų priemonių, —Italija, Prancūzija, Vak. «««„ ; taiku smrv- vežamas į Prancūziją. Ty-
kad krašto gynimas būtųį Vokietija Belgija, Olandi- nes Maskva kadK- ™«tojąi sako kad aliejaus
sumodernintas ir geriau ati-lją ir Liuksembuigas— nuo turžJO ^-„0^ sutartis Saharoje yra daug, o todėl
4.21.4... 1_._X4.^__- ---------- 'cm motu nronmAc nvnnono * r ... fnn Lrvvneto FiV nvonmim,

bių vadų susitikimas būtų 
naudingas tik tame atsitiki
me, jei Sovietų Rusija yra

išnaudoti ties susitarti?'tada būtų da-sutarči^suužsicniais. 
romas

nėtojai savo raportą paskel • .... . „ .
Ksirinkimak į*pSėSTTr v^tybT sLS& komiS ™ /adų !j'asi“ly« ««“«"»* «žki» ir Nuo Roosevęlto piezidenta

laukiama, kad to Fondo ty-Ja. kuri «dirbs planus, kaip ejti prie nudgjnkLvimo de- mat>’maSl kail> užbai«a de- JL“™ n2"!ieei„iv™“
rinėtojų žodis turės nema-! tar? valstybių bus jy^ų ir gal tos derybos bus ~ ~............ ~~
žai įtakos svarstant krašto P_alPsmui mažinami iki, sėkmingesnės negu iki šiol.
biudžetą ateinantiems me- i ^®8yje 12 ar 15 metų, mui-,

tai taip jų bus visiškai pa
naikinti ir visos tos valsty- PrailCUZai Malšina 
bės turės bendrą rinką. Tos

_ _ pačios Europos valstybės y-J Mai&tg Kamerūne
skirti 40 bilionų dolerių,1 ira subarusios ir atominę e-' _ “ 7 .

metais išlei- ner£’J4 taikos reikalams Prancūzai pasiuntė į Ka- 
gaminti bendrai. 1 meiliną, kadaise buvusią

j vokiečių koloniją, kurią 
tvarko pagal

tams.
Naujai vyriausybės siūlo

mame biudžete krašto gyni
mo reikalams numatoma

ko aliejaus ir Libijos dyku- rybų, o ne jų pradžia 
moj. Italija skundžiasi, kad 
amerikiečiai užbėgo italams 
už akių ir prie Libijos alie
jaus nenori visai prileisti 
italų.

gramą. Prezidentui pasise- ka laikėsi gana liberališkos 
kė sulipdyti sąjungininkų užsienių prekybos politikos, 
vienybę Paryžiuje, bet to,bet dabar įtakingų ūkio ša- 
neužtenka, reikia iniciaty- kų vadovai veda griežtą ko-

vietoje siais 
džiamų 38 bilionų su puse. 
Taigi, biudžetas padidina
mas tiktai pusantro biliono 
dolerių, kai tuo tarpu Roc
kefellerio Fondo tyrinėtojai 
mano, kad biudžetas reikė
tų padidinti bent trimis bi- 
lionais dolerių.

Rockefellerio Fondo pa
skirtieji tyrinėtojai savo ii-* 
game raporte paliečia visą 
krašto gynimo klausimą ir 
plačiai aptaria šių dienų 
reikalavimus. Tyrinėtojai 
sakosi gavę gana liūdnoką 
vaizdą apie dabartinį Ame
rikos gynimosi pajėgumą.

Rytų Vokietijoj 
Brestą Neramumai

Vakarinės Vokietijos vy
riausybės vadas Dr. Kon- 
rad Adenauer sausio 4 d. 
minėjo savo 82 metų sukak
tuves. Ta proga visa vaka
rinė Vokietija pagerbė savo 
vadą, kuris visus pokarinius 
metus stovi Vokietijos prie
šakyje ir daug prisidėjo 
prie Vokietijos atstatymo ir 
jos įtraukimo į Vakara val
stybių karišką sąjungą

TRUMANAS PATENKINTAS Jungtinių Tautų pavedimą, 
į kelias kuopas kariuomenės 
maištui malšinti. Maištą ke
lia komunistų vedama vieti
nių negrų grupė, kuri rei- 

' kalauja Kamerunui nepri- 
.klausomybės.

Kamerūno kolonija tvar
kosi autonomiškai, bet dalis 
gyventojų nori visai atsi
skirti nuo prancūzų. Maišti
ninkams vadovauja Ruben 
Um Nyobe, prancūzų misio
nierių auklėtinis, kuris per
simetė prie komunistų. Sa
ko, Kamerūne esą apie 800 
ginkluotų maištininkų.

Buvęs prezidentas HarryS. 
Truman patenkintas, gavęs 
S mėty mergaitės huėki. 
jam įvykstant iš New 
Yorko j savo nuolatinę gy
venamąją vieta Indepen- 
dence. M<.

Lenkų Varšuvos universi-j 
teto profesorius Dr. Jerzey) 
Leon Nowinsky įudenį at-i 
vyko į Ameriką skaityti pa-11 a. •> TV 1 • * • *

Iš Berlyno, iš socialdemo
kratų šaltinių, pranešama, 
kad rytinėj Vokietijoj bręs
ta naujas pasipriešinimas 
komunistų vyriausybei. Vi
soje eilėje miestų jau buvo 
darbininkų streikų ir pava
sarį ar šią vasarą galima 
laukti didelių neramumų.

Didžiausias nepasitenkini
mas kyla dėl to, kad lyti
nės Vokietijos vyriausybė 
mažai dėmesio tekreipia į 
žmonių pareikalavimų pa
tenkinimą, bet stengiasi 
plėsti sunkiąją pramonę ir 
investuoja nemažai kapita- 

pų į tą pramonę, bet neap- 
: rūpina žmonių reikalingiau
siais dalykais.

NEPILIECIV ŽINIAI
Neturintieji Jungtinių A- 

skatų J. Hopkins universi- imerikos Valstybių piliety- 
tete ir dabar nutarė nebe-Įbes turi per sausio mėnesį 
giįžti i Lenkiją. Jo žmona ir užpildyti nustatytą klausi- 
duktė iš Lenkijos irgi iške- mų lapą ir jį iteikti paštui.
liavo ir visa šeima gauna 
prieglaudą Amerikoje.

Tam reikalui blankas gau- 
' kitę pašte.

Gen. James M. Gavin
J'rnnUinsi fe Viofne *vos ir vadovavimo, kad lai-!vą prieš tą politiką ir kon- 
g^fuuntusf f d r SVasis pasaulis žinotų, kur!grese tai bus vienas iš dau-

... . ... Amerika nori tą laisvąjį pa-‘giausiai ginčijamų klausi-
. S11*.11* ^yrineJin\° šaulį vesti. mų. Panašai ir dėl žemės ū-
įr tobulinimo įstaigos H. Truman mano, kad a- kio politikos laukiama grie-
ninkas generolas James M., tėjo laikas pasakyti kraštui žtų nuomonių pasiskirstymu. 
Gavin pranese, kad jis trau- faktus, dargi jei jie ir nėra Į p ilgy senato komisijos 
kiasi iš savo vietos, nes esą malOnūs ir dabar aukščiau- J
jis už armijos ribų galėsiąs veikti.
daugiau prisidėti prie gink-
lų gerinimo, kaip būdamas 
armijoje.

Tas gen. Gavin praneši
mas sukėlė didelio susido
mėjimo. Senato tyrinėjimo Į 
komisija, vedama sen. L. S 
Johnson, jau nutarė kviesti 
generolą Gavin pasiaiškinti, į 
kodėl jis trukiasi iš savo 
vietos ir kodėl jis mano, 
kad išėjęs i civilinį gyveni- į 
mą jis galės daugiau pada
ryti, negu būdamas armijoj.

GIMĖ DAR VIENA
NAUJA VALSTYBĖ

Sausio 3 d. Vakarinė In
dija Įėjo i savarankiškai be
sitvarkančių tautų šeimą, 
kaip nepriklausoma valsty
bė. Į Vak. Indiją įeina 10 
salų, buvusių Anglijos kolo
nijų Karihų jūroje. Svar
biausia sala ten yra .Jamai
ca. Nauja valstybė daugu
moje yra negrų gyvenama.

UŽMUŠIAU MOTINĄ

**Aš užmušiau savo moti
ną”, prisipažįsta 17 meą 
John Jesoap iš New Yor
ko. J b nušovęs savo 35 
metą motiną susigintijęs 
su ja dėl naudojimosi tele
fonu ją bute.

tyrinėjimų, kurie dar nėra 
baigti, kongresas šioje 
sesijoje svarstys Įsta
tymą dėl apvalymo darbi
ninkų unijų nuo kriminali- 
! nių elementų ir ta proga kai 
j kurie darbininkų unijų prie
šininkai bandys Į įstatymą 
‘įrašyti unijas varžančius pa- 
• tvarkymus, dėl ko kongrese 
;eis aštri kova. Naujas klau- 
! simas kongrese bus federa- 
įlinė pagalba švietimui.
I šį ketvirtadienį preziden
tas asmeniškai kalba į jung
tinį kongreso (senato ir at
stovų rūmų) posėdį ir po 
to kongresas imsis darbo.

1 Demokratų partijos vadai 
: kongrese mano, kad jiems 
‘teks daryti didesnės įtakos į 
šalies gynimo politiką ir į 
užsienių politiką — dvi sri
tys, kur vyriausybė yra dau
giausiai kritikuojama.

Darbininkų unijos yra pa
siruošusios atidžiai sekti 
1 kongreso darbus ir ypač į- 
i statymo svarstymą.
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BILIONAS ŠVIETIMUI PAGERINTI

Sveikatos, švietimo ir socialinės apsaugos sekretorius 
Marion B. Fobom (dešinėj) kalbasi su prezidento spau
dos sekretorių James Hagertv po to, kai prezidentas 
pritarė jo pasiūlymui per t metus skirti hilioną dolerių 
tiksliųjų mokslu mokymui pagerinti.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
sav

tant, kada vėl visas pašau- ; 
lis bus padegtas, visa žmo- 
nija paplukdyta ašarose ir 
kraujuose. Tai tau ir taika 
ant žemės!” j

Stasys ir Barbora Baka- — ■ J— • '™B
nai, Pittsburgh, Pa..: “Tai Vaikų derlius Amerikoje sieks |>er dvejetą valandų, 
jau ir vėl Kalėdos, ir vėl t _ ^, 'Mūsų vyriausybė užsakė
kalėdiniai sveikinimai, ir ,.vWash”lgton? lėktuvu, kurie galės skristi
nors vienas laiškutis Į me- News &o daugiau kaip du tūkstančiu
tus jums ir jūsų žmonai. O po,t. . ,sal!sl° Į 1*. ald° * mylių per valndą. 
jei ne tos Kalėdos, Ui gal ir uaxe Jd?miy . bkai5lų ap!.e Taip pat planuojama sto- 
užmirštum vieni kitus, ir ventojU prieaugli Amen- tyti lėktuvus, varomus ato
las gal sakyti, kad KrisUus k^e /° ™ine jėga*
'gimtadienis, Ui tik milžini- Žmonės stebėjosi, kada
ška verslo reklama ir geros J?11 V“io^q,00<I g??7entojV*ianglai jiasisUtė laivą, kuris 
valios žmonėms kišenių iš- ? galJ 19.?.9 metų J,au Atlanto vandenyną perplau- 
tuštinimas! snne 3 milionus galvų dau- p^. puspenktos dienos. O

’ “Kuomet pradedu jums glau"'175’900’000 ^rento-dabal. pati vandenyną iražyti, tai iš tikro Unau,^. to ^iima “peraokti" per 2
nė iš kur pradėti. Daug ką’ laį vaikų deiliaus pase ,vaiandas!
norėčiau jums pasakyti ir ka‘ ,Pavyzdzlul l^1 pasta- Mokslas daro stebuklus,

i dvigubai iš jūs sužinoti, nebe,st^ina:
Pirmučiausiai pradėsiu nuo valstybėse ^įme 3^ mino- Kadaise žmones stebėjosi 
savęs. Turiu uasisakvti kad nai val^ Peniai gimė net juies Verne apysakos hero- 
sekančio birželio paskutinė J’300;000 vaikM ~ 100’0?° jumi, apkeliavusiu mūsų že- 
diena bus paskutinė ir ma- daVP.au J9’?.6, mės rutuli per 80 dienų,
no darbo diena. O kas bus O smis metais to derliaus ;^aujuoju lėktuvu tą kelio-

- ,. . ..... ;toK«b *«i * P«ta nežinau. į'h‘™aS' ?1960 nf,b^galiW8 1>e‘' ’2
,’O samdinius pasilikti se- man įr kelia daugiau- L°. aPSKaic»a\imu, .valandų.

tarnauti. siai rŪDesčio metais musų salls tur?s apie
— žade- ’ • - ’• 200 milionų gvventojų. 1zaae-, “Kalbant ame nmescius .. .. . ” garnys

Kas savaiteKongresui susirenkant
šią savaitę vėl pradeda posėdžiauti 85-asis kongre-: 

sas. Vyriausybė jau yra paruošusi ateinantiems metams i 
oiudžetą ir pasiūlys ji kongresui. Kalbama, kad 1958-59 • 
metų biudžetas bus pasiūlytas 74 bilionų dydžo, bet vi
suomenę ne tas dabar Įdomauja. Bent jautriąją visuome
nės dali Įdomauja, kaip vyriausybė ir kongresas atsa- ! 
kys i skaudžausią šio meto klausimą—lenktynes su So- ‘ 
vietų Rusija dėl ginklavimosi ir dėl pirmavimo mokslo ; 
srityje. Tas klausimas stovi prieš amerikiečius nuo “spu- ‘ 
t nikų* pasirodymo laiko ir visuomenė laukia iš riau
sybės aiškaus pasisakymo ir dar aiškesnių žygių, kad j 
Amerika neatsidurtų antrojoj vietoj pasaulio galiūnų tar- į 
pe. Tas klausimas dabar yra vyraujantis galvojančių ' 
amerikiečių pasisakymuose ir mintyse.

Pirmaujanti vieta Amerikai atiteko pasaulyje be 
sąmoningų šalies pastangų, daugiau dėka susidėjusių 
istorinių sąlygų. Europos valstybėms dėl karų nusmukus 
i trečiaeilių valstybių skaičių.

Amerika pirmavimo jtasaulvje nesiekė. Visai darI. 
neseniai čia vyravo izoliavimosi nuo likusio pasaulio dva- j 
šia ir dar atsimename tas aistringas kovas, kokios čia • 
ėjo tarp izoliacininkų ir “interveneionistų” dėl Amerikos!
vietos pasaulyje. Ginčą nulėmė japonų užpuolimas ir an- Didžiųjų švenčių proga
tvojo karo eigoje Amerikai savaime teko imtis vadovavi- \^ėiant Kalėdoms ir Nau- ^andems metams ta
mo ne tiktai kariškai koalicijai, bet ir pokariniam pa- r-nn?v;J na. Jau ir algos daugiau žade-, “Kalbant apie rūpesčius „ ,. . ,. , D . . . . ..
šauliui. Su kokia išmintimi Amerika tam pasauliui vado- ;ijunta wrvsnės nudtoitos. davo ir sakydavo, kad kiti ,dju- pJLakyti kad "*

vavo, pasakys kada nors istorija, nors šiaip žmogus ir!Keičiasi specialiais atviru- ™et.ai geresni, nerei-:mudu su žmona ir visi kiti, .. deiiiog * •
nelaukdamas istorijos sprendimo gali turėti rimtų abe- kais. trumpais laiškučiais ir J?1?. ta,lp sunklai Putoti.ir kurie skaitome “Keleivyje”, o
jonių dėl to vadovavimo gudrumo. Įvairiomis dovanėlėmis. Ku- 1 0 .eng?a a paza e a- jūsų raštus, buvome labai

Dabai- kyla klausimas, kiek ilgai Amerika sugebės rie neturi išteklių Įsigyti ir ibiamaia11visratfetinena- !fu“raP”1S’ kaJ p,asleb^2m Komuni»tM laimėjimai
stovėti vadinamo “laisvojo pasaulio” priešakyje? Toki bent kuomi pasikeisti tokie įaim? _^?Taika žemJ į. Amerikos komunistu ,»a».
klausimą kelia pats gyvenimas. "Amerikos amžiuje” per, Sintie™nra- ros valios žmon4ms” Xndinti. Tik vėliau, suži- «<* dienraštis “Daily Wor-; Byla buvo perkelta j fe-
palyginti, labai trumpą laiką j pirmą vietą pasaulyje pra- laikraSki «teieia dažniausiai tekdavo nusivil-jnoję iš jūsų paėiu aprašy- ker žada likviduotis ir tai deralini apeliacijos teisiną
deda iškilti totalitarinė Sovietų diktatūra. Tiečdalis žmo-! <5Deciaiius fondus :ti tiems Pk™6“*1“”1?8* mo, kad pasisekė atsilaiky- ne dėl pinigų trūkumo, bet jr šis žemesnio teismo
nijos jau žiūri Į Maskvą, kaip Į savo daugiau ar mažiau y , . . m ^ilygiai tenka nusivilti ir vi- pasidarė ir mums leng- dėį. vidujinių nesutikimų sprendimą panaikino. Ape-
mėgiamą vadovą. “Laisvasis pasaulis” stipriai susitrau- ĮJuj , „eros valiOs visuome- žmonDak viau ant širdies. pačioj partijoj; Brooklyno liacijos teismas nusprendė,
kė po mūsų akimis, o Maskvos geležinės letenos režimas ’ ni-n;nvai nrinerka ivairiu »<- j - “Pastaruoju laiku ir vėl lietuvių komunistų “Laisvė” kad pirm nustatymo datos
perų laik, ne tik išplėtė savo Įtaką pasaulyje, bet, ben->ranėį, ““ to^ė nemalonios žinte 72?*!
di-ai paėmus, sugebėjo neprarast nieko, ar veik nieko, iš liestu seimu vaikučiams iš- Vincas, Mikalina ir Milda vėtra užpuolė Hauajus, vėl n 1. S duoti daugiau galimybės ir
to, ką per pokarinius metus paaip«bė. _ idaliiia ir tu'omi jiems pada-|Ane««, £wh^er, k»? kad “Laisvei” rfoTj™ "nS™

