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Ankaroj, Torlrijij, Tarias^ 
Bagdado Sąjungos Nariai

Sį Pirmadienį Pradėjo Pasitarimus Bagdado Sąjungos 
Nariai; Valstybės Sekretorių* John Foster Dulles 

Dalyvauja Kaip Amerikos Stebėtoja*; Tos Są
jungos Nariai Nori, Kad Amerika Dėtųsi 

I Sąjungą.

šį pirmadienį Turkijos so
stinėje Ankaroje prasidėjo 
pasitarimai Bagdado Sąjun
gos narių — Turkijos, Ang- ---------
lijos, Irako ir Pakistano. Į! Šeštadienį turėjo būti pa- 
pasitarimą tų valstybių nu-j^^8^8 i aukštybes mažiukas 
vyko ir Amerikos valstybės ’ žemės satelitas, vadinamas 
sekretorius John Foster “Vanguard”, bet reikalas
Dulles su patarėjais. Ame
rikos valstybės sekretorius 
dalyvauja pasitarime todėl, 
kad Amerika nori palaikyti 
ir stiprinti Bagdado sąjun
gą. bet Amerika nėra nusi

Vanguardo Leidimas 
Buvo Atidėtas

buvo atidėtas dėl kokių tai 
techniškų priežasčių. Pir
mas bandymas paleisti ma
žiuką žemės satelitą gruo
džio 6 d., kaip žinoma, ne
pavyko. Po to buvo nusi

stačiusi į tą karišką sąjun- statyta daugiau nebegarsin-. 
1 4 4 ti tokių bandymų iš anksto, ‘

bet paskelbti tada, kada sa-1 
telitas bus paleistas. Bet1

gą dėtis, bent kol kas tokio 
apsisprendimo dar nėra pa
daliusi.

GVATEMALA RINKO PREZIDENTĄ

■

Sausio 19 d. Gvatemaloj buvo prezidento ir kongreso 
rinkimai. Nė vienas iš 3 prezidento kandidatą nega
vo absoliutines baisą daugumos, io nei

Sovietų Rusija, prieš su- i vyriausybė nemano slėpti 
c0i„„Jnuo visuomenes nepasiseki-' «*uu ucjju.. jej atgįtjįįų. Todėi 

pranešama ir apie satelito 
leidimo atidėjimą.

8irenKani 
gos nariams, bandė Bulga- 
ninp laiškais ir grubia pro
paganda užbaidyti tos Są
jungos narius; kad jie ne
drįstų bendradarbiauti su 
Anglija ir Amerika, o šalia 
propagandos Maskva tos są
jungos narius viliojo viso-

— i
AMERIKIETES MOTINOS | 

GRĮŽTA IS KINUOS1

nuspręsti, kuris iš daugiausia balsą gavęs kandidatas 
bos prezidentu. Viršuje kairėje matome balsuojant de
šiniąją kandidatą gen. Mi<veĮ Ydigoras Eiadfs, de
šinėj kairiąją kandidatą Mūrio Mendes MMNenegro. 
Apačioje Mendez šalininkai, grindiny kreida įrašę jo 
pavardę, eina balsuoti.

Trys amerikietės motinos,'_________________________________________________
kiu oėrvhiu pažadais, siūlė k^ų SŪIĮ??. y™ įaikomi ^Jugoslavija Gauna Venecueloj Nuvirto
kių gerybių pažadais, siūle nijos kalėjime, baigė savo n i • iz •*> J rrn * a
ekonominę pagalbą, pasko- lankymąsi Kinijoje. Jos per OVJjUvj/UU UOleną KOTIShū UlKtOlUra
las ir kitką, kad tik suardy- į Hong Kongą grįžta Ameri- --------- --------
tų tą karišką sąjungą. Prieš]kon. Motinos sako, kad jų Amerikos vyriausybė su- Pereitą savaitę ketvirta-

Chrusčiovas tada 
Naują Reformą

Rusijos diktatorius Chruš
čiovas vienoje kalboje už
siminė, kad jau atėjęs lai
kas panaikinti Sovietijoje 
mašinų ir traktorių stotis ir 
leisti kolchozams turėti sa
vas mašinas. Pagal Chruš
čiovo pažadą kolchozai ga
lės nupirkti mašinas ir trak
torius iš “Mašinų Traktorių 
Stočių”.

Mašinų traktorių stotys 
Sovietuose buvo valdžios į- 
utaigos. kurių pagalba val
džia faktiškai tvarkė kol
chozų ūkį, “prižiūrėjo” kol- 
chozininkų ištikimybę ir 
iščiulpdavo iš kaimo viso
kias ūkiškas gėrybes. Chruš
čiovas sako, kad valstybė 
galės ir kitokiais būdais 
gauti iš kaimo jai reikalin
gus žemės ūkio produktus.

' Panaikinimas mašinų trak
torių stočių dabar bus svar
stomas sovietų spaudoj ir 

; paskui kompartijos centro 
komitetas galutinai tą rei- 

, kalą nutars. Panaikinimas 
j būtų vykdomas palaipsniui.

Chruščiovas siūlė ir dar 
vieną reformą, būtent vals- 

jtiečiai turėtų “laisvu noru” 
i apsispręsti' ir ^ukolchozinti 
Į jų privačiai laikomus gyvu
lius. Tos reformos prasmė, 
iš pirmųjų pranešimų, nėra 
visai aiški.

Demokratai Siūlo
Pentegono Reformą

Didž. Valstybių Konferencija 
Dar ResntartalŠaukti & ‘

Didžiųjų Valstybių Vadų Pasimatymas Svarstomas, Bet 
Nieko Dar Nesutarta Su Maskva; Skirtumai Pa

žiūrose Tebėra Dideli; Amerikos Ambasado- 
rius Maskvoj Atvyko | Wa*hingtoną Gauti 

Nurodymų.