Vadovavimas pasauliui jau kuris laikas virto varžy-.ro nnKsmesnes naieoas. į nors jaučiamės nusiueję 
tynėmis. Pokariniais metais nebuvo abejonės, kas pirmau- Šia proga tenka prisimin- savo nerangumu, kad daž- 
ia pasaulyje, o dabar pradeda kilti abejonių. Tos abejo- t* senąjį kraštą, mūsų tė-;niau neparašom, 
nės ypač
rios dabar 
kvos pusę
niškos pagalbos _ ___ _
niams siekimams, ir dargi užtarimo nuo tikrų ar tariamų į^esni ir su neapsakomu nėms”. Tik gaila, kad tos ; Ūkiant žienTos? tyg irbauk- šos- parapija sumenkėjo, ;ste, kur segregacijos šali- 
skriaudų iš Amerikos sąjungininkų pusės. !džiaugsmu laukdavo meti- taikos ir geros valios piekur darOsi bet atėjus gal- kolektoriai paseno. Be to,-ninkai bandė lošti kankinių

“Sputnikai” ir už tų dirbtinių mėnulių stovinčios ga-įnių švenčių. Tiesa, jie ture- nesimato. Juo toliau, juola-i^jams žmogus pripranti ir Stalino nuvainikavimas ir fplę- Ten rėkta, kad federa-
lingos tarpkontinentinės raketos pai-odė gal ir nepagristai Į jo ko laukti, nes gaudavo biau valdantieji ruošiasi' nara ^jp jau bloga.. Bet tuos» kiek jų dar liko, sude-: bnė vynausybė pnevartau-
išpūsta, bet visgi aišku Amerikos atsilikimą ginklavi-į metinę algą, progą nors kar- dar didesnėms skerdynėms visvien jei sulauksim kitų moralizavo—-mažai almūž- ja e °c gj^en ojus, 

- ilios ar- tą per metus nuvykti pas ir j«o aiškiausiai pasirodo, ;nletv> kitos žiemos ir sveilti nM- Pagalios, vaistų ir ap-inora šie yehau jvykuaų nn-
• - saviškius ir pajusti motulės kad taikos pažadas nėra būsim tai ieškosim ir mes 1*an?os siuntos 1 Lietuvą į kimų metu is to miesto mo-

meilę. širdingas, bet vien tik taip
Tuo metu ir šeimininkai sau iš papratimo kartoja-

žiMfiulrzinvoc iniiwictic 11* i»o
šant šiuos žodžius dar ne- dai'bimnku

Federalinis teismas buvo 
davęs Įsakymą, kad Dalias 
miesto (Texas valstijoje) 
mokyklų taryba be atidėlio
jimų integruotų mokyklas

Stoka <rii adikli- -- --
redakcijoj___ ___ ........ __ ____  _ . u’! Taigi, Dalias mieste dar

žinome, ar daug tos baise- spaustuvėj, kaitų ir lėšų. lieka paskiros mokyklosbet šiuo

mosi srityje, kas Įnešė nemažą sumišimą į Amerikos 
timiausių sąjungininkii eiles. Tegu NATO koalicija buvo 
sulopyta, bet tai yra pamoka ir Įspėjimas. Jei taip ir to
liau eis, sąjungininkai pradės kiekvienas gelbėtis, kaip 
kas išmano. Kas nore tenka daryti, kad kelinti metai že
myn einantis šalies prestižas būtų atstatytas ir “konku
rentas” pastatytas i savo vietą.

Į klausimą, ką daryti, atsakymo neduos vienų metų 
biudžetas, liet pradžią to atsakymo galima bus stebėti 
labai cneit. Ta atsakvma matysime ir kariškame biudže- 
le ir gal dar labiau vyriausybės, kongreso ir visos šalies 
pastangose pašalinti tuos tiiikumus, kurie varžytynėse su 
Maskvos totalitarininkais Ameriką laiko už skverno.

Žmonės, kurie pažįsta rusų bolševikų planingą be
galviškumą, sako. jog jų atsiekimas ginklavimosi ir tam 
tikrose mokslo šakose yra išdava sukoncentravimo visų 
savo pajėgų i tas sintis, kurios prestižo ir propagandos 
sumetimais valdantiems atrodo svarbiausios, bet jokiu 
būdu nerodo visos Sovietijos pažangos ir ypač neturi 
nieko bendra su eilinio žmogaus gyvenimo gerėjimu So
vietų krašte. Tas gal visai teisinga. Diktatūros režimas 
gali sukoncentruot šalies visas pajėgas ginklams kalti, 
arba pagalbai duoti atsilikusioms šalims, kai tos dikta
tūros pavaldiniai pirmiausiai būtų reikalingi pagalbos. 
Bet vistiek tas nepašalina fakto, kad kandidatai Į Ame
rikos duobkasius (“Mes jumis laidosime”—sakė Chru
ščiovas) šiandien turi kuo ir baidyti ir vilioti. Besivaržant 
demokratijai su diktatūra, demokratija turi sugebėti bū
ti ir žmoniška ir techniškai bei organizaciniai stipresnė 
už diktatūrą. Už nesugebėjimą viršyti dktatūrą visais 
žvilgsniais gali tekti skaudžiai nukentėti. Dabar nebe
galima abejoti, kad Amerikos demokratija stovi prieš il
gus kvotimus.

kui- nėra žiemos Gal Flori- neigiamai veikia atbukusį Jkyklų tarybos iššlavė visus 
doj, icur mažiau "os garbintojų protą.'segregacijos šalininkus!

pasirodydavo palankesni, mas, nes jau oras ir vėl at- ‘šalvių ir arčiau namų. Jle mfdo? kad Lietuva vietoj:
mandagesni, žmoniškai jau siduoda paraku ir tik lau-i “Raigiant norėčiau pa- komunistų garsinamo ro-1 Republikonai susirūpinę 
kalbėdavo ir vėl kalbindavo kiame kibirkšties nukrin- |klausti, kokius pasiruošimus Jaus susilaukė baisausvar--
=============================='darote’artėjant Kalėdoms? gojr nelaisvės pragaro. ši rudeni piliečiai turės

biu maždaug vieno biliono ,gi žmonės negalėtų sugalvo- ! Antras dalykas, taip toli gy- .kong^—da'
doierią. venk Vyriausybė,;« mokėti to™ ar M --b
mokesčių mokėtojų pmi- pas is iždo, o javų n kitų ra\o senoles draugų. Ks vertins šituos “lamin
gais, “nupirko gamyWs žemes ūkio produktų kainas
sumažinimą. Tikslas tokio palikti laisvai rinkai tegu jį 
nepaprasto biznio yra . tas, j tas kainas nustatytų pagal 
kad vartotojai mokėtų už pasiūlymą ir pareikalavimą, 
duoną kasdieninę ir kitus , kaip tai yra su kitais išdir- 
žemės ūkio produktus aukš- niais?
tas kainas! Dvigubas skurlupiavimas

farmų politikoje ypač me- 
Mokesčių mokėtojas ta- tasj j skaitome, kas

me nepaprastame biznyje. g-auna pašalpas už žemės 
yra dvigubai nulupamas: nedirbimą. Vienas “farrae- 
jis turi sudėti pinigus pašai--,ys” Kansxs valstijoj sutarė 
poms farmeriams mokėti, gy vvriausvbė palikti dirvo- 
kad jis laikytų savo žemės najs'22,000 akrų žemės ir 
dali pūdymu, ir paskui, ka-iU£ paslaugą vyriausvbė 
da mokesčių mokėtojas, jau “fai-meriui” sumokėjo 
kaipo vartotojas eina I;278,00(1 dolerių! Tas “far- 
krautuvę maisto pirkti, jis mervs” via milžiniška že- 
turi mokėti aukštas kainas mės' dirbimo bendrovė ar 
už maistą. Vadinasi, moka- kompanija, kuri augina 
me vieną kart mokesčius, kviečius. Mažiukai farme-

Ruošiamės taip, kaip ir Jls }Jrt,ns aituos 
jūs: puošiam eglutę, per- mus* o
kam ir keičiamės dovanėlė-,
mis, Įsigyjam ir kepam tui-- Europa susirūpinus 
kiną, prieš pietus einam į; _ . _ . .
marias pasimaudyti, o po, ^v’opaA SU8,rūPinU8J ne" 
tam susėdę valgome ir ba-,darbu.. Amerikoje. M a t,
liavojame {Amerikos ukiui pašlijus, to

Taip, senovės drausiu la- |l’atie8 Jali. «wlaidrti ir Eu- 
bai pasilgstem. Kaip gi jųiroPa-.YP*C an«lal 
nepasilgsi, kad ir jie taip inę; ekonomistas
nuoširdžiai susirūpina mū- sūko: Ūkinis pašlijimas

kad (taškui turėtume aukš
tas kainas už maistą, med
vilnę, tabaką ir kitką, 

šitoks dvigubas žmonių

riai tokių pašalpų iš viso 
negavo ir kas jiems mokės 
pašalpas, jei jie gėrybių ga
myboje mažai tesveria.

kirpimas kelia visokių abe- Kaip būtų. jei vyriausybė 
jonių ir tai jau ne nuo šios būtų nemokėjusi farme- 
dienos. Daug kas klausia,; riams 614 milionų dolerių 
ar nebūtų galima visą tą pašalpos už nedirbimą že- 
reikalą protingiau sutvarky-imės, bet tuos pinigus būtų 

PINIGAI Vt LAIKYMĄ l pūdymais. milionų do-'ti? Jei jau būtinai reikia sunaudojusi farmerių pro- 
NEAPSETOS ŽEMES PaRal sutartis su vy- ,fannerius šelpti, tai ar ne- duktams supirkti ir tuos

riausybę faimeriai paliko (būtų protingiau juos šelpti produktus būtų padovano- 
neapsėtos žemės 21,300,000,už padirbtą darbą, už užau- jusi badaujantiems ar skur- 
akrų. Jei ta žemė būtų bu- , gintas žemės ūkio gėrybes, de gyvenantiems žmonėms 
vusi dirbama ir apsėta, joje o ne už laikymą žemės dir- Sušelpti ? Ar nebūtų buvę 
būtų užaugę visokių gėry-,vonais. Arba, kodėl protin- protingiau ir naudingiau?

A p ž v a lg

Pernai metais Amerikos 
vyriausybė išmokėjo far
meriams už tai. kad jie su
tiko dalį savo žemių laikyti

sų likimu. Todėl dažnai ra- 
šo'me Į “Keleivį”, pasikei
čiam mintimis, susižinom 
tarp savęs, sužinome, kas 
dedasi lietuvių gyvenime ir 
jų veikloje. Mums tik vie
nas dalykas labiausiai rūpi, 
tai kas būtų, jei “Keleivio” 
ir kitų lietuviškų laikraščių 
nebūtų? Rodos, nebūtų jo
kio ryšio, pakryktume...

Jonas B. Sočkus, St. Pe- 
tersbuig, Florida, prieš pat 
Kalėdas prisiuntė gražų at
viruką ir kiek anksčiau 
stambią dovaną — tris pus- 
galionius medaus. Vieną 
man, kitą mano žmonai, o 
trečią mūsų marčiukei. Tad 
turėjome labai saldžias Ka
lėdas, pasigaminom ir gė
rėm lietuvišką midų. Dėkui 
tau, Jonai, ir tavo bitutėms 
už tokią puikią dovaną1 •

Jungtinėse Valstybėse, kad 
ir 1954 metų lygio, mums

lamėji- teks rinkti ir prezidentą. 
Rj’šium su tuo pas republi- 
konus eina pasitarimai.. 
Daug kalbama apie prezi
dento vietą. Mat, kol kas re
publikonai neturi popule- 
raus kandidato. Dešinysis 
republikonų partijos spar
nas rekomenduoja Nixoną, 
liberalai priešingi; pastarie- 
ji8 nelinkę nominuoti nė 
Ohio valstijos senatoriaus 
Brickerio..

Jei ginčas nebus išsprės-
Anglijoje gali iššaukti labai tas, iš būsimos savo konven-
rimtų pasėkų.”

Jei anglai susirūpinę, ita
lai ir prancūzai tuii daugiau 
pagrindo rūpintis. Ten yra 
daug vargo, kuriuo naudo
jasi komunistiški demago
gai. Jei tų kraštų būklė dar 
pasu nkėtų, komunistams 
būtų lengva demoralizuoti 
žmones.

Išrodo, kad tos “laimės” 
jie nesulauks. Amerika ne
grįš Į hooverinę depresiją. 
Dėdė Šamas šiandien yra 
geriau apsidraudęs nuo de
presijos, negu buvo 1930-33 
metais. O

2.000 mylių per valandą

Už kelių metų turėsime

cijos republikonai gali išjo
ti “juoduoju arkliu.”

Kongrese republikonai 
yra mažumoje. Daugelis 
mano, kad šį rudenį jie ne
teks kelių rietu senate ir 
dalies kongresmonų.

St. Strazdas

NAUJAS' ADRESAS MO-
SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ 

"Keteiria” ir -Darba” alala- 
ra adrcaaa parikaitė. Jis dabar 
yra (aks: J. VcaaUaaa, 8 Sta-
nrt St., BdbbiH -

A. Jenkins lėktuvų, kurie Europą pa- Uto«b

VbakiMfe
dovana yra "Kelei vb”. Uradyb 
Jį mvo drangai. paėįotaaiai 
vardintą, ginlao, ėvtnėią Ir

daVP.au
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KA9 NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RATO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KANADOS NAUJIENOS
MONTREAL, P. Q.

Trumpis, Albinas, Marija ir Pe
tras.
Usavicius, du broliai, iš Medi
kų k., Šešuolių vai., Ukmer
gės ap.

CONNECTICUT KLONIUOSEGRĄŽOS AMERIKOS KALNAI

Įdomybes galime pasiskaityti S. Mi-

patalpas duoda, mokyto
jams algas apmoka Katali
kų Mokyklų Komisija, bet 
buvęs klebonas nekartą 
skelbė, kad jis iš savo lėšų

HARTFORD, CONN.

nt •• •* •Nauji vejai
Neseniai labai staiga

bent daugumui Montrealio visa apmoka, o Bendruome- 
kolonijos lietuvių iš anksto nė skelbia, kad tik ji visas Į 
nežinant, jvvko pasikeiti- lėšas, kurias tik surenkanti į 
mas A.V. parapijoje. Kun. iš lietuvių, sukišanti mokyk- J 
dr. J. Kubilius grąžintas Į lų išlaikymui. Galiausiai mo-i 
Chicagą, o jo vieton atkel- kinių tėvai moka mokės- • 
tas kun. Borevičius. čius. Ir vis maža.

Naujas klebonas, kiek gir- Taigi vieną kartą visuo-; 
dėt, bandysiąs ‘atstatyti menė turėtų žinoti: 1. Kiek j
pakrikusius parapijos reika- moka mokyklų komisija. 2. i Tai Hood kalnas Oregono valstijoje 11.245 pėdą aukščio, ; 
lūs ir parapijonų moralę”. Kiek moka, jeigu klebonas žinai padengtas sniegu. Nevisi galime juos pamatyti, bet apie I 
Pažiūrėsime, “kaip ropė teisvbę sakė, parapija, 3. • ’r kitas Amerikos įdomybes gali

ir.

ruomenės Apylinkės vykdo
mųjų organų kadencija. 
Tad naujajai valdybai bei 
kontrolės komisijai išrinkti 
ir jvairiems bendruomenės 
reikalams aptarti sausio 12 
dieną 11 vai. tuoj po pa-

Vaičekauskas, Antanas, Petro - —
sūn., iš Kretingos valsčiaus. Paleidžiama tūkstančiui 
Valienė - Daugirdaitė, Birutė, darbininkų
Elenos ir Prano d.
Vilimas - Užbalis, Juozas. Undenvood rašomųjų ma-
Vyturytė, Onutė ir Palmyra, šinėlių bendrovė pranešė, į
gyveno Baltimore. kad pradedant sausio 10 d. *gv K^įmiero “para-
ZaksM. Vytenis. pe.- 60 dienų bus atleista iš pi jos" mažo joje "saleje,“ 339

Ieškomieji arba apie juos ži- darbo -,5D0 darbininkų, i st., šaukiamas vis-
na n tie j i maloniai prašomi atsi- diibnnciij jos fabfikuosc <tpvlinkos nariu su*
liepti: Hartforde, Bridgeporte, N.

■ ’ - Hartforde ir Burlingtone. j , kviegamį
apylinkės

Consulale Cen. of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

BEDOS BEGALINĖS
keps”.. Kiek duoda Bendruomenė

.... i ir 4. Kiek sudeda patys tė-
Taip reikia tautininkai vai. Taip pat ir suma juk 

Jau netrukus bus metai, nepaslaptis, kuri reikalinga

chelsono pa rašy toj knygoj “Amerikos Įdomybės" 
centus gaunama Keleivio administracijoje.

kuri už 75
(Atkelta iš 5-o psl.)

xr. . , . I susirinkimąVisuose minėtuose fabn-
kuose dirbo 5,000 darbinin-;“k^ ™„etuviai ne
ku, įs jų vien Hartforde; ••— nariai, kūne pntana musų

• y-. x 'bendruomenės uždaviniams.Bendrai Connecticut vals- t 
tijoje yra 55,000 bedarbių, Apylinkės Valdyba
kuriems per savaitę išmoka- 

Būk pagerėjusi ir cigare- ma virš miliono dolerių pa
lčių rūšis. Tačiau pakenčia- šalpos. Didėjant bedarbių 
ma nuo 20 pf. už štuką, už skaičiui, didės ir išmokamų

reikėtų daugiau paskirti Kodėl čia lietuviai
kai Montrealio “bendruome- tų mokyklų slaikymui. Vai- knygai ir savai spaudai pa- nevažiuoja?
nę” vadovauja tautininkai. stybės skelbia savo biudie- remti. Atsiminkite, draugai, „ kita ... '« pf. štuka ėda gomurį. Ci- pašaipu suma.T___ •!_!_ 1—1 _ •_ ___ Ino AAr\v^iwz*<*lin Enn/1 •Mi'imi vtmJUzvr, llvc v vllaO JY ,___ _ ______ _

PERSIGUDRAVIMAS

Jų veiklos būdas jau paaiš- tus, o Montrealio Bendruo- kad pirmieji mūsų partijos uiaus;ame kodėl Čia lietu- S31*3* neįmanoma rūkyti, 
kėjo: Tautos Fondui Mont- menė vietos lietuviams šių nariai laužė ledus Lietuvos nenori aosigvventi ko- neišsigulėjęs tabakas, blo- 
realis neduoda, šalpos vajų ducmenu nepaskelbia. Įdo- kaimo švietimui, pirmieji baugiau ju sustoia* Ka fermentuotas, spragsi ir 

buvo knygnešiai, ir nema-,ifornijo^e? ™ k ! dvokia užtraukus.
i padėjo šaltojo Sibiro plo- *įamta gražesne negu Los, ~Ar 

,, y J...J . . . Angeles, čia istisus metus •mokyk-tuose uz šviesesni rytojų. . .. ,.mol ,,P“9“

vykdo nauju metodu —“at- mu kodėl? 
nešimu i komitetą aukų”, Vi, n-ra moU^oj 
solidarumo mokesti priima
tik iš neutraliųjų arba pa- šeštadieninėms

Pr. Naunčikas

NEVV BRITAIN, CONN.