Gvatenud Kongresas 
Rinks Prezidentą

Gvatemaloje sausio 19 d. 
rinkimų rezultatai jau paai
škėjo. Rinkimuose genero
las Ydigoras gavo 177,000 
balsų. pulk. C. Salazar 132,- 
000 ir kairiojo sparno kan
didatas M. Montenegro — 
125,000.

Kadangi nė vienas kan
didatas negavo absoliutinės 
daugumos, tai šalies kong
resas turės “paskirti” pre
zidentą iš dviejų daugiau
siai balsų gavusių kandida
tų. Laukiama, kad Gvate
malos kongresas pasisakys
imf Vrlinrm-o o Qq_u& x utaįįvra cto, uvao
lazaro šalininkai turi kong
rese daugumą.

Turi Vėl Bėgti

i vaikai greit bus paleisti iš vijai uz 60 milionų dolenų nez buvo nuverstas. Jis pa-1.' ■cb1.k;nt;
kalėjimo. Motinos aplankė Amerikos žemės ūkio per- bėgo į užsienį, nors kadaise L J.; * S <rvn;mn

Dabartinis Bagdado Są-įHugh Redmond, buvusį biz- teklių. Jugoslavija už per- gyrėsi, kad jis tik negyvas , :; Neoficialiai sa"
jungos narių pasitarimas y- nierių Šanchajuje ir du ei- kainus žemės ūkio produk- apleis diktatoriaus sostų. Jį S S
ra ketvirtas iš eilės. Bagda- 'vilius “šnipus”, John Dow- tus mokės savais pinigais ir nuvertė visuotinas darbinin- . , ’ j manosi,ra
do Saiumra įsikūrė Ameri-!rwv ir Rinhurd ‘dalis tų pinigų bus pasko- kų streikas ir kariškas suki- ™

linta nariui Juc*osluviiai. Įima-S- Peroifa t račiai! ian i ' .F .
do Sąjunga įsikūrė Ameri-įney ir Richard Fecteau. 
kai raginant, bet tiesiogi
niai neprisidedant prie jos.
Dabar tarp Bagdado Są
jungos narių jaučiamas iš- 
kiykimas. Irakas yra kitų 
arabų kraštų raginamas 
trauktis iš tos sąjungos ei
lių; Iranas dėl savo silpnu
mo ir Sovietų Rusijos arti
mumo abejoja, o. be to, Ma- i 
skva vilioja Iraną žadama* 
ekonomine pagalba.

Bagdado Sąjungos narių 
pasitarimas užsitęs 4 die
nas. Iš Amerikos tos Są
jungos nariai laukia, jei ne 
prisidėjimo prie sutarties, 
tai bent didesnės ekonomi
nės ir kariškos pagalbos.

Pirmame Bagdado Sąjun
gos valstybių posėdyje vals
tybės sekretorius John Fos
ter Dulles pareiškė, kad A- 
merika, karo atsitikime, 
remtų Bagdado Sąjungos 
šalis sū “didelio pajėgumo 
judoma kariška jėga”. Kie
kvienas galimas agresorius 
tą žino, todėl nedaro skir
tumo, ar Amerika formaliai 
dedasi į tą Sąjungą ar ne.

kadarai traukiasi P Jugoslavijai. hmas. Pereių tre^dienj ina di kad demo. 
KADARAS TRAUKIASI Su šia paskola, kuri uk. Venecuelos sostinėje Car.-;^ vadai nekritikuotų 
Janos Kadar, rusų pasta- renybėj yra pagalba, Jugo- cas minios įmonių demons- j vyriausybės už delsimą ir

tytas Vengrijos bosas,įtei- pavija nuo 1948 metų bus tj*vo pnes diktatūrą, ^ reformos atidėliojimą. De-
kė atsistatydinimą parla-1 jau gavusi iš Amerikos 750 P? Į nnl '-mokratai sako, kad prieda-
mentui. Bet jis ir toliau lie- milionų dolenų ūkiškos pa- diktatonui ištikima kanuo- b rtinėg tvarkos visokie

J galbos. Virš to Jugoslavija mene iššaudė mieste virska kompartijos sekretorius, 
arba bosas.

PRINCESft — SLAŪGfi

MONAKO REFORMA?

1116 balsuotojų Monako 
kunigaikštystėje išrinko sek
madienį “reformos” parla
mentą, kuriame vyrauja 
konstitucijos šalininkai. Jie 
nori apkarpyti princo galia.

Švedijos princesė Desiree 
lanko slaugės kursus, čia 
ję matome mokant vaikš
čiot i jauną Švedi jos pilietį.

yra gavusi iš Amerikos ka
riškos pagalbos (visokiais 
ginklais ir karo medžiaga) 
už 700 milionų ar daugiau 
dolerių. Kariškos pagalbos 
vertė pinigais neskelbiama, 
bet ji yra didelė.

jSafco, Amerika
Remia Tironus

sprendimai dėl krašto gyni-

Venecuelos perversmas už
tiko toje šalyje buvusį Ar
gentinos diktatorių Juan 
Peroną, kuris buvo radęs 
patogią prieglaudą pas Ve
necuelos diktatorių Jiminez. 
Dabar Peronas prašo leidi
mo išvykti iš Venecuelos ir 
žada keltis į Dominikonų 
respubliką, kur pabėgo ir 
gen. Jiminez. Dominikonų 
respublikoje šeimininkauja 
diktatorius Trujillo, vienas 
iš žiauriausių ir ilgiausiai iš* 
Silaikiusių diktatorių Ame
rikos kontinente.