Stanley Works darbi
ninkai susitarė

Kaikas iš mūsų šitaip iš
kilmingai sako ir rašo: atei
siu trumpai prie astuonias. 
Tai lietuviškai suprask, kad 
jis ateis prieš astuonias, 
prieš aštuntą valandą, bet 
tik trumpai, trumpam, t. y. 
visiškai neilgai, pavyzdžiui, 
svečiuosis. Ne kitaip! Jei 
jau nori atėjimo laiko ilgi 
pažymėti, turi šitaip lietu
viškai sakyti: ateisiu prieš 
pat aštuonias. Antra vertus, 
juk niekas lietuviškai nesa- 
iko: ilgai prieš aštuonias a-

Analyze’ džiaugiamasi 
. . . . .... r—čiu svaigiųjų siurbalų
žaliuoja girios, krūmai ir sortimentu. Paprasta degti- Šitos bendrovės darbinin- 

,01^ nėra salta% nėra nė ir likeriai (700 gr. bute- kus atstovaujančios unijos 
darbdaviu sutar- 
metų. Joje yra

syviųjų, o aiškiai tautinin- loms vis jų trūksta ir trūks- \ .. .
kams priešingiems nesiun- ta. Kai naujieji ateiviai gy-, m urstyn nereikalingo lietaus žodžiu i-V i"'-7'”' 'į’.V"
čia net raginimų apsimokė-veno stovyklose, tai ten są-! šeštadieninės mokyklos ve<£ ? •"’" !* *

‘ ’ ’ se buvo galybės moky-;laikomos bendruomenės ži- ^veniIP° yiageros. ‘Taurieji , įvežami is uzsie- ti iki 196.3! merašuoseti. O gal ir gerai daro
c . . . _. .. tojų, profesorių, mokslo nioje. Jos veikia Verdune,
Suomiai ieško ryšių į daktarų, o šiandien jau ne- arba tikriau Ville Emarde

Vietos suomiu socialde- surandama porai valandų ir Rosmounte. Pagal vietos 
mokratai ieško ryšiu su lie- savaitėje mokytojo?... Mo- Bendruomenės aiškinimą,
tuviais vienminčiais,'Jie rū-k^ojų pareigas eina ir toki, j™ pnkiausMČiss ir vietos Andriujkeviaus> Antanas ir Jo-inusflntl.o_ ‘ .5.,, 
pinasi ir savos organizaci- kūne nemate net gimnazi- parapijoms. Tai kodėl Ro- Jono sūnfis. pūdanti os mai Re..

B. G. Sitko nių, brangūs. Pi-ancūzų bal- daug laimėjimų darbinin- 
įto vyno butelis pusdešimtos kams, ju tarpe ir atlygini- 
markės, tas pats V. Vokie- mu pakėlimas 4rrį* markės, tas pats V. Vokie- mu pakėlimas 4%. į ko: ilgai pnes astuonias a-

KONSl'LATO IEŠKOMI _ 2 markės; randonas Minėtoj bendrovėj dirba į teisiu ar jis mirė ilgai prieš
,5 mark. 75 pf., Vak. Vok.— virš 4,000 darbininkų.

savos
jos padėties teisiniu sutvar- Jos slenksčio, 
kymu. Montrealio lietuviai i-, .. ... »
socialdemokratai nurodė są- Re,ketu I,b,,u “k™b

semounto mokykla nepalai- Balčiūnas, Kostas, iš Svilių k., 
i ko ryšių su šv. Kazimiero Vabalninku vai.
parapija? Ar tik todėl, kad Daugėla, Mečislovas, žmonaįgino, bet stengėsi jos blo-

_—---------- - - . - .. . , - .  ............. .... . . .... gumus sumažinti.
kyti organizacijos leidimą- reikėtų parodyti daugiau įęn^os lietuvių kartos pi- ^įjavaJį/^'ni" k” VabaI'

žmona i
lygas k kelius, kaip sutvar-į Vietos socialdemokratams13 parapija yra, daugumoje, Devenytė, Barbora, ir dūkta

Turėkime galvoje, kad 
“analitikai” padėti ne blo-

Union bendrovės darbi
ninkai tebestreikuoja

Union Manufacture bend
rovės darbininkai, pradėję 
streiką prieš porą mėnesių,

Kalbama apie normų pa- dar tebestreikuoja, ir strei-
kėtų santykius plėsti
Kiauras maišau

Lietuvių patarlė ------ ------------ ----------- - t i- - iz j-> -
‘‘kiauro maišo nepripilsi”. daugiau skirti laiko kuita. ;ęale yra geresne. Kodėl sv. 
Tokioj padėty jtra Montre-'inei veiklai. “fe
alio šeštadieninių mokyklų Nemažas jų skaičius yia
išlaikymas. jau ir pakankamai prasimu-

Pačias mokyklas išlaiko, šę, turi ir atliekamą centą,

Z^““vauenė,
Elenos ir Prano duktė.

! Naujuosius Metus, užuot pa- 
j sakius -— jis mirė dar ge
rokai prieš N. Metus, ir 1.1.

Artimas

Naujausios knygos
MIŠKAIS ATEINA RUDUO, 

romanas, parašė Marius Kati
liškis. Tai ištisa Aukštaitijos 
kaimo tipų galerija. Knyga tu
ri 514 psl., gražiu kietu virše- 

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

•GINTARėLk, legenda, parašė 
J. Narūne, gražios Vlados 
Stančikaitės iliustracijos, ver
tinga dovana vaikams.
Kaina .................................. 95c.

NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. Įdomus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas Įvykis, apie kuri 
dabar mažai kalbama. Pirma 
dalis 280 psl. kaina . . . ,$3.0O.

e, Birutė, Įkėlimus. Tai darbo žmo- ko galo dar nesimato. Dar-~ i 1 — • it_ y. i • • i • i • • • •gaus kupros didėjanti našta, bininkai laikosi vieningai 
Senų metų išvakarėse skro- Kviečiamas miesto majoras 
džia šūkiais už “naujus lai- daryti pastangų, kad strei- 
mėjimus”, kuomet galo su Į kas galėtų baigtis, 
galu nešulinio, žemės ūky- pr. Naunčikas
je katastrofa nesiliauja. Da-_____________ ___
bar 23‘ i zonos dirbamos RRIDGEPORT, CONN. 
žemės priklauso “žemės ū-i --------

pilnai pakanka? Kodėl Ben- gyveno Kanadoje. {^Į° gamybinėms bendro- Su baime žiūrime į ateitį
d ruomenės vadovai apie tai J urgelaitė. Albina, gyvenusi vėms”, kolchozams. Sukol- T v„
kalba užkulisyje, o nepasi-; Vokietijoje, Sch.araheide sto- chozinimas turi baigtis 19- I mtT
sako viešai? vykioje. 60 m., bet kiti spėja iki ^e nelabai sviestai nust-

Kaminskas, Bronius. Petro sū-. j pusės pasieksiant. Šių dienų Kai kas sako, kad
Mūsų ligoniai ' • nūs, iš Jonavos. į kolchozams “valstybė” per-' Bridgeportas susilauks di

Klenauskas, Boleslovas. leido 805,363 ha žemės, ku- Į desnės krizės, negu prieš

kovojusių' su caro valdžia,ik-vkhi Parengimai ten neda-
n«qi inkm*imn<5 RoilčAtn at !l'Omi, nors ir pamainomis? vma. •.pasiaukojimus; KeiRetų at ; Kazimiero Daraniios Deven-vte - Daugelieoe, Barbo-

sako sisakyti Visokių baliukų ir,_ ___________  v® ra, vyras Daugėla, Mečislovas,
ir duktė Liucija, iš Uogynių k., 

. , ........................ .. _ Vabalninko vai.
^nedaromi minėjimai? Tos Eidukevičius. Bronius, g. 1919 

;>• noironVomot ,s3^®s Montrealio kolonijos m išyykęs Kanadon.jau n pakankamai prasimu- susirinkimus lankantiems Jonušas, Pranas, Leono sūnus,

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriai 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pi 
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti jvairiausii

Jurgis Mačionis ir J-urgis Krisiulevičienė - Grigaitė, Pet 
Kynas, geri mūsų draugai, ronė, iš Veisėjų vai., vyras Te
dai* vis neatgauna pirmykš- ofilus, vaikai Antanas ir Pra
tęs sveikatos. Linkime, kad nas-

rios savininkai daugumoje antr^ji pasaulinį karą, nes 
pabėgo į V. Vokietiją. Že- Vls baugiau dirbtuvių palei

valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai 
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso-g tarpan. 
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie! 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur

jie tuojaus pasveiktų ir grįž- Kriuklis, Stasys.

> dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
J “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para

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

KELEIVIS
836 E. Rro»dwwv ••• So. B«wfon 27. Mam

tų kuopos veikliųjų narių Lukavičius, Henrikas
Massel, S. J., gyvenęs 
Ronkonkoma, L. I., N. Y. i Raškauskas. William (Pazkow- 
Paszkowski), Juozo ir Onos s., 
gimęs Šiauliuose.
Paulauskas, Stasys, Stasio sūn.,

J. Valeika

SEATLLE, WASH.

Lake

džia darbininkų. Under- 
wood bendrovė paleido di
desnę dalį darbininkų, o 

buvusių ūkininkų pabėgo į sausio 10 d._ dirbtuvė 
Vakarus. Vienam šimtui ha uždarom3 2 mėnesius ir 
apdirbti numatyta 10 iki 12:?’^®, ^ar^>mm^ll» Iškaičius 
darbininkų “norma”, bet 11 raštin^s tarnautojus, ne- 
pavyzdžiui, Schwerino rajo- ^ar^°-

Įmes ūkio darbo rankų di
džiausias trūkumas. Nuo

i 1955 iki 1957 m. beveik 8

gimęs 1926 m.
Pieslikas, Juozas, Dominiko s„ '■ 
iš Raguvos vai.
Pigagienė, Zabelė.
Pukenas, Aleksandras. 
Rimkunas, Marijona. 
Sedziukevič, Petras.

<L

NEMUNO SŪNŪS 
lis, 426 psl. . . .

antroji da- 
. . - .$4.00.

RBWWHfcttBSS««aWOB
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos vaMžios 
pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Squ.'ret Worcester, Mass.

Susirūpinome Vasario 16-ja
Didžiojo Lietuvos Kuni

gaikščio Gedimino Draugi
ja minės Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo su
kaktĮ ir šiemet. Minėjimas Slavinskas, Stanislovas

..nonmV vc Slavinskas, Vincentas,bus vasano T6 dieną lenkų A .
z.o * - • j- Stupuras, Antanas. Jono sun.,salėje (18 gatves .r Madl- Wenthworth Are.,Chi-

son kampas). €ago
Visi vietos ir apylinkės Sūrvila. Edmundas ir Henri- 

lietuviai kviečiami minėji-! kas. 
me dalyvauti. iTreinys, Jonas.

ne tėra likę vienam 100 ha 
vos — 4.

Bet šios bėdos yra bend
ros visur, kur žmogus ver
tinamas noimų skaičiais.

—lis

IR KARALIENE TAUPO

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės Į registruotą vaistinin-! 
ką Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmacy” savininką, čia iš-; 
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- ; 
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siuničiame vaistus VISUR. Turime; 
sperialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, < 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo ; 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų.; 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit mums < 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Phm.
Ideal Pharmacy vaistinės savlniakna 

ir Notary P«Mte 
............................... ....

Vaistų Pakictai į Lietuvą
Per mūsų vaistinę yra pasiųsta virš 4,000 pnkietų vaistų 

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

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sqn Woremrter, Mi

Anglijos karalienė savo 
dvarui išlaikyti gauna Į>er 
metus $1,300,000, bet, sako, 
ji negalinti su ta suma išsi
versti ir turinti nuostolių 
daugiau ne šimtą tūkstan
čių. Jis liepė taupyti. Ir 
štai beveik visų pirma 
nubrauktos išlaidos dova
noms, kurias karalienė duo
davo trejetukus ar kervirtu- 
kus pagimdžiusioms moti
noms. Tokioms dovanoms iš
laidų per metus būdavo a- 
pie $600. Tas dovanas buvo 
Įvedusi karalienė Viktorija 
prieš šimtą metų.

Susituokė W. Griškonisr
Walter Gresh (Griškonis) 

dirba filmų karalystėje, — 
Hollywoode. Prieš Kalėdas 
jis grįžo vedęs nelietuvių 
kilmės moterį. Kalėdų die
ną Griškonių svečiai buvo 
nufilmuoti ir jų linkėjimai 
įkalbėti į plokštelę.

Vestuvių puota buvo gruo
džio 28 d. Jaunų Lietuvių 
Vyrų Draugystės salėje.

Laimingo gyvenimo jau
niesiems!
Mano linkėjimai

Geriausių linkėjimų visam 
Keleivio personalui Naujų
jų metų proga.

su Osais

NEW HAVEN, CONN.

Bend

1958-ais metais sausio mė
nesyje baigiasi Liet. Bend-

DANTYS, Ju Priežiūra. Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina . $4.00
ŽEME DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
1945 metų, kuriuos autorius. 
Rytojas ir diplomatas, pralei- 
lo PKgcūziioj, prie Italijos sie
nos. I-a oarfs 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:

ItOTVlTlS
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mase.



pto Ketvirtai LETVIS, SO. BOSTON No. 8, Sausio 8, 1858

Iš Pavergtos Lietuvos I
įdomu* pasikalbėjimas 
valgykloje

Vilniaus pedagoginio in
stituto studentai A. Cimbo- 
iaitis ir D. Trumpickas rašo

i jis gal parašytų ir veltui, 
bet antspauduoja tik pus
bonkiu”.

“Klaipėdoje, Dobilų gat
vėje, name Nr 8 į kiekvieną

bolševikinėj -šluotoj” turė- b1ut» ^ali patekti pro* šitokį piikalbėjim, Vii- SSk—

niaus miesto valgykloje Nr. kam,in° J11*?

Sveikatos reikalai Lietuvoje
II ; liau 1958 metais. Kur naujų

“Keleivio” paskutiniam ligoninių neprašoma, be- 
numeryje, straipsnyj “Svei-veik visur nurodomas rei- 
katos reikalai Lietuvoje” ' kalas esamas padidinti, 
buvo atpasakota, ką kai-: Dėl ligoninių ankštumo 
bėjo Aukščiausios Tarybos ne tik nėra kur dėti nau- 
deputatai Vilnuje apie svei-jjus ligonis, bet sunku jose 
katos rūpinimo laimėjimus palaikyti sanitarines sąly- 
mūsų okupuotoje Lietuvoje, j aas dėl ligoninės perkrovi-HllvOVV v > ikivjv ii* • « J “1 x 1 JJ • i • • _ * * * * I *

11 kuii esanti Dzeržinskio Ia de! !?’ ¥d dazl?ai, Tie laimėjimai pavaizduo- mo, nėra kur išsidėstyti su
gatvėje netoli pedagoginio ^£±1...................... . ------------- -------------
instituto bendrabučio ir to 
dėl joje būtų labai patogu 
studentams valgyti.

tems nereikia atidarinėti 
duių ir kad dažnai lyja, na

ta nepaprastai dideli. Bet 
kiekvienas deputatų ir net 
patys pranešėjai, pasidžiau-

kabinetais, su gydymo prie
taisais ir tyrimo aparatais. 
Negali noimaliai dirbti ir

mo gyventojai yra dėkingi įę pasiektais laimėjimais, gydytojai. Kaip yra ligoni-
ValHu^s^^K^Daskaite Ai namų valdybai miesto 

jie papras?; ‘-Prašome šalta L'*“®“®* komiteto vado-
barščių, troškintos veršie- VainS. I. « , , .
nos porcija ir varškiečių su Seirijuose yra - elektrai- 
gnetine”. " bet nuo t0 ten n®ra

Pardavėja: “Mielu noru, -Vies;au- Elektra nešviečia 
bet... jau nebėra”. neį., miestelio gatvėse nei

“Tada barščių, guliašo ir kolūkiečių namuose. L z tai 
blynelių su cukrum...” visi dėkingi rajono pramo- 

Padavėja: “Mielu noru, kombnato vadovams.

čia pat pradėjo kalbėti ir' nėse su vaistais, su chirur- 
apie esamas negeroves. Tų : giniais instramentais, tvars- 
negerovių atrodo net dau- i tomąja medžiaga ir kitais 
giau, kaip laimėjimų. Ir jei- gydymui reikalingais daly- 
gu deputatai, pagirdami ' kais, deputatai nepasako, 
partiją bei vyriausybę, už gal padėties ir patys neži- 
jų pastangas, kalba, kaip iš nodami. Tačiau gaunamuo- 
gramofono plokštelės ir, se iš Lietuvos ir Amerikoje 
atrodo, įsakyti, tai apie esą- laiškuose dažnai keliamas 
mus blogumus kiekvienas jų prigniaužtas gvoltas ir dėl

AFR1KOS - AZIJOS KONFERENCIJA

Egipto sostinėj Cairo pasibaigė Afrikos-Azijos tautų 
konferencija, kurioje dalyvavo ir Sovietų Sąjunga. Ji 
tu žemynų tautoms žadėjo visokeriopą “brolišką“ pa
galbą kovoje prieš Vakarų imperialistus.

bet... dar nepagaminta.” Taip rašo juokų skyriuje įkalba kas sau, ir tartuose šitų dalykų stokos provinci
ali ko gi pagaliau turi- Pad komunistų Vilniuje lei-įžodžiuose dažnai pasigirsta jos ligoninėse.

džiama “Tiesa”. Bet tai negyvas širdies balsas. ' Vis dar trūksta gydytojų.
Padflvpin • ‘Silkių ir limo- ‘juokai, o ašaros. j Ko Tarybų Lietuva, kai- Kuršėnų rajono deputatas

nado”. Ii Maskvos eina šaltas oras ! ba.nt P P po— | p ję
lovke studentai “Šluotoi” imis, dar stinga žmonių kad jo rajone gyvena apie

klaus;a valyklos vadovus “Gyvename už geležinių sveikatai rūpinti, kad pavy- 10,000 gyventojų, yra Pa-
kada bus g2ima ju valgvk- u^lvai^’ to dėl negalime su tų ir pralenktų kapitalisti- venčio cukraus fabrikas,
loję pavalgyti to, kas kas-,->umis nei Pakalbėti, nei nius Vakarus? Kuršėnų plytų ir drenažo
dien melagingai pažymima”"’1' 
jos valgių sąraše.
“Tobula** medicinos

Poilsio namu reikalu
per daugeli metų svarsto 
kuopų Įnešimus poilsio na
mo reikalu. Šeiminiai pasi
kalbėjimai ir debatai iki

taria ir duoda Poilsio Namo 
Fondui $100,000. Tai būtų 
mūsų kalbamo darbo pra
džia, tada jau būtų galima 

! pradėti steigti seniai kalba
mą lietuvių poilsio namą. 
Jeigu taip atsitiktų, tada aš 
norėčiau iš anksto išdėstyti 
tris pasiūlymus.

1. Išpirkti ar perimti po
ilsio namą jau įsteigtą ir e- 
santį gerame stovy. Geras 
stovis reiškia, kad namas 
turi pajamas, apsimoka iš
laidas ir dar sutaupo nuo- 
; šimčius įdėtam kapitalui. 
Naujoje Anglijoje būtų ga

ilimą rasti keletas tokių na
mų ir pasirinkti tinkamiau
sią.

2. Turint $100,000 fondą 
įgalėtų rūpintis visai naują 
(namą statyti. Tada tik rei
kėtų pasirinkti tinkamą lie

tuvių apgyventą koloniją ir 
pradėti darbą. Pavyzdžiui, 
imkime Čikagos rajoną, kur 
tokia lietuvių įstaiga yra la
bai reikalinga.

3. Jeigu pirmas ir antras 
pasiūlymas atpultų, tada 
reikėtų jieškoti galimybių 
steigti lietuviško pobūdžio 
vasarnami (vilą). Tokia 
vila turėtų būti kur nois 
prie ežero, upės, kad galė
tumėm turėti nuosavą Pa
langą, Birštoną, kur nors 
prie pušynėlio ar beržynė
lio. Lietuviai, žinote, iš pri
gimties mėgsta pasivaikš-

pagalba

Savilionių apylinkės tary
bos pirmininkas A. Nau
džiūnas Vilniaus “Šluotoj” 
šitaip i-ašo, kas atsitinka, 
kai visi gydytojai suserga:

“Tą lytą stagiai susirgo 
Alytaus rajono ‘Nemuno* 
kolūkio laiškanešys, karo 
invalidas Viktoras Alšaus
kas. Liga buvo rimta. Kol
ūkio felčeris, apžiūrėjęs Al
šauską, skubiai iškvietė A- 
lytaus ligoninės greitąją pa
galbą. Telefonu buvo pra- 
r ešta 11 valandą. Greitosios 
pagalbos mašina išvyko pas 
ligoni net su keliais gydy
tojais. Bet pusiaukelėje 
staiga... susirgo visi gydy
tojai. Gydytis jie nutarė pas 
Cilinkevičienę, gyvenančią 
Savilionių apylinkėje, Ly- 
('ekininkų kaime. Tačiau, 
kada Cilinkevičienės “vais
tų*' nepakako, jie gydymą
si pratęsė pas Leščinskienę, 
j yvenančią tos pačios apy
linkės Larilionių kaime. Pas 
: (tekusi sąmonės Alšauską 
jie atvyko tik 5 vai. vak.

“Na, seni, kerepliok i ma- 
š ną. Tik greičiau! Jau va
karas”. pareiškė jam.

“Bet ligonis, kad ir norė- 
• amas, negalėjo* pajudėti iš 
'ietos.

“Kai pagaliau jis buvo 
nuneštas ir paguldytas ma
šinoje, gydytojai paleido 
savo mašiną visu greičiu du- 
Puriuotais kolūkio keliais, 
nekreipdami jokio dėmesio 
i ligonio maldavimus.

“Retkarčiais atgaudamas 
sąmonę, Alšauskas juto, 
kad pakelėje buvo dar keli 
sustojimai, po kurių gydy
tojai grįždavo vis linksmes
ni. vis geriau nusiteikę. Vę 
Nors jų sveikata su kiek
vienu sustojimu gerėjo, ta
čiau iš mašinos išsikepuitė- 
jo beveik silpnesni už savo 
ligoni. Gal ligoninės val
džia išrašys jiems kokių sti
presnių ir kaltesnių vaistų, 
regu mikstūrą samogoni- 
ką ? Tada jie tikrai pasveik
tu”.

usitikti, belieka tik šiuo Visų pirma stinga ligo- vamzdžių fabrikas, statybi-1 .M
laiškeliu palinkėti laimingų ninių. Stinga miestuose, bet nių medžiagų kombinatas, pastgej

i Naujųjų metų. labiausia jų stokoja kaimis- gydytojų nesą net didelių į- klausimas Namo
“ras mus daug sniego, ki Lietuvos rajonai. Su sta- monių dirbantiesiems ap- ‘ pag šiolai^iu nedavė. Pasku- nS^ėli iHZ^

Kasdien pūgos ir vejai, Šal- tvbomis Tarybų Lietuva ls tainuati Daugiau gydytojų «į R; Vėl nutyla J tinis S.L.A Seimas Detroi- i n° «Hv2n2 
tis siekia iki 20 laipsnių viso yra nesparti, ir del to non turėti Kazlų Rudos ra- , dauAuvo kalbėta ir te išrinko Poilsio Namo Ko- škų bus 4 laips- nespartumo kenčia ir ligo- jono ,r eilės kitu deputatai. ' mištj™ kuli r^ntįT namo(amerikoniškų

, ,. . . - . .... .... . .. _ , _ , .... tautiško pobūdžio įstaigą— sitanmų,kokia žiema bus pas mus nais atsitikimais imta jau retume irasmet priimti ne- vį, k! ^.'nepadarė. Iš komisijos pa
dai nežinia, nes tik jos pra- esami pastatai, kokie tik mažiau kaip 3o0 studentų ^tvės. like'sikalbėjimu buvo aišku, kad
džia. Iš Rusijos atvažiuoda- pasitaiko, ir dėl to jie be- Kaune ir apie 100 studentų • • h <rlwn’£
mos mašinos ir lėktuvai at- veik visuomet blogai pritai- Vilniuje, tai tuomet arti- N. o-aUti, vul

. . ., . • ., . . . Z , _ * *1*1^ \ lr ri P — Iz1 tą tarpe savųjų savo saulė-'las ir kad tokis namas•Šiaip pas mus nieko nau- tun Įe'kahnCT sanitarinių ,- Onedieiniskų)taidrųteuku- g* dien<^-
. p V-i r rengimų, būna permaži ir mą”. Bet ir vėl vargas — ..... ... , . .. .

ka,bam.a k*"- blogai išnaudoti studentų medikų bendrabu- Šakiam tiksliu yra j^etg-
"N•^i±S’=?erT“0 "21*!°: Dr. Pr. Mažylis nusiskuri- tis mažas, naujam statyti . Fondas. D^ja»
negirdime ir nematome. 
Turbūt ir liksime taip am-
zmai

džia, kad net pačiam Vii- švietimo ministerija neduo- iždas tebėra tuščias. *
niuje poliklinikos įrengtos da lėšų, o gauti studentui I^ekvienas S.L.A. Seimas

, ... .... netinkamose ir permažose kambarys Kaune ar Vilnių-
taip rašoma laiške isLie- patalpose. Kai val. je — tušti svajonė. Ir dar į.uvos. džia rado lėšų įruošti Vii- vieną blogumą nurodė savo monės darbininkai, žemes-i

puoti pušų kvapą, baravykų 
pasirauti, o kartais tik pa
siklausyti, ką senovės lietu- 

ū-
____ t ________Man

bet jokių išvadų ro(jos, kad tokia vila būtų
labai pageidaujama.

Pnilsin Vumn karimi c; i o fii_ 
poilsio namas — vienas ar j rgjo įvairiu pasiūlvmu: dva- 
daugiau — yra gyvas reika- prie Cape Cod\ Naujoje 

Anglijoje; ežerą su pušynu 
ir namu Pennsylvanijos 
kalnuose; George Washing- 
ton namą, Čikagoje ir kitus.

Pagrindinis reikalas, kaip 
matote, via pinigų klausi-

ar
namai gali išsilaikyti iš sa
vų pajamų. Bet kaip toki 
poilsio namą įsteigti? Ka
me yra fondas? čia jug 
e kia pinigų.

Tiesa, turėjome posėdžius 
ir su S.L.A. viršininkais. 
S.L.A. prezidentas P. Dar- 

igis garsiai kalba, kad, gir
Kaune nieko nauja

Bolševikų išleistoje infor
macinėje knygutėje “Kau
nas” matai
priklausomos
pastatų nuotraukas. Štai gent išleistam Vilniaus al- tojų apsikrečia biurokratiš- žiemos mėnesiais. Ir ką kai- nalūkann
centnnis PastaJ M. K. Čiur- bume tokiu neparodyta, ku kiautėjimu. bėti apie kolūkininką, kai iureuti ir devintinės ’
lionio vardo dailės Blogiau yra kituose mies- Kuo ir dar buvo deputatų ir jam miesto buitis atrodo vOmisiia naiutn iai uždėta
J^ val^ybine resPubbtonei tuose jr blogiausia kaime. nusiskundžiama, tai kad išganymu. Metų metais }’5:U ° UZ
oiblioteka. vykdomojo ko-1 Niek geriau yra, atrodo, daugiau būtų susirūpinta trūkstanti gavėnia, lopais*“..* j-? j . • ••
miteto rūmai, umversite- £aune įr bene §įauliuose, kaimo gyventojų sveikatos virtęs paskutinis drabužis, . vs ,

\.s tai tikrai gražūs ^u,. daf “buržuazijos vieš- i c’kalais, daugiau daroma iki paskutinio nutriušinta ’ a se.ran is usivieinji-

niuje sporto stadionus, sta- pranešime prof. Pr.-Mažy- nie ji valdininkai, šiaip “ma-^- ctą n?nion’ turi’ tik 
lyti paminkius Lietuvos pa- ris: “Pasitaiko — sako jis— žąsis" žmogus. Amžinai pa-' imkit S L A sekreto-
vergėjams, statyti puošnius kad atskiri medicinos dar- snikaudami, gyveno susi

mas. Ar sekantis S.L.A Sei
mas Čikagoje skirs $100,- 
000?

Būtų gerai ir net pagei
daujama, kad būsianti dele
gatai Į S.L.A. Seimą apkal
bėtų tą klausimą namie, 
kuopų susirinkimuose.

Dr. D. Pilka,
Poil. Namo Kom. narys 

S. KAIRIO ATSIMINIMAI

cas.
. • • •• . i‘vui vieši jvro vive’ ivGiaic, viau^iau v. ai vi nes izvi i/acn uviuivs iiuvi įuoiii va T * 4- \ «

pastatai, bet visi jie pasta- patavimo laikais” suspėta tuberkuliozei gydyti, dau-gimtoji pastogė, taip pat mo
ty
įmo laikais, 

putėje tas 
nežinančiam 
vis naujųjų šeimininkų dar rajono tik rūpintis darbo žmonių žinės prievartavimas. šio Namo Komisiją su au-

Stepono Kairio atsimini
mų pirmoji knyga “Lietuva 
budo” jau atiduota ryšyk- 
lon ir po poros savaičių pa
sirodys knygų rinkoje. Kny
ga turės 416 puslapių. Ją 
išleido L.S.S. Literatūros 
Fondas, spausdinta Lietu
vių Enciklopedijos spaustu
vėj. Apie ją vėliau plačiau 
parašysime, o ši kaitą gali-

00 xalslaL reikalu, sako: “Artimiausiu gydymu, bet ir priemonėmis dėl to visko padaugėjo vi- . , , .
Teisybė, yra kelių naujų laiku Jurbarko mieste rei- pačiam susirgimui Įspėti, šokiu susirgimų, deputatai, • ^.i.: ’ ‘ ' .. “ c,~

namu darbininkams nuo- kia pradėti statvti naują Ii- susidomėti profilaktikos už- suprantama, neprivalo. kai- ’ % me pasakyti, kad ji yra se-
Tonfnę. Be to tolimesnėse daviniais. bėti. Bet už juos kalba iš mo le,Ralu- mai visų knygos mėęėjųjaukų ir pats didžiausias 

laimėjimas: jų pastatyto vi
sų Sovietijos budelių pirmo
jo viršininko Felikso Dzer
žinskio paminklo nuotrau
ka. Jis pastatytas toj vietoj, 
kurioje stovėjo paminklas 
žuvusioms už Lietuvos lais-

Lietuvos opera Maskvoje
Gruodžio pradžioje Vil

niaus operos ir baleto teat
ras lankėsi Maskvoje ir pa
rodė lietuvių baletą “Aud
ronę” ir operą “Pilėnai”. 
Vilniuje yra troleibusas

kaimo vietovėse reikia Į-i Kiek bebūtume negreiti Lietuvos gaunami laiškai, Eikime toliau. Sakysim,j laukiama ir kad jie tikrai 
steigti stomatologijos kabi- šimtą nuošimčių patikėti kur retam nėra prašoma at- sekantis S.L.A. seimas nu- ra kny ga nenusivils 
netai. Viešvilės apylinkėje ■ pranešėjų ir deputatų kai- siųsti vaistų ir ypatingai
yra dveji vaikų namai, že- boms apie Tarybų Lietuvoj dažnai prašoma vaistų nuo 
mės ūkio mechanizavimo pasiektus laimėjimus žmo-tuberkuliozės. Susirgimų & 
mokykla, invalidų namai ir J nių sveikatai rūpinti, neten- plaučiais, nežiūrint prof. ! 
kolūkio “Tėvynė” centras, o1 ka abejoti, kad vis tik yra Mažylio teigimų, atrodo, ne ;
dantų gydytojo čia nėra”, j nemažai padaryta. Yra į- tik nesumažėjo, bet dar pa- J Amerikos Joje aprašoma
Ligoninfe pastatymo šau^steigta naujų ligoninių, po- daugėjo. Kur, gerbiamieji j ’ ’ nuo At|anto ikj p>dfj|to;
kiasi Sedos denutate A. hklimku. ambulatornu. dis- deputatai, minta tuberku- v.
Kaupaitė
tatas R.
Kazlų Rudos

JAU IŠĖJO N AUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 5

'ligoninėn. Tik vieno nepa- katingumui pakelti yra pa* ! Vilniuje yra 2 troleibuso 
Čia ne juokai, bet ašaros 'linijos, vyksta paruošiamie* 

darbai trečiajai linijai. 
Dabar yra 26 vagonai, o

S Kaip gyvena rezervatu indėnai; Nuostabūs požemių urvai; S
kio vaikų būrelis rogutė-įinėj» "ei l>raneMj«i._ nųi ties«•»»» f ^u^Tuį^t'riitomybP,! ’ s« .raliais paveikslais.

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

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

v . . . j.; krtVj.jc ji aaroai trečiajai unijai, mis pasileido nuo aukšto deputatai kiekgeronpu- išnaudojimo panaikinimas.
Norint sutvarkyti kokius ai? Q Ralno ežef0 HnR Ledas bu. sėn pasikeitė pačias gyve- O Ui reiškia reikalą numa

no, s reikalus pas vo to vaiRai nimo Kad ir nedrj- rint: pačią komunistų parti- ,
cio rajono kooperatyvų vai- 4 paniro po ledum ir atsku- so to minėti, tai vis tikcia ją bei jos sudalytą vyriau- ;
dybos sekretorių, reikia at- skaudi nelaimė bėjusieji i pagalbą jų jau y™ blogumo šaknys. Iki pa- sybę.
sinešti pusbonki degtines. . nebeaalėio bwu išgelbėti skutiniujų laiku skurdo pra-1 J. K.Pažymėjimą, kokio reikia. Trakų rajono vieno kolų- nebegalejo gyvu isgelhen

1
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Ir prelatas gali nušnekėti
Ilgametis nepriklausomos 

Lietuvos krikščionių demo
kratų vadas kun. M. Kru
pavičius prieš metus “Drau
ge” išspausdino atsimini
mus, pavadintus “1926 me
tų gruodžio 17-toji”, ku
riuose daug apie ką pasakė 
ne taip, kaip buvo. Be ko 
kita juose jis prisiminė ir 
nemaloniau krikščionių auk
štiems pareigūnėms iškeltas 
bylas.