MUŠTYNES NIKOSIJOJ

Venecuelos vienos demo
kratiškos partijos vadas Jo- 
vito Villalba po diktatūros 
nuvertimo grįžo į Venecue- 
lą iš Jungtinių Valstybių, 
kur jis buvo politiniu emi
grantu. Jis sako, jog Wa- 
shingtonas remia visokius 
kariškus diktatorius ir tiro
nus Pietų Amerikos kraš
tuose. J. Villalba sako, Ve- 
necuela turi garantuoti A- 
merikos kapitalų saugumą 
Venecueloje, bet tas kapi
talas turi gerbti Venecuelos 
suverenumą.

Amerika turi investavusi 
į Venecuelos ūkį, ypač į a- 

, lie jaus kasyklas, apie tris 
I bilionus doleriu.

šimto žmonių ir kelis sim- . - *j- ri a , j* mo yra nereikalingai uztę-tus suzeide. Bet sekama die- • ... , ,_sjcoaau.h vile slami ir jų vykdymas atidė
liojamas.

Republikonai iš savo pu- 
Venecuelole ggS už visas negeroves, nuo 

reikalauja valdžios ir “pa- sputnikų ir raketų iki Pearl 
triotų junta”, kuri atstovau- Harbor ir atominių paslap- 
j'a civilius sukilėlius. Po dik- gjų išvogimo, kaltę suverčia 
tatūros nuvertimo įtužusios demokratams. Taip bent 
minios mieste žiauriai ker- mitina demokratus Sher- 
šijo buvusio diktatoriaus man Adams, prezidento pa- 
aukštiems bendradarbiams, j dėjėjas.
Dabartinei Venecuelos dik-

ną diktatūra neatsilaikė. 
Šalia naujos kariškos dik

tatūros dabar

tatūrai vadovauja admiro
las Larrazabal. Jis žada 
rinkimus, bet nesako, kada 
jie bus.

Mirė A. Eisenhouter 
Prezidento Brolis

Prezidento vyresnysis bro
lis Arthur Eisenhower mirė

Jūrose Dingo 192 Japonai | Kansas City savo namuose
______  sulaukęs 71 metų ~

I Arthur Eis*?nhowi
amžiaus. 

aJA senhower buvo
Iš Japonijos praneša, kad {bankininkas, bet jau buvo 

ten dėl didelių audrų jūrose pasitraukęs iš darbo 1956 
žuvo daug žmonių. Vienas metais. Jis sirgo širdies li
piausias su 170 žmonių pra- ga ir ta liga mirė. 
nešė, kad jis yra pavojuje j A. Eisenhower buvo žy- 
ir po to jokios žinios apie mus bankininkas ir pradėjo 
plaustą ir keleivius nebe-* dirbti Commerce Trust Co. 
gauta. Keli laivai jūroje prieš 53 metus, o nuo 1934 
dėl audrų nuskendo. Iš viso metų buvo to banko vice- 
kol kas gali būti žuvę 192 pirmininkas ir vienas iš di- 
žmonės. rektorių.

Kipro mieste Nikosijoj šį 
pirmadienį tris valandas ė- 
jo žiaurios muštynės tarp 
graikų ir turkų to miesto 
gyventojų.

PERONO BUDELIS

Buvęs Argentinos diktato
riaus budelis Guillermo Pa- 
tricio Kelly pabėgo iš čili 
kalėjimo, nes jis butų iš
duotas Argentinos valdžiai, 
kuri kaltina Kelly žmogžu
dystėmis. plėšikavimu, prie
vartavimu. Dabar jis atsi
dūrė Venecueloje.

Amerikos ambasadorius 
Maskvoje L. E. Thompson, 
Jr., pereitos savaitės gale 
atvyko į Washingtong pra
nešti asmeniškai, kaip iki 
(šiolei ėjo derybos su rusais 
‘dėl sušaukimo didžiųjų va
dų konferencijos. Rusai pir- 

!mieji iškėlė reikalavimą, 
kad susirinktų didžiųjų val
stybių vadai “išspręsti vi
sus ginčijamus klausimus”, 
bet kada toki konferencija 
turėtų būti šaukiama, kas 

i joje turėtų dalyvauti ir po 
kokio paruošimo konferen
cija būtų šaukiama, visi to
kie klausimai dar nėra iš
aiškinti.

Kol kas pasitarimai su ru
sais nedavė pageidaujamų 
rezultatų. Amerikos prezi- 

i dentas sutiktų pasimatyti su 
Chruščiovu ir kitų valsty- 

ifcių vadais,'bet pirma turė
tų būti susitarta ne tik klau

psimais, kuriuos didieji svars
tys, bet turėtų būti išaiškin
ta ir kokio nors susitarimo 
galimybės. Todėl pirm vadų 

‘susitikimų turėtų susitikti 
užsienių reikalų ministeriai 

iii* išsiaiškinti tuos klausi- 
Jmus, kurie valstybių va
dams tektų galutinai išsprę
sti. Rusai į visą reikalą žiū
ri “Ženevos šypsenų” aki- 

jmis — didieji susirenka ir 
1 išsprendžia “visus ginčija
mus klausimus”, o po kon
ferencijos rusai vėl daro sa
vo...

Rusai dabar jaučiasi ne
palyginamai stipresnėje po
zicijoje, kaip jie buvo Že
nevos konferencijos laike, 

;kada jie neturėjo dar talki
ninkų Viduriniuose Rytuose, 
neturėjo tarpkontinetinių 
raketų ir neturėjo Azijos- 
Afrikos “Kominterno”, ko
kį jie su pagalba savo są
jungininkų įkūrė Kaire, E- 
gipto sostinėje, Afrikos tau
toms “vaduoti” iš “imperia
lizmo nagų”. Ženevos kon
ferencija 1955 metais jiems 
padėjo įkelti koją į Viduri- 
niuosius Rytus. Maskva 
skaito, kad atėjo laikas iš 
Vakarų valstybių išpešti ką 
nors daugiau, todėl skatina 
“didžiųjų susitikimą”, bet 
iš anksto nenori susikalbėti, 
ką ir kaip didieji turėtų iš
spręsti.

Derybos dėl didžiųjų kon
ferencijos bus tęsiamos to
liau.

Egiptas ir Sirija pradėjo 
galutinus pasitarimus Kaire 
dėl sujungimo abiejų vals
tybių į vieną Federaciją, šį 
pirmadienį turi būti pa
skelbta abiejų valstybių su
vienijimas į vieną Federaci
ją Smulkesnių žinių apie 
dviejų valstybių sujungimą 
bus vėiiau paduota.
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Derybos ir pasiruošimas
-

Po Vakarų valstybių (NATO) pasitarimų Paryžiuje i 
daug kalbama apie didžiųjų valstybių vadų susitikimą' 
su tikslu išspręsti “visus ginčijamus klausimus.” Rusai 
siūlo toki susitikimą, o ir Amerika tam pritaria, tik Ame
rika norėtų, kad “dirva būtų paruošta,” kad pirma būtų 
išsiaiškinta ne tiktai, ką didieji susitikę svarstys, bet ir 
ką jie gali sutarti. Amerikos vyriausybė jau siūlė, kad bū
tų tariamasi dėl nenaudojimo karo tikslams erdvės virš 
žemės atmosferos. Toki pasiūlymą prezidentas darė savo 
paskutiniajame atsakyme i Bulganino laiškus.

Amerikos ambasadorius Maskvoje L. E. Thompson 
dabar atvyko i VVashingtoną kad čia išsiaiškintų, kaip 
ir kokiomis sąlygomis pradėti paruošiamuosius darbus 
pačių “didžiųjų” konferencijai. Mintis tartis su Maskvos 
valdovais yra visų galvose, bet kaip pradėti ir ar yra bet 
kokios vilties su rusais susitarti, dėl to Vakaruose niekas 
nėra tikras. Jei derėtis tik dėl žmonių akių ir dėl propa
gandos, tai yra vienas dalykas, o jei yra vilties susikal
bėti, tai visai kitas dalykas.

šiuo metu rusai atrodo labai pasipūtę ir ir išdidūs. 
Jų “bosas” Chruščiovas j>ereitos savaitės gale kalbėjo 
Minske ir sakė, kad tartis didiesiems būtinai reikia, bet ■ 
jis pabrėžė, jog susitarti dėl erdvės nenaudojimo karo 
tikslams bus galima tik tame atsitikime, jei Amerika su
tiks uždrausti atominius ginklus, atsisakys nuo atominių 
ginklų bandymų ir jei ji sutiks panaikinti savo kariškas 
bazes užjūriuose. Tiktai tada. girdi, galima bus susitarti

U12IV1& SO. BOSTON

SVSIRCPINę RAKETOMIS. SATELITAIS...
V.

Laivyno operaciją skyriaus virš. adm. Burke (kairėj), 
iaivyao (yrimą skyriaus virš. adm. Haywood (vidury) 
ir senato komisijos patarėjas Weist prieš komisijos 
posėdį tariasi raketą ir satelitą klausimais.

dėkos žodis.
Tačiau kiek yra realios

Baršausku pastangos kropš- 
čiu darbu,gyva mintim ir! 
kūrybiška iniciatyva prisi- 
dėti prie to, kad ir tarybinė

Kas savai
bombarduoja ir Bulganino 

, ... .v laiškais ir propaganda.
r_________ _________ Prancūzų kara laivai įs-į ^^1^ žajįjo ir dabar

klausimas. Statant standar- kratė prie Oranoįuosto siau- į^a remti Bagdado kariš- 
tizuotus namus iš standarti- . J u£°slavlJ°s ką sąjungą, bet pati j tą są-
zuotos medžiagos, masiniu ^aiv^ }1’ paėmė is jo ginklų jungą nesideda. Kodėl? 
būdu gaminamos ir iš anks- $ milionus dolenų Taigi, nesideda, kad neer-
to paruoštos; vaitojant vi-Ivert®s; p’ancūzai sako, kad zjntų arabų kraštų, kurie 
sas priemones statybos dar-^me laive gabenamais gin- šiaušiasi prieš tokią karišką 

Į bui mechanizuoti, paleng- kiais galima apginkluoti gąjungą.
vinti, paspartinti ii* papigin- į^nt, batalijomis kanų. Remia ir rems, bet j są- 

Ginklai buvę akinami Alzy- jungą nesideda, kad ko tai 
ro maistininkams, o jugo- nesuerzįntų savo dalyvavi-

f__ ,_________ slavų laivas Slovėnija mu» Bagdado Sąjungos na-
' neitų nė medžiaga, nė žmo- Juos gabeno i Maroko uostą mano kitaip. Jei Ame- 
‘gaus darbas, J. Baršausko Casablanka. . j-ika gali tą karišką sąjun-
skaičiavimu, jo projektuoja- Tuo pačiu reikalu pasi- remti, tai kodėl ji negali 
mi namai atseitų brangūs skelbė ir Jugoslavija. Ji sa-,į ją dėtis? O jei dėjimasis 
statyti. Pate medinis namas kP» kad prancūzai laisvoje ką tai “erzina”, tai ar rė- 