Jurgio Kalvaičio pasiūly
mu, Respublikos Preziden
tui davus sutikimą traukti 
atsakomybėn dėl tarnybinių 
nusikaltimų, ši byla su kal
tinamuoju aktu buvo pa-į 
teikta (jau tautininkų vai-: 
džiai esant) • Vyliausiajam 
Tribunolui teisu. Vyliausia
sis Tribunolas ypatinga su-į 
dėtimi (5 teisėjų, vietoj tri-i 
jų, kaip paprastose bylose), 
pirmininkaujant Vyr. Tri-

M. Krupavičius šitaip pa-;bunolo pirmininkui prof. 
sakoja: 'Antanui Kiiščiukaičiui, kal-

“Petrulį. (Vytautas Petru
lis, krikščioniškojo bloko 
žmogus, buvo finansų mi- 
nisteįiu ir ministerių pirmi
ninku, Red.) pažinau kaip 
žmogų, kuris mokėjo vertin
ti savo garbę. Žinojo jis ir 
mes visi žinojom, kad jis 
nusikalstamo darbo nepa
darė. Jam buvo sufabri
kuota politinė byla. Jam tai 
negarbės nesudarė, vien tik 
nemažų nesmagumų. Tokių 
bylų tuomet buvo dešimti
mis sudarytų. Nuo jų nu
kentėjo daug nekaltų žmo
nių. Daugelis gerų ir pa

tinant prokuroro pad. M. 
Kavoliui ir ginant dviem 
Vyt. Petrulio advokatams, 
byla išžiūrėjo, viešame teis
mo posėdyje, pripažino jį 
kaltu 1 ir 2 p. p. nurodytais 
nusikaltimais, o iš 3 p. (ky
šių ėmimo išteisino ir nu
baudė pusantrų metų grasos 
kalėjimo su daliniu teisių 
aprėžimu. Dalį bausmės at
likus, Vyt. Petruliui pra
šant, likusioji bausmės dalis 
buvo jam Respublikos Pre
zidento Ant. Smetonos do
vanota.

Toji Vyt. Petrulio byla

SUSIKIBO DĖL KIAULĖS ODOS

Dviejų universitetų komandų vyrai East - "ėst Shri- 
ner lenktynėse San Francisco rimtai susikibo dėl kiau
lės odos gabalo — sviedinio. *

Bėdos begalinės
—Maik, padėk man išvi-{ 

rozyt vieną mįslę.
—Kokią mįslę?
—Aš girdėjau, kad komu

nistų partijos gazieta, ką 
vadinosi “Daily Workeriu”, 
jau užvertė kojas. Reiškia, 
Maskvos vargonas Ameri
koje jau nebetriūbys.

—Bet tąi nėra jokia mįs
lė, tėve. Laikraščiai miršta 
dažnai, o “Daily Workeris” 
seniai jau nesveikavo ir jo 
mirtis atrodė neišvengiama. 
Kai kurie komunistai net ir 
norėjo, kad jis mirtų.

—Sakai, komunistai to 
norėjo?

—Taip, tėve.
—Tai kibą dvasia šventa 

davė jiems razumo.
—Amerikos komunistų 

partijoj, tėve, yra dvi dva
sios, ir jodvi taip savęs pik
tai kovoja. Ta kova ir pa
kirto “Daily Workerį”, ku
ris išgyvavo 33 metus.

—Tai dėl ko jos kovoja, 
tos dvasios? Ar Maskvos 
senvičiais negali pasidalin
ti?

—Jos kovoja už vadovy
bę.

—O kaip jos išrodo, tos 
komunistu dvasios? Ar to- 
kios pat, kaip ir mūsų, su 
sparnais ir su uodega.

—Ne, tėve, komunistų 
dvasios yra kitokios: viena 
jų išrodo kaip Maskvos 
Chiuščiovas, o kita kaipA- 
merikos komunistas.

—Ir abidvi be vuodegų? 
—Be.
—Maiki, tu čia man juo

kus proviji. Kokia gali būt 
dvasia be vuodegos?

—Jeigu tėvas to nesu 
pranti, aš paaiškinsiu kitais 
žodžiais. Komunistų parti
jos dvasios reiškia dvi prie
šingas frakcijas.

—O ką reiškia frakcija?
—Frakcija reiškia orga

nizacijos dalį, kuri nesutin
ka su tos oiganizacijos po
litika arba jos nusistatymu 
kokiu nors klausimu.

—Bet kodėl tu sakai, kad 
viena komunistų dvasia iš
rodo kaip Chruščiovas?

—Todėl, tėve, kad šita 
frakcija stoja už Chruščio
vo politiką. Jai vadovauja 
Williamas Fosteris, kuris 
pirma garbino Staliną. Nore 
Stalino jau nebėra, Fosteris 
vistiek pasilieka ištikimas 
Maskvai. Šitai politikai bu
vo priešingas “Daily Wor- 
kerio” redaktorius John 
Gatės. Ypač jis griežtai

• - ™ vyzdingų ūkininkų buvo nieko bendro neturėjo su
prieš Maskvą nusistatė po i§varytų ir ubagais paleistų. Prekybos - Pramonės bank-
to, kai Maskvos pasiųsta ar- nriklausė nrie 1*utuoJančio banko Suėjimi ja žiauriai nuslopino retruns pnKiausepne
Vengrijos žmonių sukilimą, gausių mimstenų pirmi- „ūkininR Sąjungos (bal.
Gato pradėjo aiškinti perimų&vo btelams valsty- rinkikus Rudyti,
“Workerį”, kad Amerikos krikščionys demokratai su-
komunistų partija turi atsi-:y hnnknitiinianėin pJL kūrė dar dvi politines orga- mesti nuo Maskvos ir Urky- Pte- g* «

“Dar negražesnė buvo Ū- Juno-ukinmkains ir Dar- 
kininku Saiungos bvla bo FederaclJą — darbimn- Tiesa^tokU “fcšiniųbyla7’ kams. žvejoti. Red.) Vadi- 
buvo. Ūkininkų Sąjungos ’??maJal b^* P,adzl« davei 
valdybos žmones buvo su- ~ isodinti i kalėjimus dar prieš i lalkrastyJe ‘ Jesupes Ban-1 
bylą. Tiesa, kad jie buvo!?05 "^spausdintas feljeto-

tis prie Amerikos žmonių 
dvasios. Todėl Fosterio frak
cija atsisakė “Daily Wor- 
kerį” remti ir ant galo nu
tarė ji uždaryti. Bet jis gal 
būtų sustojęs ir be tokio 
nutarimo, nes neturėjo pi
nigų. Komunistų partija pa
skutiniais laikais labai su
menkėjo, laikraštis neteko 
daug skaitytojų ir jau sun
ku buvo jį palaikyti.

—Nu, vot, Maiki, tai čia 
ir prieinam prie tos mįslės, 
katros aš negaliu išfigėriuo- 
ti. Kai sputnikai pradėjo 
padangėmis lakstyt, tai nu
sigando visa Amerika. At
rodė, kad komunistų galy
bė jau užvaldys visą svie
tą, ir nebus jokio ratunko. 
0 dabar pasirodo, kad ne 
tiktai jų gazietos pradeda 
mirti, ale ir visai jų parti
jai gali būt kaput. Kaip da
bar atrodo, tai tuos ruskių 
aitvarus reikėtų vadinti ne 
sputnikais, ale kaputnikais.

—Aš sakiau tėvui iš pat 
pradžios, kad žmonės nusi
gando tų sputnikų be jokio 
reikalo. Bet apie tai gal 
teks dar pasikalbėti kada 
nors vėliau, o dabar aš pa
linkėsiu tėvui geros sveika
tos Naujiems Metams ir pa
sakysiu iki pasimatymo.

—Tai rokuojasi, jau nori 
bėgti? Gal turi padaręs del
tą su kokia papliauška?

—Ne, tėve, turiu mokytis. 
—Oirait, gali saū eiti.

SUDEGĖ APIE 
DU BILIONŲ

1957 metais J. A. Valsty
bėse gaisrai sunaikino tur
to SI,275,000,000 vertės. 
Tai didelė suma, bet jei tik 
tokie nuostoliai tebūtų bu
vę, tai dar būtų tiek to. De
ja, gaisruose žuvo ir 11,300 
žmonių. Kas drįs pinigais 
tas gyvybes įvertinti?!

Daugiausia žmonių žuvo 
vasario 17 d. gaisre War- 
renton, Mo., — 72 asmenys, 
o medžiaginių vertybių dau
giausia sunaikino vasario 
26 d. įvykęs gaišias gumos

(Laiikas iš Berlyno)

“Rytų šalelėse” 
ganda maitinami 
visos gerovės taip

. kištos panosėn kombinaci
jos išlašėjo ir savitarpvje

propa-^n^yh/R raug° i * i įonoi vyko
centro

dpbesvc ;lašaL Neperseniai vyko
ir nune-ikomumstll PartlJos 

» j - komiteto 33-čioji konferen-samos padangėmis, per me- .. ,
tus riestos pasakos gale pa- ^a'/en vls.ko buV°į J?*’ 

penkių pirštų kom-ibarzd« varveJ° " Rodes>

dr. Herneck, kam jis parti
jos aukštuosius vadinąs 

1 “raidės mokslininkais”, 
scholastikais ir pan. Čia pa
minėtos tik kelios pavardės, 

i tačiau tokių, kurie abejoja 
'“komunistų partijos vado- 
i vaujančiu vaidmeniu dialek
tinės raidos istorijoje” yra 
t daug.
J Kad visa supuvus ir dvo- 
jkia, paaiškėja toliau iš to 
slaptojo protokolo. Konfe
rencijoj pavardėmis pulti 
gana aukšti šiškos, partek 

jcai, kam jie leidžia savo 
žmonas į V. Berlyną pasi
pirkti. O sugavo jas grįž
tant su pirkiniais muitų 
kontrolė.

Prie pirkinių ir kodėl pas 
priešus perka, galima ir su
stoti, žvilgterėjant į atitin
kamų rusų zonos organų 
neviešam vartojimui išleis
tą “analyzą” — pranešimą, 
kurs ir atsidūrė pas priešą. 
Ten kalbama padidėjus 
kiaulienai, tačiau vis dar 
trūksta galvijienos ir ver
šienos, dėl jų moterys stovi 
eilėse prie krautuvių. Su de
šromis reikalai, sako, ir ne
kokį, ji praskydus kaž ko
kiais skysčiais, žmonės jos 
nenori, gera dešra lenda po 
stalu, ant kortelių neduoda, 
ji atneša daugiau pinigo 
parduodant aukštomis kai
nomis be kortelių.

kišama pvumu nvm-, . , . . . . .y .hinaniia “ ‘ , viskas kaip pasmeruota. Bet
Ne kitaip ir Rytų Vokie-',Vaka,y socialde7

tijoje. Tačiau šiemet iš at- m,°.kra‘« ^nkose nesemai 
J J J atsiradęs tos konferencijos

slaptasis protokolas kalba

nubausti ir visą turtą pra- inas apie lašinių antspaudų
rado. Dar viena tiesa, kad skut,m« lr. k‘%d^m»
ryšium su ja buvo labai i “T*? P"e . -^njampoles
daugelio geriausių, susipra-į Ukminkų Sąjungos yetkejo
tusią, garbingų, Reiklių ir d.os,uko dvare Manjampo-
sąmoningų tautiečių ir pi-'ies A|w' Prokmature tuo
liečiu ūkiai išvaržyti ir su al“yr"u, sus,domėjo ,r
vieni lazdele paleisti ubą- l,ladeJo

r dar k. Grimu tebesant• • •
“Ši ir kitų bylų eilė tai 

bolševikų vadinamos paro
domosios bylos, kurių pilna 
diktatūriniuose kraštuose.

Į dar
Valstybės Prezidentu. Įžen
giamąjį tardymą užbaigus

gen. E. Vimeriui, Kurie ou- anif> mdaiŠM-niK 22---
vo tose pareigose ilgus me- i partijoje 
tus ne tik tautininkų val
džiai esant, bet ir krikščio
nių demokratų laikais. By
la buvo žiūrima viešame 
posėdyje, teisiamuosius 
nant daugeliui advokatu., „,

i Byla dėl teisiamųjų skundų '
Į ir prokuForo protesto buvo 
žiūrima Vyriausiajame Tri
bunole, kur teisiamųjų 
skundai ir prokuroro pro
testas buvo atmesti.

daly kiis

Konferencijos siūtos iš
plovė į paviršių dvi vyrau
jančias sroves partijoj. Vie- 

, na Ulbrichto sparno, reika- 
liaujanti griežtesnio kuiso,

Stalino laikais lI>o'luot“ 
praktikuoto, antra srovė ro-

Šlubuoja ir pieno aprūpi
nimas. Visur jis parduoda
mas tik krautuvėse užsire
gistravusiems. Atvykusiems 
naujon vieton su vaikais a- 
tostogauti negaunama pie
no dėl neužsiregistravimo. 
Pieno puslitris — 58 pf., bet 
imama, dėl smulkių stokos, 
60 pf. Lygiai apvalios kai
nos imamos ir už kitas pre
kes. Žmonės permoka be 
žodžio, svarbu, kad gauna. 
Krautuvėse vyrauja lieso 
pieno sūris, didelėse valst. 
krautuvėse — 4 lūšys im- 

sūrio, mažesnėse 
—dvi rūšys. Lyg ir pagerė-

do piritais i Lenkiia ir Ven- !ję ir sviesto reikalat Jis 
J 7 A , , j laisvai parduodamas už

giną ir reikalauja lankstu- „ . .6 i • i j švara 10 markių, “sviesta-mo ir nuolaidumo, daugiau . , ? „ , ’ T’ j «. .. *•« - taukiu kilo—1 i ra. Iš dar-paisvti esamos tikrovės.

(jau tautininkų valdymo 
laikais), Ūkininkų Sąjun-

r t -1- cu. v i-i- 8OS Centro Valdybos kaiku- Jas kele Stalinas, kele Hit-i^e narjaj buvo patraukti at- 
lens, kele Musolinis, jas ke_!Sakomybėn už tai, kad, pri- 
L* velėdami pagal sutartį su
na • Voldemaras. Tai vilko 
ir ėriuko istorija... Tie po
nai ėst norėjo ir ėdė visus,' 
kurie tokiu ar kitokiu būdu 
stovėjo skersai jų kelio. To
kia logika vadovaujantis

Krašto Apsaugos Ministeri
ja pristatyti kariuomenei 
lietuviškos gamybos laši
nius, jie apgaulės būdu, tik
slu pasipelnyti, pristatė pi
gius amerikinius, iš dalies

visos Stalino bylos taip pat ukraininius, lašinius, nusku- 
reikėtų pateisinti. Čia gėda sdarnį užsieninius lašinių 
ne suėstiesiems, bet suėdu- antspaudus ir uždėdami jų
sle!?s. ’ - »x vieton lietuviškus. Ūkininkų

Taip rašo prelatas M. Sąjungos žmonės buvo su-
Krupavičius, o štai ką tuo 
reikalu sako Lietuvių Teisi
ninkų Draugijos Centro 
Valdyba, kurios pasisaky
mas paskelbtas paskutinia
jame jos leidžiamo žurnalo 
“Teisininkų Žinios” nume- 
tyje:

“Vytauto Petrulio byla 
buvo ne politinė, bet grynai 
kriminalinė. Jis buvo kalti
namas 1) dėl pasisavinimo 
perdaug valdžios tikslu pa
sipelnyti, išduodant užsie
nio licenzijas, 2) dėl nau
dojimo savo tikslams vals
tybinių pinigų ir 3) dėl ky
šių ėmimo.

“Ta byla pradėta krikš
čionių demokratų valdymo 
laikius (1923 m. rudenį ar 
1924 m. pavasarį), iš pra
džių tiesioginiai nekalti
nant Finansų Ministerio 
Vytauto Petrulio, 
“įžengiamojo tardymo me-

žovių — tėra kopūstų, mor-
_ __  ____ v kų ir kaliaropų. Obuolių tik

bvlos” daugelio ūkininkų pakeitimų, areštų ir savižu- blogos rūšys, sv. — 70 pf. 
ūkiai buvo išvaržyti ir ūki- ^ybių, savęs koneveikimo ir pietų kraštų vaisiai pasiro- 
ninkai paleisti su lazdele bėgimų į Vakaras. Kolkas do tik kaikur, tuoj juos iš- 
ubagais.. užkulisiuose iš Rusijos at- gaudo. Saldumynų paklau-

“Buvo visai kita Ūkininku '^ ,Pai? sos patenkinama tik pusė,
Sąjungos kriminalinė bvla. ^teligentijos idealogi- šokolado tik ketvirtis pa- 
Ckininku Sąjungos skviius “es kov^ uosto vyR- klausos. Kakavas suvaržy-

, surinko iš ūkininku drau-.st.anc1^ dlskus;JM įmonėse tas kontingentais, parduo- 
giškus vekselius, pažadėda- Puve^ kilmę ligas. Kaiku- dama su visomis išspaudų 
ma, diskontavus tuos vekse-;rios kgos inteligentijos tar- atmatomis. Pupelių kava 
liūs, nupirkti užsienyje trą- Pavaįnt°! bIa?a.trals; laikoma “kuprota preke”, ji 
šų ir ūkio padargu* juos kiais ’ Partijos stalinistinė slapstoma po lentynomis pa- 
parduoti ir po to vekselius i^2vė T° tUn žistamiems- Valdinėse ka-
išpirkti. Pinigai Ūkininku .1** spaudą prade-
- ” da įžiūrėti, kad jos kate-

“Netiesa, kad dėl “lašinių Laukiama pašalinimų ir

vinėse ir restoranuose, gali- 
kavą gerti iki valios,

sodinti į kalėjimus, kai jų 
nusikalstamieji darbai pa
aiškėjo įžengiamojo tardy
mo metu. Lietuviškų lašinių 
buvo rinkoje, bet Ūkininkų 
Sąjungos veikėjai nenorėjo 
mokėti aukštesnių kainų už 
lietuviškus lašinius, tuo 
skliausdami mūsų ūkinin
kus, ir nesikreipė į kontra- 
gentą dėl sutarties sąlygų 
pakeitimo. Netiesa, kad 
užsienietiškiems lašiniams 
pirkti vietoje lietuviškų da
vė sutikimą Krašto Apsau
gos Ministeris ir Valstybės 
Kontrolierius. Jei tai būtų 
buvę, tai Ūkininkų Sąjun
gos veikėjams nebūtų reikė
ję klastoti lašinių antspau
dų ir būtų atkritęs visas pa
grindas tai bylai prieš Ūki
ninkų Sąjungos veikėjus 
kelti. Ši taip pat grynai kri
minalinė byla buvo spren
džiama Kariuomenės Teis-

__ tu paaiškėjus Finansų Mi-*me, pirmininkaujant teismo
fabrike Butler, N. J., būtent!misterio V. Petrulio rolei to- pirmininkui gen. P. šniuka- 
12 milionų dolerių. »je byloje, Vyr. Tribunolo tai, kaltinant prokurorui

Sąjungos vadovybės ranko-įuA ma kavą gerti iki va
se sutirpo, vekseliai nebuvo fhl?mo nekune dėstytojai puodukas —. 2 markės.
išpirkti, dalis ju buvo supro-tul J..asm?niskas dėstymui (xUkelta i 3-čią pusi) 
testuota ir kaikurie ūkiniu- FaZ)U,?s ?r nuomones. To- (AURelta -> “4 Pust)

ikius 
i kuri 
iima

du heretikus jau prieš 
laiką įmurkdė į kalė- 
— prof. Harisch ir•» • wuz

tverti filos.

kų ūkiai išvaržyti. Ūkinin
ku Sąjungos centro vadovv- i
bei ir daugelio Ūkininku Są- ~ k™1- .
jungos skyrių vadovybėms'bloch' daba1.' ^‘komasi uz S.10S, mo.metai,
buvo iškelta byla. kurioje :tlu',,os tvertl fllos- <l<Kenu* ,er’ Ja“ bul,> 727-27#"

pripažinti kaltais ir nuteisti. x JAU BAIGIAMAS SPAUSDINTI
Tik teismo ir Lietuvos Ban
ko dėka daugumas tų pate
kusių į bėdą ūkininkų ne
buvo išvaržyti, nes teismo 
tardymo metu dauguma jų $ 
vekselių buvo prijungta * 
prie bylos kaip kaltės iro- x 
domieji daiktai, jų vykdy- 5 
mas sustabdytas, o Lietu- £ 
vos Bankas vėliau tuos vek
selius nurašė į nuostolius”.