■su dviem pastogėje jreng- jūroje padarė plėšimą. Esą mimas neerzina? Ar kas
u“‘- ,---- - -------------- jįe tarptautiniuose vandeny- ui nesierzina, kad Amerika

se užpuolė jugoslavų laivą, ’susuko NATO ir SEATO, 
jj nusivarė prie prancūzų 4jvj kariškas sąjungas, kurių 
uosto Orano, iškratė, išplė- ūksiąs yra tas pats, kaip ir
šč (ginklus) ir paleido to- Rągdadn Sąjungos? 
liau plaukti. Jugoslavai vi- Tąsymasis dėl Bagdado 
są tą reikalą vadina “plėši- Sąjungos rodo ne tiek bai
ka vimu”. ;mę dėl kieno tai erzinimosi,

Toks atsitikimas vadina- kjek stoką aiškumo ir nuo
ma “incidentu”. Ar prancū- seklumo Amerikos užsienių 
zų karo laivai padarė teisė- nolitikoi
tą darbą, kai Čekoslovaki- ; 
joj gamintus ir Alžyro mai- parlanjpntaa
štininkams siunčiamus gin-i Pasaulio spauda plačiai 
klus konfiskavo? Ar jugo- paminėjo Rusijos Steigia- 
slavai turi pagrindo rėkti mojo Seimo išvaikymą Pe- 
dėl “plėšikavimo” jūrose? trapilyje prieš 40 metų. Bol- 
Kas tokį ginčą turi aiškinti ševikai jsibriovė i valdžią 

perversmo keliu,

Lietuva kurtųsi galimai gra- Incidentas jūroje 
žesnė ir kultūringesnė? Vi
sų pirma kad ir finansinis

ti; vykdant statybą organi
zuotai ir plačiu mastu, pa
galiau dabojant, kad niekas

__ pnev

Kaimo statyba Tarybą Lietuvoje;-:
II

'tais kambariais atseitų apie 
22,300 rfo.,su visais ūkiniais 
pastatais—apie 30,000. Mū
rinis namas daugiau kaip 

tiek. Ir kai tarybinės 
statybos eina paknopstomis, 
neplaningai, netvarkingai ir

_______ ,__________ ______ .______________________ kamtarfe, įeinant iš gatvės, neek<>aOrai«gai, prie tų su-
kad erdvė nebūtų naudojama kariškiems ginklams ban- Vis, dėmesį savo knygoje B "K St *• .K
dyti . . . Atrodo, kad Chrusciovas stato ultimatumą Ame- ir projektuose J. Baršauskas Simams. narankinis san- luįjntl
rikai visiškai nusiginkluoti ir tik tada jis sutiktų atsisa- skilia kolūkininko gyvena ' ”
kyti nuo tolimo skridimo raketų bandymo majam namui.

Jei tokios būtų nišų sąlygos deryboms ir galutiniam kad jis tam kolūkininkui

togumams, parankinis san- vigai kaiw statybai, Bai-
Ir atrodo Aliukas - kamara produk- šausko pasakymu, reikiapa-
olūkin nkS UmS.11 ^yS’ Val<oma vir- statyti apie 160,000 sody- 
olukmmkui tuveje. Taip projektuojamo *Tat įms ^„0^ ne_

susitarimui, tai vargu ar būtų prasmės derybas ir pradėti. tik Jiek S?ro» namo ilgis yra nepilni 10 kolūkio vinimi ir
Chruščiovas nepraleido ir vėl progos pasityčioti iš Ame- Jam j Pj.otis “ 8’5 m* ūkio pastatą, reikėtų^pie 8

if1? Sovietuose gyvenamuose na- vSro’ ’ V^,10 .bl.llonJlgyvenamuose na 
teoriniai vienam 

m
tyčiojosi ii- iš NATO valstybių “principinio” sutarimo
kruti raketų bazes Vakarų Europos kraštuose, kai tokių ^nogui skiriama* 9 kv 
raketų Amerika turės tik po dviejų ar trijų metų, o So- (apįe n kv. jardų) gyvena- 
\ it*i<ii luKių inKci-u jau nauiu tui 1... 11 esą pasimošę bet mojo ploto. Didžiausias gy- 
koki “agresorių” sutriuškinti. ivenamose patalpose aut

Chruščiovo pakartotini pasigyrimai turimomis rakė- yra 3 m., tačiau praktil 
tomis, kurios gali pasiekti Ameriką ir jo reikalavimas, į dažniausia imama 2.8. 
kad didžių didžiausieji neatidėliojant susirinktų išspi-ęsti, aukštis, ir tuo būdu kiek- 
“visus ginčijamus klausimus” vėl kreipia dėmėsi i Ame
rikos pasiruošimą gintis. Amerikos visuomenė tą reikalą 
neišleidžia iš akių, ir Amerikos kongresas tą reikalą aiš-

muose neišnaudotų vietų, Jių Tiek deti pinigo kad ir _ _ _
gaunama gana erdvūs kam- metais išdėstyton statybon ir tarti dėl jo galutiną žodį? kariško
bariai. Mums, vaikais kai- tarybinės Lietuvos biudže- į Apie tą ginčą dar girdėsi- bet jie prieš perversmą dau-* • - * '_ - ~ _ X • 1 1 • 1 1x1 * 1 • •me augusiems senos staty
bos namuose, toks išplana
vimas atrodo miestiškas. Ti

tas bus nepajėgus.
Kaip ilgai bepasiliktų

Lietuvoje okupantas, Sovie-

ime, o šiuo tarpu ginklai yra gybę kartų buvo žadėję su- 
prancūzų rankose ir arabų šaukti Rusijos Steigiamąjį 
sukilėliai Alžyre jų negavo. Seimą. Buvo žadėję ir pa-

vienas tarybinis pilietis tu
ri gauti kvėpavimui 25 kv.

bandė savo pažadą ištesėti. 
Bandė ir prakišo. Rinki- 

Naujų Metų dieną Vene- muose 1918 metais sausio 
cuelos kariuomenės dalis mėnesį bolševikai vos surin- 
bandė ginkluotu perversmu ko ketvirtą dalį visų balsų 

j.J. Baršauskas batų datų? ZkimSa- Pašalinti iš sosto diktatorių ir pirmajame laisvai visų

1K™mo'e g8 >Tavlsal tai visuomet taikys Lietuvą
m- na ius. Suprantama, kad Maskvos ,r

iš jos ką tik galėdami. Kaip 
ir iki šiol lietuviškas kaimas

vonia kolūkininko name čia 
įprojektuoft vien

auu xyepav3mui zo kv. mo bei pr0pagandos tikslu. “ X; 7 " £
natūraliu būdu vėdina- t mokes okupantui sunkiau-m.

mos erdvės.kino ir siūlo nebedelsti, bet Amerikos vyriausybė vis <<ar įe?™imd?ko’ie ig€ldaU pad*ręs’ jei. būtlįfiū“ 
nepajėgia pasivyti visuomenės ir parodyti užtenkamo ! tikrOvėje, kai vienam kam- 
ryžtumo. Ateinančių metų biudžetas numato padidinti iš-; hai*vje kad ir Lietuvos mie-
laidas krašto pasiroošimui porą bilionų dolerių, kas turint į stuose gyvena po 6 ir net 
galvoje pakilusias kainas reiškia tokias pat išlaidas, kaip 11 žmonių, tai jau kitas rei- 
jos seniau buvo! Tas nerodo, kad rengiamasi lenktynes kalas. Projektuodamas na- 
greit laimėti. Kodėl taip? i mus kolūkininkams, J. Bar-

Krašto gynimo dalykai dažnai reikalauja paslapties, i nauskas prisilaiko teorinių 
visokie naujausieji pasiekimai laikomi “po užraktu,” kad
jų niekas nematytų ir apie juos neplepėtų. Bet bendro pa-
sii-uošimo ar nepasiruošimo paslėpti negalima ir štai dvi Jekrtiose suskirstomos į gy-
. x_ __________ =_ ____ Li _ i._j :venamas ir naudojamas.

! Kolūkininko šeimos

normų.

Venecueloje...

mas. Apiplėšiama Lietuva I*®"- •’™>ne^ Bąndė, bet Rusijos piliečių išrinktame 
nepasiseke. Diktatoriui isti- pariamente atsidūrė bevil-. x_. „ . , galėtų kiek atsigauti, jei jaivenvieteje gerą n- imtam- Iai<nJtis

karnai erdvią lietuiįskąją nuo jĮggjnjg ,r savarankis- , „ , ,
,pntĮ Apie kitus patogu- darkytis, keičiant ir re- das. J™!nez sk®lbe’1. k“d
tmus taip pat netenka kai- a^ ^„se sąlygose, kai! Į“ lr tol,aV valdys kra?t’ 
betų jei gyvenvietese ne- MaXos pastatyta ir p.-! ,s^vo ™a'on^ 
bus vandentiekio bei kana- tvartoma taiybinės Lietu-
lizaeijos. tačiau apie jųį į- vog vyriausybė, Maskvos į- 
rengimo galimybę dabarti-

kima kariuomenė pervers
mą sutrukdė ir “tautos

tėje mažumoje. Vietoje nu- 
va-'silenkti prieš tautos valią, 

bolševikai pasiuntė ginkluo
tus kareivius parlamentą iš-

Bet atsitiko, ko Perez Ji- 
minez nelaukė. Į kovą prieš 
diktatūra isitraukė ne tik/ ‘ rengimo gaumyoę uaoaro- cakvto bandvs kelti ūkinin- įsivraune ne vm

Namo patalpose tuose pro- niu metu nedrįsta svajoti ir vienkiemiu i knln- i uniformuoti vyrai, su gink-
iktuose suskirstomos i frv- “H® IS ją VieilKieįIlių Į KO1U-, cjvjjjaĮ žmonės

privačių tyrinėtojų grupės neseniai priėjo išvados, kad 
Amerika yra pavojingai atsilikusi nuo rasų naujausiųjų i 
ginklų srityje. Tos tyrinėtojų gnipės, Rockefellerių fondo 
sudalyta komi
gi-upė, nepr
išvados, kad Amerika yra žymiai atsilikusi nuo Sovietų turi gauti apačioje: gyvena- 
ginklavimosi srityje. Gaither rajiortas dar nėra paskelb- mąjį kambarį, vieną miega- 
tas. noi-s ištraukos iš jo per kieno tai rūpesnį jau pasirodė mąji ir seklyčią. Antras mie- 
spaudoje, o Rockefellerio fondo komisijos rajiortas jau gamasis (vaikams) įrengia- 
veik ištisai yra paskelbtas, šis paskutinis raportas rei- Ipas pastogės
kalauja didinti krašto pasiruošimo išlaidas po 3 bilionus * tsar?°je l)a ..
dolerių kasmet per kelis metus. Bet biudžete to rapoitokamtoiys pastogėje 
atgarsio nesimato. Atrado, kad ne visi lygiai atsilikimo ls

drąsiausias tarybinis archi- ki ir Lietu.
tektas; apie juos kalba, tik

vaikyti. Steigiamasis Sei
mas buvo išvaikytas, o bol
ševikai po to jokių laisvų 
rinkimų Rusijoj neturėjo ir 
valdo durtuvu pagalba. Jų 
vienas pažadas, garsiai re-

tomos iš 4 asmenų ir iš 6 
asmenų, spėjant, kad gali

mimą u- • i jai “kolchozinė” statyba,numa- vynausybes įsakytas - dėl bu,varg0 statyba ir
be ginklų. To generoliškas'klamuotas, pabandžius jį