Yra minėtajame “Teisi

liMHl metais Amerikoje bai
gusiu kolegijas motery tebuvo 
8,10S, o 1950. metais tokių

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

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

Kalendoriuje bus įvairių informacijų, naudingų 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingų dalykų.

x Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo-
ninkų Žinių ’ Nr. 21-22 ir £ l iaus kaina lieka ta pati—50 centų. Prašome jį užsi- 
daugiau įdomios medžiagos. 2 Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo
Pagirtini teisininkai uz tai, x
kad jie susirūpino savopro-
fesijos narių likimu, .liejau k 
seniai renka žinias apie Lie
tuvos teisininku likimą ir I • • * *
jas skelbia.

adresu:
“KELEIVIS”

636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius

Patarimai mums ir vyrams^
Massachusetts Širdies Drau
gija savo Naujųjų metų 
sveikinime duoda mums, 
moterims patarimų, kaip 
mes turime savo šeimoje 
kovoti su širdies liga.

• Ji pataria:
1 1. Įtikinti savo vyrą, kad
jis nesisielotų dėl pastebė
tų “ženklų”, kurie gali ro
dyti širdies ligą, bet gali 
būti tik tariami, ir išsklai
dyti vyro abejones kreiptis 
į gydytoją.

2. Gaminti valgį, kuris 
būtų maistingas, bet netu
kintų, nes didesnis negu 
noimalus svoris ir širdžiai 
'duoda daugiau darbo.

3. Žiūrėti, kad vyras tu
rėtų pakankamai poilsio ir 
tuo būdu galėtų savo šir
dies naštą sumažinti.

4. Skatinti jį tvarkingai ir 
saikingai mankštintis, kad 
tuo būdu galėtų būti fiziš
kai sveikas.

5. Įtikinti, kad jis naudo
tųsi tinkamomis atostogo
mis, kad nedirbtų šeštadie
niais, sekmadieniais ir kito
mis šventėmis ir neatsineš-

Moterys vadinamos silp
nąja lytimi, bet iš tikrųjų 
taip nėra. Teisybė, vyrai 
turi stipresnius raumenis, 
bet bendrai moterų orga
nizmas yra atsparesnis, sti
presnis.

Juk moterims gamta sky
rė uždavinį naują gyvybę 
savo iščiuje kurį laiką ne
šioti, jį subrendinti atski
ram gyvenimui, to dėl ji pa
sirūpino ir moterų kūną ati
tinkamai tiems uždavi
niams pritaikyti. Moters 
plaučiai turi deguoniu ap
rūpinti ne tik jos, bet ir dar 
negimusio kūdikio kraują; 
jos organizmas tūri būti li
goms atsparesnis negu vy
ro, nes jis turi apsaugoti ne 
tik jos, bet ir kūdikio gy
vybę, to dėl ir moterų am
žiaus vidurkis yra didesnis 
negu vyru. Yra aiškių duo
menų, kad ir nuo širdies ligų 
vyrų miišta beveik dvigu
bai daugiau negu moterų, 
aišku, kad ir sergančių šir
dies ligomis moterų yra 
daug mažiau negu vyrų.

Šitą turėdama galvoje

SKAITYKITE

Vertintos Knvtos
BARABAS. Paer Lagerkvisto SIAURUOJU TAKELIU, pa- 
istorinė apsaka iš pirmųjų rasė K. B. Kriaučiūnas. Spau- 
krikščionvbės laikų Romoje, Pa-dė “Naujienos“. Psl. 178. Kai- 
lestinoje ir Kipre, knyga lai- na $2.60. Senesnės kartos lietu- 
mėjusi Nobelio premiją. 'riams gerai pažįstamas daini-
Kaina ................................. $2.25. ninkas ir poetas K. B. Kriau-

SViAMTlNS. parašė 1. Ti.:«S"»s vaUdži,i aprašo sa- 
tinis, 15 įvairiu tn,mpų pas.- ™,r <aun-v’5f L'etU’
kojimu. 180 pusi., kaina $2. .. . . .... .. ._ įnkoje, įspūdžius gnzus Lietu-

ANGLŲ-LIETl VIŲ KALBŲ von jr dabartini savo gyveni-
ŽODYNAS, apie 20.000 žodžiu, ima Amerikoje.
368 psl.. redagavo V. Baravy- j gEJJAg KARErvis MATUTUTIS, 
kas. pigiausias ir naujoyiikiau-; paraAė Jurgris Janlnis. pasakoji- 
sias žodynas, kieti viršeliai, kai- ,mas apie nepaprasti, žemaiti, kuria
na $4.
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi
suomene- santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina 28c
LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
dedantiems angliškai mokytis; duoda 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.
Raina ................................................... 78c

daug nuostabią dalykų padarė, tik 
vieno, kurj tikrai turėjo 

padaryti. 237 psl. Kaina ........... 83.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi-______
chelsonienės parašyta: 250 manas iš žemaičių Kalvarijos pra-

u, 132 pusi. Kaina ... .$1.25: eities. Kietais viršeliais, 467 pusla-receptų,
CEZARIS, Mirko Jeiusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 psl. Kaina ............................. 42.
CEZARIS, Mirko Jeiusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,
176 psl. Kaina ......................... 82.

MILŽINO PAUNKSNE. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, gera 
popiera. Kaina .............................. 82.80
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškini, Tumą, Savickį, Giras ir kt 
249 pusi. Kaina.............................82-80
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.28
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunige 

M. Vąiadkos parašyta knyga, 2M 
pust. Kaina ................................8240
ŽEMAITES RASTAI. Garsios** 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu
Amerikoje parašyti vaizdeliai m ru
lyto jos paveikslu. 128 puslapiai, klausimu knygutė. Kaina ............ 25c
kaina . ...r........................................ 80c

A KISS IN THE DARK. J. Jazmi
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,

150 pusi. Kaina kietais viršeliais 82,
minkštais viršeliais ....................8148
U ETŲ VIŲ KALBO8 GRAMATIKA.

Paraše Dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.
Kaina ..................................................81-00
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ................. 83.
PER KLAUSUČIŲ ULYTRLĘ, pa

rašė- Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 176 psl Kaina .... 8240.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rade E. Vandervelde, vertė VardO- 

aas. Kaina ........................................10c

tų darbo į namus.
6. Daryti ką galima, kad 

i jis visada būtų gero ūpo, be 
baimės, rainus.

O kad mes galėtume tuos 
! patarimus įvykdyti, tai ir 
pačios turime i-ūpintis būti 
sveikos ir geros nuotaikos. 
Tai labai svarbu mums, jei 
norime tinkamai atlikti 
žmonos ir motinos pareigas.

Įdomu ir naudinga mums 
žinoti taipgi ir tuos patari
mus, kurie duodami vy
rams. Štai tie Dešimts įsa
kymų tiems, kurie nori gy
venti taip, kad jų širdys bū
tų sveikos, o jei yra paga
dintos, tai kad dar ko il
giau galėtų dirbti:

1. Susirask gydytoją, ku
riam pasitiki, ir klausyk jo 
patarimų.

Visados sakyk savo dak
tarui teisybę ir nustatytais 
laikotarpiais lankyk jį pati
krinimui.

3. Gailėkis nutukusio 
žmogaus.

4. Jei esi proto darbinin
kas, savaitgaliais būk sai
kingas sportininkas ar dar
bininkas.

5. Jei iškrenta daug snie
go, pavesk jį nuvalyti jau
nesniam.

6. Venk pats sau gydymo 
taisykles nustatyti.

7. Laimingas yra tas, ku
ris žino turįs silpną širdį ir 
tą žinodamas gyvena pagal 
jos reikalavimą.

8. Taip suplanuok savo 
dieną, savaitę, metus, kad 
turėtumi laiko poilsiui. Kai 
pats ilsiesi, ilsisi ir širdis.

9. Nesirūpink. Sveikata 
yra daugiau, negu ligos ne
buvimas. Jei turi priežastį 
rūpintis, stenkis pašalinti tą 
priežastį ir nustok rūpintis.

10. Visada elkis pagal sa
vo amžių.

R. M.

KEISTA PROGA 
KEISTOS APEIGOS

• : ••

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol

ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina .......................................... 28c
KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ.

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

piai, kaina .........................................84
PABUČIAVIMAS, parašė J. Gru

žas, novelių rinkinys, 155 psl. 
Kaina .......................................... 81.50.
TAVO KELIAS j SOCIALIZMĄ.

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

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams supras
ti. Kaina .......................................... 50c
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktato
re faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina ..................................................... SOe
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina 81-28
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk
naujausiomis iiniomia papildyta tuo

KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 
BINO SENOVĖJ E. Dievų yra vi

sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ..............................................8140
ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Abelkio 

parašytas isterinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina ........................ 8840
VISUOTINAS TVANAS. Ar talija 

toks tvanas Mti ir ką apia tari
sako mokilas. Kaina •••••...••S
IUOZAS STALINAS, arba 

Kaukazo razbaininkas buvo pasida
vė Rusijos diktatorių. Kaiaa . .25c
CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
188 puslapiai, kaina ........................ 82

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

i East Broadw«v . -r- So, Boston 27,

KELETVT9, SO. BOSTON

FILIPINŲ PREZID ĖSTAS PRISIEKIA

Carlus P. Garcia, 61 metu amžiaus, išrinktas ketvirtuoju Filipinų respublikos pre
zidentu. prisiekia. Tas iškilmes stebi jo žmona, žentas (kairėje), duktė ir kt.

PARIMUS MOTINA

Alūs žemėj kryžių ir smūtkelių 
Trispalvė neplasda laisvai, 
Grandinės sunkios kaulus slegia, 
Dejuoja kloniai ir kalnai...
Dabar, kaip baltos drobės bąla, 
Ten žemė sniego dengiama.
Tik motina prie Kūčių stalo 
Parimo graudžiai verkdama...
Parimo — pažvelgė į dangų 
Ir atsiduso taip skaudžiai,
Kad net žvaigždelė ten, už lango— 
Nukrito degdama skliautais ...
Ar gali kas dar jos paklausti:
Ko verkia ji? Ko taip liūdna?
Ko blaškos, kaip sugauta paukštė? 
Kodėl širdis jos kruvina?...
Ar gali drįsti, kas paklausti:
Kur jos dukrelė? Kur sūnus? 
Kodėl audimai kryžiais austi? , 
Kodėl smuikelis toks graudus?...
Dukrelė jos tremtyje mirė...
O sūnus — Sibiro miške...
Čionai tik gluosniai pasvirę 
Dejuoja audrų šėlime...

Pranas Lembertą*

1947.XII.31.

Tokios apeigos buvo gruo
džio 27 d. Japonijos mieste 
Nagoya.

Japonijoje iki šiol tebe
buvo nepanaikinta prostitu
cija, bet dabar jau yra iš
leistas įstatymas, pagal ku
ri nuo balandžio 1 d. turi 
būti uždaryti visi paleistu
vavimo namai, šita proga 
Nagoya mieste ir buvo su
rengtos mums keistos reli
ginės apeigos.

Tokie namai buvo ir Na
goya mieste. Jo Namura 
Yukaku (linksmoji miesto 
dalis) turėjo 64 paleistuva
vimo namus, kuriuose buvo 
275 “baltosios vergės”. Da
bar jos visos atleistos “į 
pensiją” ir gavo atlyginimą 
nuo 1,000 iki 50,000 jenų 
pagal “ištarnautą” laiką.

Jos visos pasipuošusios 
šilkiniais drabužiais (kimo
no) susirinko religinių apei
gų, kurias iškilmingai atliko 
du senosios japonų tikybos 
šintoizmo kunigai, apsivilkę 
šafrano- spalvos (ten ji lai
koma šventa) ir užsimovę 
lakuotomis skrybėlėmis. Po 
atitinkamų apeigų visos 275 
mergaitės išsirikiavo prie 
altoriaus ir ten joms buvo 
duota išgerti iš ryžių paga
minto vyno.

šitomis tikrai rytietiško
mis apeigomis buvo atžy
mėtas oficialus “miesto link
smosios dalies” (paleistuva
vimo namų) uždarymas.

Panaši vieta Tokyo, kuri 
vadinama Yoshiwara, jau 
pradėta pamažu naikinti, o 
gruodžio 27 d. Kovos su ve
nerinėmis ligomis draugijų 
federacijos, kurion buvo su
siorganizavę paleistuvavi
mo namų savininkai, vado
vai nutarė organizaciją už
daryti, o po balandžio 1 d. 
jie, pasak Japonijos spau
dą, žada atidaryti barus, šo
kių sales ir ten duoti darbo 
jų laikytų paleistuvavimo 
namų “darbininkėms”.

Kadangi Japonijoje tokių 
namų “darbininkių” buvo 
skaičiuojama apie 200,000 
ir tas paprotys labai įsigy
venęs, tai net kažkurios mo- 
teių vadovės yra nuomonės, 
kad tą reformą reikėjo įves
ti palaipsniui.

2
Juokis, jei esi protini**.

KETURIOS RANKOS 
NELAIKĖ VIENO 
REVOLVERIO

Neseniai New Yorke bu
vo toks įvykis, kuris, teisi
ninkų žodžiais, gali tik kar
tą per šimtmetį pasikartoti.

Policininkas sulaikė gat
vėje du asmenis, kurie mu- 

• sėsi, ir kai juos perskyrė, 
'ant šaligatvio iškrito revol
veris. Vienas mušeikų tvir
tino, kad revolveris yra jo 
priešininko, o tas sakė prie
šingai. Policininkas juos a- 
bu suėmė, o teismas juos 
vėliau teisė už ginklo laiky
mą be leidimo.

Prokuroras pripažino, kad 
jis negali pasak>rti, katro 
buvo tas revolveris, gi ke
turios rankos jo laikyti ne
galėjo, ir to dėl juos abu 
reikia išteisinti, nes geriau 
dešimtį kaltų išteisinti, ne
gu vieną nekaltą nubausti.

Teismas abu išteisino. O 
kaip tamsta tokią bylą iš- 
spręstumi?

No. 8, Sausio 8, 1958

BUVĘS “SUKILĖLIS”

35 m. nuo Klaipėdos snUimo
*

šiais metais sausio 7-15 dienomis sueina 35 metai 
nuo vadinamo Klaipėdos sukilimo. Man, kaip to “suki
limo” dalyviui, tebūnie leista nors trumpai pasidalinti 
su gerb. skaitytojais prisimintais įspūdžiais.

1922 m. gruodžio mėn. 23 d. Karo Mokyklos peik
toji laida buvo paleista 2 savaičių Kalėdų atostogų, 
šeštajai laidai buvo taip pat 2 savaičių šventės, bet ji 
turėjo Kalėdas ir naujus 1923 metus sutikti mokyklos 
patalpose. Bet ir penktoji, laida nevisai išbaigė savo ato
stogas. Sausio 3 d., kiekvienas atostogaujantis kariūnas 
gavo iš mokyklos telegramą, kad atostogos tuoj nu
traukiamos ir kiekvienas kariūnas turi grįžti mokyklon 
ne vėliau, kaip sausio 5 d.

Daug kas iš kariūnų giminių buvo susirūpinę, ko
dėl nutrauktos atostogos? Juk ne karo metas, bet tai
kos. Tuoj bėgo klaustis telefonu savo bičiulių, giminių 
Kaune (radijo tuo laiku Lietuvoj dar nebuvo), atidžiai 
skaitė laikraščius, bet nieks nieko nežinojo, viskas at
rodė ramu, bet kažkas nesuprantama. Kaikurie kariūnų 
tėvai ryžosi kaitų su sūnums vykti iš tolimų Lietuvos 
kampelių Kaunan išaiškinti. Karo Mokyklos vadovybė 
paaiškino visiems, kad generalinio štabo įsakymu bus 
vykdomi specialiai Karo Mokyklai pritaikomi žiemos 
metu manevrai toliau už Kauno. Nieko ypatingo, tik 
manevrai, kurie užtruks ne ilgiau kaip 2 savaites. Bū
kite ramūs. Nuraminti tėvai grįžo namo.

O visa Karo Mokykla, V ir VI laida, sausio 5-6 
dienomis pradėjo ruoštis manevrams. Stropiai valė šau
tuvus, kulkosvaidžius, kurių padidėjo net dvigubai, ga
vo keloms dienoms vadinamą sausą davinį, visą karišką 
aprangą, reikalingą žiemos manevrams; trūko tik šo
vinių; negavom nei tikrų, nei medinėm kulkom (ma
nevruose paprastai vartojami šoviniai medinėmis kul
komis, ir jais visada bučiavom aprūpinti prieš išvyks
tant). Dabar jokių. Paaiškinta, kad gausim vietoj.

Sausio 6 d. apie 3 valandą po pietų Karo Mokykla 
;š Aukštos Panemunės per Nemuno tiltą Šaučių link 
;švyko manevrų. Tyliai žygiavom. Be dainų, be orkestro, 
be triukšmo. Tik buvo girdimas durtuvo, kastuvo, kati
liuko barškėjimas ir duslus žingsniavimas. Krito leng
vos snaigės. Neilgai žygiavom. Už valandos jau buvom 
šiančių gelžkelio prekių stoty. Čia jau radom prekinius 
vagonus, į kuriuos pasikrovę apie 8 vaL vakaro pra
dėjom važiuoti. Kadangi vagonai neturėjo langų, du
rys buvo irgi uždarytos ir be to naktis, tai negalėjom 
susigaudyti, kuria kryptimi važiuojam.

Niekur stotyse traukinys nesustojo. Viduje naudo
jomės žvakėmis. Apie 10 vai. nakties traukinys sustojo. 
Atidarė vagonų duris. Dairomės. Aplink miškas. Sto
ties nesimato. Būrio vadas šaukia, kad išliptumėm iš 
vagonų ir sustotumėm ties juo. Kai visi išlipom, tada 
jisai trumpai sukomandavo:

—Būrys paskui mane, žengte, marš!
Už poros šimtų žingsnių'sustojom prie kitų vago

nų. Čia jau radom keletą mokyklos vyresnių karininkų, 
:r kai susirinko visi kariūnai, vienas iš karininkų ne 
balsiai, bet tylioj nakty gerai girdimu balsu prabilo:

—Kariūnai, mes visiems aiškinom, kad vykstam 
manevrų, bet nepaaiškinom, kokie tie manevrai bus ir 
kur. Dabar jūs turit žinoti visą tiesą. Už keletą dienų 
Paryžiuje bus sprendžiamas Klaipėdos klausimas. Be 
rietuvių į Klaipėdą pretenduoja dar vokiečiai ir lenkai. 
Spėjama, kad alijantai nutars Klaipėdos kraštą palikti 
kokios nors didžiosios valstybės globoje. Mes lietuviai 
turim visas teises į tą lietuvišką kraštą, bet tik niekas 
nenori girdėti mūsų balso. Todėl męs bandysim tą 
kraštą prijungti prie Lietuvos ne deiybom, bet jėga. 
Mes negalim oficialiai siųsti kariuomenės, bet turime 
veikti slaptai. Tą galima atlikti tik su maža, bet gerai 
oaruosta kariuomenės dalimi. Jums, kariūnai, tenka di
delė garbė tame istorinės reikšmės žygyje dalyvauti. Be 
iūsų dar dalyvaus 2 kuopos Karo Policijos Mokyklos, 
vienas kavalerijos eskadronas ir dar keliolika savano
rišku būdu atrinktų drąsių kariainkų. Viso apie 600 
vyrų. Klaipėdoj dabar stovi virš 1,000 vyrų prancūzų ba
talionas ir dar gali susirinkti virš 1,000 vyrų Klaipėdos 
miesto ir krašto vokiečiu policininkų - žandarų. Stai
gus ir slaptas mūsų puolimas kaip prancūzus taip ir 
vokiečius užklups visai nepasiruošusius ir mums nebus 
sunkumo pasiekti savo uždavinį. Tada didieji turės 
skaitytis su įvykusiu faktu, ir norom, nenorom Klaipė
dos kraštą pripažinti Lietuvai. Kad sėkmingiau pasiek
tume tikslą, be karinių, jau mums žinomų taisyklių, mes 
turime dar laikytis specialių nurodymų:

1. Kiekvienas iš mūsų čia pat gaus persivilkti civi
liniais drabužiais, o savo kariškus palikti vagone, tvar
kingai juos surišus į pundelį ir prisegus raštelį su pa
varde.

2. Jei pasitaikytų būti sužeistam ir paimtam į ne
laisvę, užsiginti kad esate Lietuvos kariuomenės karys, 
bet Klaipėdos krašto gyventojas.

3. Nelaikyti su savimi jokių paveikslų, adresų, už
rašų, nerašyti laiškų, dienoraščių.

(Bus daugiau)

t
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VIETINES ŽINIOS tai. i vienas paralyžių, difteritu, IEŠKAU PARTNERIO Pakalbinkime draugus ir Paieškau Marijoną Žilinskienę ir jos 
vaikus Raimondą ir dukterį Ksaverą.

nradėio Dosėdžiu* Į?entui samdyti dirbtinio j kams sudarė sąlygas Kalė- Labai sumažėjo džiovi- 9eunel|S pradėjo poaeuztua įi^tanc aamintnia nprpika- j__ __ .. i _____nUvtmrmmsc 1047______ lietaus gamintoją nereika-į das praieisti ’jį” šeimose, ninku mirtingumas. 1947
M . . ~- >< laujant paskelbti pavojaus darhovietėg bendradarbiai metais is 100,000 gyventoją
Naujųjų metų dieną Mas- padėti (proclaiming statė sudėj0 porą šimtų dolerių, plaučių džiova mirė 60.7, o 

sachusetts seimelis pradėjo of emergency); užtraukti ii- to nepakaks. pernai tik 17. Daugiausia
šių metų posedzus. Pirmi- galaikę paskolą paplūdy-! Reikėtų ir Bostono skau- džiovininkų yra South End, 
7?ku rSnnkte8 demokratas miams, parkams ir kitoms'tams SUiSirūpinti tuo reikalu, kui gyvena daug biednuo- 
John Thompson. Guberna- poilsio vietoms Įsigyti; im-| a. Andritilionl* menės ir kur gyvenamieji
torius Furcolo pasakė pro- tis priemonių pastatyti Bos-
graminę kalbą, kurioje iš- tone valstijos administrach 
dėstė savo 50 pasiūlymų. jai rūmus; rinktigubemato- 

Iš jų paminėsime: Nusta- iių 4 metams ir'1.1

Čikagos skautai be globos 'skarlatina, šiltine, timais, Ak^i^otitSiimd Į užsisakyti “Kelei- ji išvyko iš Lietuvos 1913 m ir Pir-‘
o .. • •_ ’ ^„Amenką užsiimti j .„ y.į..------s------« ma gyveno Rotkforde, o 194o aie-likusiems Samueliu vai- vejarauplemis, “Dude ranebin*’’ ir vesti ramų ir ’i . K«1M merams OO- toif sirdįjau kad gyvena Cbicagoj. . . .. r* , , , . i-:.- - ----- K., --------------------------------------------- Jj pati ar kas žino^ ir va-lkuJs

prašom atsiliepti:
Felė Baltramiejūnienė 
Pušalotas, Pumpėnų jt-vė Nr ~ 
Joniškėlio raj. Lietuvos TSR

Dude ranehing** ir vesti ramų ir j VI 
laisvą gyvenimą. Geistina, kad bū-, 
tų apie 6& metų amžiaus be Žeimy-: 
nos. Ai esu 55 metų be šeimynos, tu-! 
riu pinigų ir įplaukų. Malonėkit atsi- • 
šaukti.

Patricia Shurn 
P. O. Box 190
Peru, Ind. (4

Jieskojimai
Paieškau Povilaičio su žmona, kadai
se gyveno Nuertingene ir Schwaebi- “ T7~ 7 ! ' , .
scfae Gmveend. ir Norkevičiaus. <~- IesKau Lenedlkto PazniuoKO, kilusio*y-

FARM A NUOMAI

Kova su vėžiu

tyti mažiausią valandini at
lyginimą $1; pagerinti ne- Skautai padėkite!
laimingų atsitikimų drau- ---------
dimą; Įvesti tokį ligos ir Skaičiau spaudoj, kad či- 
nelaimingų atsitikimų ne kagoje didelė nelaimė išti- 
tiarbe draudimą, koks yra.ko Vlado Samuolio šeimą: 
''Kalifornijoje ir kaikuriose motina mirė, o netrukus po 
kitose valstijose; padidinti to susirgo tėvas. Jis pagul- 
fondą namų seneliams sta- dytas i ligoninę ir nėra vil- 
tyti iki $45 milionų; duoti ties, kad greitai pasveiks, 
teisę žemės ūkio departa- Liko 4 vaikai, iš jų 3 skau- 
»»mrs»ą«ssasrtJ^srsTrnSCTxrrxss«gKK<gsąKi»žKvrra

i Būti Sveikas ir Drūtas?
ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal L’ltrabes Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 
amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, Į kurių sudėtį Įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die-

Kaina su persiuntimu $7 «ž bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDE Al. PHARMACY, 29 Kelly Sq„ Worcester, Mass.
V. G. Skrinska (savininkas)

HOOBS

venusio 1947 m. Freundenta'.e. Pra- « Pirmųjų Purvinų kaimo, Papilės
šau j'tsilieDti: vahs” ap,e 60 met<} Praaau rasyt,:

V. Brilling Domas Pikevičius
<13bl Gauting Sanatorium D. I.
Germany

Kuršėnai, Kaštanų g-vė Nr. 
Lietuvos T. S. R.r gyvenamieji j Didelė farma, 160 akerių žemės.

seni, netinkami žemė labai gera ir visi pastatai nau-' -----butai yra 
gyventi.

Sveikatos viršininkas ra
Draugijos kovai su vėžiu gį^ visus, jaunesnius kaip 

Massachusetts skyrius per- 40 metų, Įsiskiepyti dr. 
nai išleido $173,035, be to Salk polio skiepais. Per sau- 
draugijos centras kovai su ^į įr vasarį tie skiepai duo- 
vėžiu reikalams Massachu- riami veltui.
setts valstijoje išleido $674,-___________ ._____

Massachusetts valstijoje Praeitį savaitę pora as-
pernai 12,000 moterų krei
pėsi medicinos pagalbos rei
kalu, iš jų 400 surasta ser
gant vėžiu. Taigi, laiku 
kreipiantis pagalbos, gali

ama ir vėžį pažinti ir jį iš- 
! gydyti.

Nemirė nė

Bostono 
ninkas paskelbė, kad pernai 
iš 16,325 gimdyvių nė viena 
nemirė. Tai pirmieji tokie 
laimingi metai Bostono is
torijoje. O kūdikių -mirtin
gumas tebuvo 23.9 iš 1,000 

! (Visame krašte iš 1,000 kū
dikių mirė 26).

' Pernai Bostone nemirė nė

menų su lietuviškomis pa
vardėmis pateko į policijos 
rekordus.

John J. Maslauskas iš 
Dorchesterio, 28 metų, grei
tai lėkė pavogtu automobi- 
liu ir už tai sulaikiusį poli
cininką kėsinosi nušauti. 
Tas “paukštis” pasirodo jau

______ teistas porą kartų. Ir šį kar-
sveikatos virsi-1 tą jis gaus gerą porciją.

Vitas Alasevičius iš Ja- 
maica Plain>28 m., tėvų 
namuose peršovė 19 metų 
mergaitę Doreen Winters,

ji. Dėl senatvės noriu išnuomuoti ge- ! Paieškau Vinco Dvarecko, naeina 
rani žmogui, kuris nori gyventi ant; nuo Merkinės. Jis nats ar kas jį 
farmų. Daugiau žinių laišku. Rašyt:' žino nrašom rašyti šiuo adresu:

Mrs. Mary Kubilius 
Rt 1 Rox 276 
Custer, Mich. (4

Felix Dvareckas 
967 Park Avė. 
Woonsocket, R. I.

Dware

Floridiečiai, atsiliepkite!
Sveikatos tikslu noriu važiuo

ti Floridon, į Miami. Jei kas tu
rite laksvą kambarį, kur galė- 

— čiau gyventi ir valgyti pasitai-
Dievo Karalystė

Ar žinai ką gausime Dievo Kara
lystėje? Vieni džiaugsis, kiti verks, 
ne ai tai sakau, bet Biblija sako! 
Jez. 65:13-14.

Alik Armin 
3444 Mą>s. St.
Gary, Ind. (10-8

MEDUS
Ar norite gyven-

Aš, Rozalija siemonienė, ieškau savo syti, praneškite man: 
sesers Onos Vaikasaitės-Radvilienės, 
kilusios iš Avižių kaimo, Papilės vai. 
apie 70 metų amžiaus, turėjo 4 duk
teris. Prašom rašyti:

Rozalija Šleraonienė 
Kuršėnai, Kaštanų g-vė Nr. 3 
Lietuvos T. S. R.

Aš, Marė Strazdžiūtė, pąieš- 
kau sesers vaikų, Stasio ir Jono

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

Vedybos
Paieškau gyvenimo draugės, 

Andriuškevičių, iš Suvalkų gub. nuo 50 iki 60 metų amžiaus, ne- 
Vilkaviškio parapijos, Serdokų sunkaus svorio. Aš esu našlys, 
kaimo. Jų ieško jų vaikai Lietu- daug metų gyvenu savame na- 

ti taip, kaip kara-: voje. Jie patys ar kas juos žino me. Į užklausimus parašysiu
*4Icrvlfit nmčnm uttziliortt i odmvii • rlonaioulius? Valgykit me

dų!
Mes turime oren

čių medaus 65 cen
tai už bonką; Span-i 
guolių medus 751 

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,

prašom atsiliepti adresu: 
Mary S. White 
1772 Thomaston Avė. 
Waterbury 14, Conn.

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

SIUSKITE VIENĄ IS 23 NAUJŲ STANDARTINIŲ 
MAISTO PAKETŲ

kuri kartu su kitais svečiais. Medaus per paštą nesiunčiam. 
buvo atėjusi Naujųjų metų 
sutikti. Alasevičius tvirtina, 
kad tai buvęs nelaimingas 
atsitikimas.

A. Mizara 
411 W. Broadway 
So. Hosten, Mass.

Užeikite į seną Alexander’s 
vietą.

No. 3 — $14.90 
10 svarų cukraus 
10 svarų miltų

No. 7 — $22.30 
5 svarai taukų 
5 svarai miltų 
5 svarai cukraus 
1 svaras šokolado 
1 svaras saldainių 
1 svaras razinku

No. 17 — $25.10
5 svarai 6 uncijos taukų

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

PARCELS TO RUSS1A, Ine.
« » •• •veucia pagal specialų ąūsliarimą au znzuri««.

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

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

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

siuntimui 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.
Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas nu ojų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6^-7 savaite*. Orą paš

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

Jūs gaunate per mūsų Įstaigą gavėjo pasirašytą levitą.
Mūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek. kad kiekvienas kiijentas patarnaujamas labai skubiai. Atvykus 

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

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

mu patenkinti. Todėl jūs su pasitikėjimu galite kreir ' 'jimu galite kreiptis į mūsų įstaigą. <

PARCELS TO RUSS1A, INC.
1530 BEDFORD AVĖ,. BROOKLYN 16, N. Y.

Ai įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir šeštadieniais noo 9 iki 4 vaL
MANHATTENE PRIĖMIMO PUNKTAS:

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

DETROIT 12, Mich., 11601 Jo*. Campau Avė. Tel.: TO 8-O3S8 
HARIFORD, Conn. 651 Albany Avė., Tel.: CHapel 7-8164 
LOS ANGELES, Calif.. 121 So. Vernon Avė. PUnkirk 5-6880 
PHILADELPHIA 23, Pa., 832 No. 7th Street, Tet WA 3-1747 
CHICAGO, III., 3741 W. 26th Street, Tet CR 7-2176
NEWARK, New Jersey, 263 Market Streeet, Tel. MA 2-6837

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
_ AMERIKOJE

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

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

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pHaą 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- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senątvės. # ' 6' Rf-

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite rau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

OR. M. J. VINIKAS
SU Ww» M* Stmt, N«w Ywk 1, N. Y.

..... t.

ŽODYNAS
A. LALIO

—__ e_ m.___n •_tr
Anglų-Lietuvių.

12Sfi Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina 814

siųsti kartu su 
užsakymu

De. D. PILKA 
846 E. Broaduray

So. Boston 27, Mass.

VIDURIŲ
UŽKIETĖJIMAS
Galvos skaudėjimą, nervingu-; 

imą, prislėgtą nuotaiką ir daugy- ^ 
rbę ligų sukelia vidurių užkietėjv  ̂
imas. Tai viena didžiausių bėdų“ 
(mūsų gyvenime.
5 Weaderland Herb Tea yra na
tūralinis vidurių užkietėjimą pa-' 
į gydyti vaistas. Sudarytas iš dau-] 
fgybčs specialistų parinktų žolių 
Į Herb Tea — arbata yra pagel 
į jusi tūkstančiams.

Natūralus vaistas—tikras vai-;
Wonderland Herb Tea dėžu- 

kaštuoja tik viens doleris. Tuo- 
jjau užsisakykit W«nderland Herb

Tea adresu:
Mr*. Mary Obl

(32 UNION ST, INKRRMAN. PA 
įjau rašykit!

Ligų neatidėkit ryt dienai Tuo-
Uender'aad Herb Tea pagelbė- 
tūksančiams.

5 svarai cukraus
5 svarai miltų
2 svaraai 4 uncijos kumpio
1 svaras 4 uncijos kakao
1 svaras šokolado 

No. 18 _ $26.90
i 10 svarų cukraus
3 svarai 6 uncijos sviesto 

i 2 svarai 4 uncijos kumpio
2 sv. 2 unc. džiovintų vaisių

! 1 svaras 1 uncija kakao
1 svaras šokolado

No. 23 — $22.20
1,000 amerikoniškų cigarečių

—!— I ankščiau paduotas kainas įeina VISKAS------
MES TAIP PAT SIUNČIAME IR VAISTUS

No. 13 — $19.00
5 svarai taukų 
5 svarai cukraus 
5 svarai ryžių 
5 svarai miltų

* Streptomicino 10 gramų............................................. $3.75
* Rimifono Roche 500 tablečių..................................... $5.65
* Penicilino švirkštimui 3 mil. vienetų...................... $1.60
* Penicilino tabletėse 10 tabl. po 200,000 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.

Tazab of London
51 Reaervoir St. CAMBRIDGE, M«m. Tel: KI 7-9705

Nuo Harvard Sq. imti Huron autobusą.

KAS ČIA KALBA?

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

135 W, 14th SL, New York 11, N. Y.
(Tarp 6-tos ir 7-tos Avo.) Telefonas CHelsea 3-2683

Specialiu susitariau su INTURISTU
GENERAL PARCEL siunčia siuntinius į visas SSSR dalis,' įskaitant IJetuvą.