— ■— — — i«*> aivav.1
omisija ir taip vadinama Gaitheriio tyrinėto jų i būti ir skaitlingesnės. Pagal 
riklausomai viena nuo kitos, priėjo tos pačios projektą šeima iš 4 asmenų

diktatorius nelaukė. Prie ci
vilinių žmonių prisidėjo ir 
dalis kariuomenės. Diktato
rius nuvirto išvaldęs kraštą 
apie 10 metų . . .

Venecuelos diktatūrą nu
vertė darbininkų generali
nis streikas su karių pagal
ba. Bet kas kraštą valdys 
toliau? šiuo tarpu krašte su
sidarė kariška vyriausybė* 
bet ar uniformuoti žmonės 
norės perleisti valdžią civi
liniams žmonėms ir ar jie 
leis gyv’entojams išsirinkti 
laisvai krašto valdžią?

Tokie klausimai dar lau
kia atsakymo. Bet civilinių 
žmonių įtaka neabejojamai 
bus didesnė. Tas jau ir pa
sirodė praktikoje. Žmonėms 
reikalaujant du artimi Jimi- 
nez bendradarbiai, kurie 
buvo įkopę į valdžią, iš jos 
turėjo pasitraukti. Politinės 
policijos valdininkai, kurie 
pasižymėjo opozicijos vei
kėjų kankinimais, traukiami 
teismo atsakomybėn. Tai 
šioki toki pradžia.
Bagdado Sąjunga

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles nuvyko į Tur
kiją, kur tariasi Bagdado 
Sąjungos nariai — Anglija, 
Iranas, Irakas, Pakistanas ir 
Turkija. Amerikos valsty
bės sekretorius ten nuvyko, 
kad “savo asmenišku daly
vavimu sustiprintų Bagdado 
Sąjungą”, kurią rusai visaip

įvykdyti, pasirodė apgaulė. 
Kitų savo pažadų jie ir ne
bandė vykdyti. Užteko dur
tuvų. . .

J. D.

svieto akių. Tuo tarpu nu- „epanaši į Baršausko pro- 
matoma tenkintis “liuftklo- jekWojanų. Kalbamoj kny- 
zetais * goj yra trys nuotraukos to-

Aprūpinti Lietuvos so- kios statybos: dvi iš Šakių 
dybas vandeniu, neturint viena iš Šiaulių rajono. 
\randentiekio, numatoma iš Nykus vaizdas. Plynam lau- 
viešujų, gatvėse įrengiamų ke» vienodais viena nuo ki- 

vjv. Alinių. Pagal J. Baršausko ** Iini>
Atsargoje paliekamas ant- P^ktą vienas toks šulinys Je surikiuotos, stūkso mažos 

- turetu aptarnauti apylinkės .vaisingos bakūžes, viena
sodybas 75 ar 100 ‘ metrų kaiP kiU, kaip degtukų de- 
ratu. Ar tam tikromis va- ^utės. Atrodo daug mažes- 
landomis nesidaiys prie šu- ĮP^8’ Baršausko pro-
linių eilės ir ar užteks juo- jektuojami namai. Jau yra

asmenų

Kaip Lietuvoje 
kaimai atsirado?

asmenų apacio-
* j *• i • - x Je gauna gyvenamąjį kampavo jų vertina ir ramiausi atrodo tie. kūne nesą didžiau- - j jr du miegamus. Dar

siąją atsakomybę. vienas miegamas ir seklyčia
Mūsų laikais girdėjome iš Miuncheno parvažiavu- keliami į pastogės kamba

rius valstybės vytus giriantis, kad jie paivežė taiką mūsų rius.
kartai, bet tai buvo seniai iv žinoma yra, kad iš praeitis Naudojamos patalpos kol- 
niekas nepasimoko. Tiesa, dar ir i Miuncheną niekas ne- ūkininko name projektuoja- 
šaukia “taikos gelbėti,” todėl gal dar nepavėluosime. Ti- mos tokios: virtuvė, prieš- 
kėkime. kad ne.

Apžvalga ir 1 kilogramas ir 800 gra
mų javais, arba apie 4 ame-

..... ——— rikoniski svarai dienai.
tuvoje žemės ūkyje daroma, Pabandykite, ponai komu- 
bet jis yra saugas nuo to „fetai, gyventi iš tokio pa- 

A. kolchozinio rojaus čia Ame- grindinio uždarbio. Prie to 
“Laisvėje” atsiliei>ė ar rikoje. galite savo rankomis išdirb-

gai geriau būtų pasakius. Lengva yra bolševikams, ti vieną aktą žemės. Pagy- 
hande atsilienti dėl “Bov- tokiems kaip Senas Vincas, venkite iš tokių pajamų, sa- 

A n tanas Bimba ir pana- kysim, vienus metus ir gau- 
je. Buožvaikiui A. K-a pa- šiems gėrėtis kolchozine eite vaizdą, kaip Lietuvos 
tinka kolchozai, nes jam ne- Lietuvoje tvarka, bet kodėl valstiečiai gyvena.! Po me- 
reikia kolchoze dirbti. Jam jįe nepabando pagyventi ku- tų laiko jūsų bolševizmas iš- 
jiatinka ir prievaita (jis sa- rį laiką- kaip gyvena Lietu- garuos, kaip kamparas ir 

nes vos valstiečiai kolūkiuose? jūs nelaukę

KODĖL NEPABANDO?
Kažkoks bolševikas 

K-a

bandė atsiliepti dėl “Sov 
chozu baudžiavos” Lietuvo-

ko
jam

“priauk Įėjimas”), 
nereikia tos prievartos

se vandens ir daržams lais
tyti, tenka labai paabejoti. 
Pagaliau vanduo šuliniui 
nevisuomet ten susiranda, 
kur architektas notėtų.