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

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

SIUNTINIAI I8SIUNCIAMI LAIKE 48 VALANDŲ.
Įtaikė kelių dienų jūs gausite pašto įstaigos kvitą ir kada siuntinys pasieks adresatą 

—kortelę su adresato parašu. Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokama čia.
Jūsų simlinya tikrai yra davaaa

KIEKVIENAS SIUNTINE) PRISTATYMAS MCSŲ GARANTUOTAS
Jūsų patogumui mes pasūdome didelį pasirinkimą medžiagų, odos, drabužių, avaly

nės ir vaistų geriausios rūšies ir labai prieinamomis kainomis.
Maisto produktas aagaliaaa siųsti sa kitais daiktais.

Atidaryta kasdien naa • ryte iki 4 vakaro, relna agi tais is iki 4 valandų po pietų.
Mūsų klijentų patogumui mes atidarėme skyrius šiuose miestuose:

906 Literary Rd.
CLEVELAND 13. Okio

Tel. T0wer 1-1461 
" 1 —

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

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į 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 

£ 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.

ŠLIL'I’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 l 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 Se. Halsted SU Chicago 8, IH

v+vvvevve > > re re ee e<r

11339 Jos. Campau 
DETROIT 13, MMt. 

Tel. TOamoesd 9-3M9

632 W. Girard Avė. 
PHILADELPHIA 23, Pa. 

Tel. WAMat 5-8878

9»eecxxxx^xxxxKX)6cx)O(xxH3cmtie0cxxxxxxxxrae8ooGO09«wm

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

“Keleivio” gpaurtuvt padaryt tamatoms vilką 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis iiuo adresu:

“KELEIVIS”
836 Eaat Broadvray, South Boatoa 27, Mom

MMMM9000000000I

V



Pttriapto Ažtuntas KELEIVIS, SO. BO8T0N No. 8, Sausio 8, 1958

AR ESAME TINKAMAI APSIDRAUDĖ?

Mirė Antanas Silkinis

Visų lūšių draudimas A- 
merikos gyvenime yra vie
nas reikalų, i kurį reikia at
kreipti ypajingą dėmėsi to
dėl, kad tai yra viena iš bū
tinų gyvenimo priemonių 
apsisaugoti nuo Įvairių fi
nansinių sunkumų, kurie 
gali sugriauti visą sunkiai 
sukurtą žmogaus ekonomini 
gyvenimą.

NAMINIŲ GYVULIŲ 
DRAUDIMAS — atlygina 
netekus mėgiamo šuns, ka
tės ar betkurio kito gyvu
lio, taip pat moka už vete- 
rinoriaus patarnavimus, ku
rie neretai nemažų pinigų 
atsieina.

ŠILDYMO ĮRENGIMŲ
(boilerių) draudimas — at
lygina nuostolius, susijusius

Iš esmės draudimas yra su boilerio sprogimu, kurio
ne kas kita. kaip tik orga
nizuotas būdas, pagal kuri 
kiekvienas žmogus savo Į- 
našu Įsijungia i milžinišką 
bendros kitas kito pagalbos 
tinklą ir savo Įnašu sudeda 
reikalingas lėšas, kad, vie
nam iš dalyvių (kurių tarpe 
ir pats esi) nelaimei atsiti
kus, būtų pakankamai lėšų 
padėti vėl ant kojų atsisto
ti. Užtenka tik prisiminti 
didžiąsias gamtos nelaimes, 
nusiautusias atskiras sritis,
kai tūkstančiai šeimų liko!

rezultate gali būti žmonių 
sužeidimas arba turto nuo
stoliai.

LANGŲ STIKLŲ draudi
mas — atlygina už išdau
žytus langus, kad ir kažkas 
tai padarytų.

DRAUDIMAS NUO VA
GYSTĖS — atlygina ne tik 
už pavogtus daiktus, bet ir 
už slaptingą daiktų dingi
mą, už vagystės metu pa
darytus vidaus buto nuosto- 

įiius, taip pat už žuvusius
svečiu ar tarnu daiktus.

be pastogės be turėto turto,. BIZNIO SUTRIKIMO 
vertybių: ka. prarandama;draudimas _ atlvgina 
brang, gyvybe, ka. nut.au ; nllo,tolius. jei bi^, susto.
kiamas gerai sekęsis biznis, ...
nustojama gamybos Įmonių ni'u
ir t.t. ir t.t. Koks butų jų 
ekonominis skurdas? Ir tik,\7 
tokio organizuoto savitarpi 
nės pagalbos plano—drau 
dimo dėka vėl atstatomas

ja veikęs dėl gaisro ar kitų

PAPILDOMŲ PRAGY
VENIMO IŠLAIDŲ drau
dimas —atlygina susidariu
sias jam išlaidas, kai jis,

Kalėdų dieną Cambridge, 
Mass., mirė Antanas Silki
nis, senas Cambridge gy
ventojas, sulaukęs 65 metų 
amžiaus. Velionis gyveno 
221 Columbia St. Jis paliko 
liūdesyje žmoną Teofilę, 
dukterį Alice, ištekėjusią už 
Vinco Giliaus, tris anūkus, 
dvi seseris, vieną Lietuvoje 
ir kitą Hartforde, Conn., ir 
broli Leoną Cambridge.

Velionis buvo kilęs iš; 
Stakmenių kaimo, Tryškių 
valsčiaus. Priklausė prie 
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugijos ir Liet Piliečių 
Klubo. Per daug metų ve
lionis laikė mėsos krautuvę.

Savo ir visos šeimos var
du noriu padėkoti kunigams 
už laidotuves, laidotuvių di
rektoriui F. Waitkui, šeimi- ! 
ninkėms už palydovų vaiši-’ 
nimą grižus iš laidotuvių, A. 
L. Piliečių Klubo šeiminin
kui Antanui Žvingilai ir vi- j 
siems draugams, giminėms 
ir pažįstamiems, kurie gau-i 
siu būriu velionį palydėjo į 
paskutinę, jo poilsio vietą. 
Apie tris šimtus palydovų! 
atidavė velioniui Antanui! 
paskutinį patarnavimą ir 
gruodžio 28 d. palydėjo jį į 
N. Kalvarijos kapines.

Brolis Leonas Silkinis

Šešiasdešimt metų 
rengėsi mirti

| tėvų komiteto Banketą tas, į kurį kviečiami visi, dainos
--------  kam rūpi lietuviška mokyk- Į Amerikoje 1

Šį sekmadienį, sausio 121a, vienos svarbiausių Įstai- į . “ ' ...
d. Lietuvių Piliečių Dr-jos gų lietuvybei išlaikyti. .P?tuvių Enciklopedijos Į
salėje bus Lietuvių šešta- pradžia 5 vai. vak. : leidykla netrukus.išleidžia
dieninės Mokyklos banke- * į 10, Paruos*6 ^nyg4

■■■■■■a—gi?L;etuvių damos Ameriko
je . Joje bus 472 dainos, iš

JORDAN MARSH COMPANY
Boston Framingham Malden

DIDŽIAUSIA NAUJOS ANGLIJOS KRAUTUVĖ

MŪSŲ GERIAUSIEJI LINKĖJIMAI

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO

IR

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Sausio mėnesį mes minime mūsų 107-ąsias gimimo 
sukaktuves . . . siūlydami su didelėmis nuolaidomis 
JORDAN MARSH geros lūšies prekes . . . Jums, 
Jūsų šeimai ir Jūsų namams.

5

Pirkite pas JORDAN MARSH ir matysite, kodėl 
šiemet daugiau negu bet kada

Sausis tai Jordan Marsh menuo Bostone

Dr. B. Matulionio 1

žmogaus ekonominis balan-183*??™’ P° faisr“ ar kitj 
jo normalus ir užti-!?elalmn* nebegah »Tentlsas —i...:— m muts __.i:___luuiiiesiU) gyveni

mas. s- if
Išskyrus gal Angliją, ro

dos, niekui’ kitur, tik šiame 
krašte draudimas yra apę- 
męs visas gyvenimo sritis ir 
tai daugiausia privačios ini-. 
ciatyvos dėka, kuri specia
liais Įstatymais kontroliuo- 

institucijų. 
iniciatyvos

jama viešųjų 
Gal todėl, kad

kurių 250 su gaidomis.

Išėjo Keleivio kalendorius

į Jau siunčiamas užsisakiu
siems 1958 metų kalendo- 

i rius. Jame yra daug visokių 
Įdomių straipsnių pasiskai
tyti. Pasiskubinkite Įsigyti, 
nes pasivėlavusiems gali 
pritrūkti. Kaina sena — 50 
centų, nors viskas pabran
go.

Fordo Fondas paskyrė mi4 
lioną dolerių Harvardo uni
versitetui ir 750,000 dolerių 
Massachusetts Technologi
jos Institutui.

BUTAS NUOMAI
4 kambariai ir virtuvė su aliejumi, 

šildymas karštu vandeniu, 22 Rock- 
view SL, Ja maica Plain, Mass. Tele
fonas JA 4-0969. (3

BUTAS NUOMAI 
Išnusmojamas sreras butas suau

gusiems iš šešių kambarių ir virtu-
, vės, su centraliniu apšildymu. Vieta 
j rami, netoli Uphams Corner. Yra 
tuščias garažas. Teirautis pirmame 

; aukšte.
17 Wendover Street 
Dorchester 25, Mass. (1

rtmuniniiii.iinuai

“Pažadėtos žemės” auto
rius W. Somerset Maugham 
nuo pat jaunystės sirgo 
džiova. Ta liga, anais lai- j 
kais beveik nepagydoma,i 
mirė ir abu JO tėvai. Jis,

buvusiomis sąlygomis.
Žmonių patogumui ir eko-*tU(jjjaVęg pats mediciną

nomimais sumetimais sian-įbuvo ^1^^ kad turėsiąs:
greit mirti, tad su didžiau-'

Aliuminijaus Kombinuoti 
Audrų ir Sietelio Langai

(STORM & SCREEN *INDOWS)

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberia
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 

5 ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon, Dorshester, M:

DR. D. PILKA
4
ir

S H 4 
T M S

546 BROADWAY 
80. BOSTON. MABB. 
Telefonu AN 8-1886

TeL AT

Dr. John Repohio
LIETUVIS GYDYTOJAS

ir
riet

t-4
Nedaliomis ir šventa 

pagal Bueitarimą

485 Columbia Road 
Arti Uphda’s

dU

*tel. AN 8-2712 irbe BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LANDAUS)

LUbnb Gydytojas lr Ckirvta 
Vartoja ▼Cliaosios koastrekdjes

Z-RAT Aparate 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo t-4. aao T-t 
SU BR0ADWAT

SOUTH BOSTON.

dien pradedama vis dau
giau naudoti, vieno poliso 
sistema, apimanti visą eilę 
atskirų draudimų, kuii gal 
lietuviškai pavadintumėm, 

VISPUSIŠKAS (Multiple 
Line) draudimas. Jis vienu

siu valios Įtempimu rašė vis 
naujus veikąlus, stengdama 
sis ko daugiau sukurti, kol 
dar gyvas. Taip tos mirties 
pralaukė daugiau negu še
šiasdešimt metų ir per tą ,

polisu apima: namų draudi-;Savo ilgą gyvenimą prirašė f 
mus nuo ugnies, uraganų, Įtiek kūrinių, kad jie visi vos 
audrtj, taip pat nuostolius sutilptų Į vieną sunkvežimį, 
ryšium su vandens vamz- Ipolito Tvirbuto sureži- 
džių užšalimu ar šiaip jau'suotą W. Somerset Maug- 
jų susprogimu nuostolius,'ham pjesę “Pažadėtoji Že-

veiksnys yra privačiose ran
kose, draudimo būdai ir tu
rinys eina su gyvenimo rei
kalavimais, ir todėl žmoguj
stovis nuošaliau, gal netun ... _ ,
tiek laii^o, kad galėtu visa Į susidariusius dėl šildymo ;mė” vasario 2 d. matysime 
tai sekti. Todėl manoma,'boilerių sprogimo, nuosto- South Boston High Schoolj 
kad ir mažas žiupsnelis ži- nus dėl namo sugriuvimo, įšalėję.
niu gali praversti pažint*;sugadinimo dėl nugriu-į — 
kažkurias rečiau naudoja-!vusio medžio, ar žemės nu- 
mas draudimo formas: /išlinkimo, langų išdaužymų,

‘ i i- < Udbaldu ir nekilnojamojo tur-NUOMOS draudimas: at-L S„lwKn,. 
lygina nuostolius dėl negauk
tos nuomos dėl gaisro ar ki-!. • - v. *- ipinigir.estu priežasčių. : , -* * *■ į *\OTT*'' **

BRANGENYBIŲ draudi-i(jomu
, , imo būdas, bet jis atseina i-jkakčių minėjimas,

jų netekus ae! betkunų ^į 20' ‘ ‘ *
priežasčių. Įvykstančių
muo^e. kelionėje ai kui ki-j --o, vįslJJjaunųjų pasirodymai. Bus

to draudimą, draudimą 
nuo vagystės, draudimą dėl

Įdėjimas pagal susitarimą 
Telefonuokite nuo 9 iki 5 vai.

AN 8-4958
* Tiesiai iš dirbtuvės
* Sutaupyk tarpininko komisą
* Trijų dalų langas
* Vienas iš mūsų daugelio pui

kių langų.

Žemos,

ŽEMOS

ROYAL ALUMINUM MFG. CO.
621 East lst Street, South Boston, Mass. 

Klauskite Mike (Maikel)

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
KAlNOS j lociklų, veikia sekmadi 

įniais nuo 2:30 iki 3 va), 
lieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir 3o- 
?anų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.” 

Steponas

TeL AN8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI

VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
RSTATB A INSUHANCB 

400 W.
8OUTH BOSTON.

Office TeL AN 8-0948
Boa. IT OKIOLH 8TBKBT

TeL FA S-6615

KETVIRTIS A CO.

Jaunųjų skautų švente
_______ ii

Sausio 19 d. 2 vai. p. p. | 
šv. Petro parapijos salėje Į-' 
vyks Bostono jaunųjų skau-:

asmeniškos atsa-jčių ir skautų “Neringos” i 
ir kt. Tai gana Į-(Paukštyčių ir “Vyties” Vii-:

, .. --------- ir sudėtingas draudi- j kiuku draugovių 7 metų su-i
mas — atlygina nuostolius! būdas ‘ ‘ ‘ "

pigiau, negu tie j Programoje bus Įteikta 
^a" i patys draudimai atskirai. draugovės vėliava; Įžodis ir

ASMENiNIO KILNOJA-
kitu draudimu svarbu žmo-(svečiai iš Worcesterio ir

umn 'T-t'D'v-sv j j- įgui išsiaiškinti ligi smulk- Broektono,
MOJO TURTO draudimas, įmeny kad žinotų, kas daro-] Iškilmės bus filmuojamos 

atlygina nuostolius už as-į ma, įr taj geriausiai gali (natūralinėmis spalvomis. To- 
meniską nešiojamą, varto-jpatarnauti tik savi šios sri-;kia šventė bus pirmoji 
jamą ar turimą turtą, taip į tįes specialistai, Į kuriuos .tremties skautų gyvenime. 
]>at už visos seimos narių į patartina kreiptis visais at- Skautų tėvai, bičiuliai ir 
asmenišką kilnojamąjį tur
tą namie arba kelionėje.

ASMENIŠKOSIOS PINI
GINĖS ATSAKOMYBĖS

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

ceptus ir turime visus gątavus vaistus.
Turime 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- BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6029

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- 
liuuuun.silfl IIIMI III III UIIIB BW—

!

Kas perka ar parduoda | 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALT0R 

387 E. BR0ADWAY
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku: Tel. GE 6-2887

vzmna

Laikrodžiai-Deimantai

Rdpeatiiųnu taisome laikrodžioa, 
tiedu, papuošalas 

379 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Telefonas

A. J.

AN8-4148

• vėjais. £
Br. Kalvaitis ir 

V. Stelmokas,
i Insurance & Real Estate 

Brokeriai,
389 W. Broadway 
South Boston, Mass.

visuomenė nuoširdžiai kvie
čiama dalyvauti. Įėjimas 
veltui.

Rengėjai
draudimas — atlygina už 
nuostolius, padarytus ap
draustojo ar jo šeimos na
rio tretiesiems asmenims: 
taip pat nuostolius, padaly
tus apdraustojo laikomų gy-i 
vulių. Jei. pavyzdžiui, ap-j 
draustojo šuva ką nors ap-j 
drasko ar Įkanda, jis drau
dimu apsaugotas. Arba vėl, 
jei apdraustasis ar jo vai
kas bežuvaudamas kaimy
nui Įkabina kabli i ausi, ■ 
draudimas atlvgina visus.'#
nUOstobu . įSsiūlo prardž.ia lietuviška supūiustyta duona ne tik šeimoms.

BRA’ CiŲJŲ KAILINIŲ g t»ot vestuvėm.-., banketams ir parems. Reikalaukite visur!
draudimą- atlygina nuo- 3 Linkime Visiem* Laimingų Naujų Metų

V. Vizgirdos paroda

^tolius dčl :sų pnezascių.

i
Nėra juoko, jei pats juokda

rys juokiasi, sako Schiller.

Visur duona su pluta.

“Tvrentieth Century As
sociation” patalpose (3 Joy 
St., Beacon Hill ) nuo sausio 
13 iki 31 d. bus dailininko 
Viktoro Vizgirdos kūrinių 
paroda.

PLEKĄV1CIAUS KEPYKLA, 815 
St., Cambridge, KEPĖJAI

BALTIC RYE BREAD

Cambridge
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

globe'tr^elservice
Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

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

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

Vaistau ir medžiagų galima užsakyti pigiau šioje įstai
goje. Prašykite katalogų.

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

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, DĖL INFORMACIJŲ 
KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI

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

Siunčiame su INTURISTO įgalioji:
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, 

įikeibtmas laikinas, išsikirpkite adresą.

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

John Petras
14 Gartlaod Street 

Jasiaica Plain, Mass.
TeL: JA4-4671

BBBBUBNBUBBOBBBBft

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM * 
Jvtiee ef the

598 E.
So. Boston 27,

TeL AN 3-1761 Ir AN 3-246

VAISTAS "AZOTA"

1—Vaistas nuo Biirtagiran k

gai, čskis «
Adresuokit: (K)

ipinigir.es