Už ką reikia J. Baršaus-

žinių, kad Šakių rajono ū- 
kininkai, varomi gyventi to
kiose bakūžėse, griežtai at
sisakę — psrmažoa, nėra 
kur pasisukti. Tokių staty
bų bus Lietuvoje ir daugiau, 
bet tai ne tas, apie ką kny-ba 46 centai amerikoniškais kas ir jo kolegos pagirti, į. kottkįnin

pinigais (tai geras kursas! tai kad jie projektuoja Ita- .X.,.

laiko “prieš
Išbandyti labai lengva: mirtį” gailėsitės savo kvai-

tuviikai, projektuojamuose 
namuose stengiasi išlaikyti 
lietuviškojo namo būdingus 
architektūrinius bruožus, 
namus gražinti lietuvišku 
ornamentu, jį iš dalies per
keldami iš medinės statybos 
ir į mūrinę bei blokinę. Dėl 
to viso namas gauna veidą 
ir tas veidas gauna gaivi
nančios, savos šilumos. Vi
sas didelis architektūrinių 
liekanų telkimo darbas jau
nųjų architektų dabar tam 
panaudojamas, kad jas įlie
tų į naująją statybą dažnai

kęsti. “Latvės” bendradar- 4 rubliai ir 63 kapeikos už- lų pasakų apie valstiečių ge- jau patobulintas. Už taide- 
biui patinka viskas, kas Lie-idarbo dienas pinigais, ar rovę Lietuvoje .... jiems pasakyti šiltos pa

kui namus projektuodamas, 
slaptai svajojo J. Baršaus
kas ir jo kolegos.

Tačiau jaunųjų mūsų ar- 
chitektorių darbas, dabar 
daromas dėl “parodos”, ne
nustoja nvo vertės. Tikė
dami, kad anksčiau ar vė
liau lietuvių tauta atgaus 
laisvę, laisva būdama kur
sis savo jėgomis ir ne taip, 
kaip dabar iš po okupanto 
botago, Baršauskų su meile 
dirbtas paruošiamasis dar
bas pagaliau susilauks ir 
tinkamo įvertinimo, ir rea
laus jų projektų pritaikymo.

J. K.

Prieš 400 metų ir seniau 
Lietuvoje žmonės gyveno 
vienkiemiais, kur kam pati
ko. Kaimai, kaip mes juos 
žinojome, atsirado tik pra- 
vedus didžiąją žemės ūkio 
reformą prieš 400 metų, 
įvedus vadinamą “valakų 
sistemą”

Kas pravedė tą reformą? 
Kada ir kodėl? Kaip žmo
nės buvo suvalyti gyventi į 
kaimus? Kodėl tas buvo da
roma?

Atsakymą į tokius klausi
mus rasite šių metų “Kelei
vio” kalendoriuje, kuriame 
istorikė Vanda Sruogienė 
rašo apie didžiąją žemės re
formą Lietuvoje prieš 400 
metų.

“Keleivio” kalendoriuje 
1958 metams yra daug įvai
rių skaitymų, visokių pata
rimų, eilių, juokų ir infor
macijų. Kalendiriaus kaina 
50 centų. Pinigus ir užsaky
mus prašom siųsta adresu:

"KELEIVIS 
OME.
Sa.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE GARDNER. MASS.

WORCESTER, MASS. , leidžiamame lapelyje 
'spausdintus šmeižtus.
Santariečiai paskyrė $50

įs-

Ruoštamės Vasario 16*jai

Sausio 19 d. buvo Lietu- Sausio 12 d. Sandaros 16- 
vai Remti Draugijos I-jo sjos kUOjx)s narių susirinki- 
skvnaiis susirinkimas. ku-__ _____a__________ t !

Nauja Birutės valdyba

Moterų “Birutės” Dr-jos 
naujoj valdyboj yra: B. Ju
škienė (pirm.), H. Sabulis 
(vicepirm.), Marė Tamulė- 
nienė (fin. sekr.), O Mačio--

skyriaus susirinkimas, ku- me nasvirta Amerikos Lie-!n*en® (“d-), K- Jasinskienė 
riame daug laiko skirta Va- tuvių Tarybai $50 auka. KP,ot* se^r-)» k Radeckie-

;nė ir O. Slavienė (iždosario 16-sios minėjimui. !Nutarta balandžio 20 d.i,, , v
Minėjimas bus vasario 16 rengti banketą seniems san- b !’ K’ Adomaitlene

d. 1:30 vai. p. p. Lietuvių tariečių veikėjams pagerbti. .... i
Piliečių Klubo salėje. Kai-Į Į banketą bus pakviesti visi 1 Rlt^s draugijos susinn į- 
bės Laisvės Varpo vedėjas > Nau josioŠ Anglijos santa-^hfausi° 27 d* Liet 
P. Viščinis, invokaciją at-įriečiai . j* ' p4u - p .. ., ,
liks kun. J. Bakanas. i į .valdybą išrinkti: Pirm. Petro ,r PovUo va,<,yba!

M. Vaikšnorienės pastan-J. Pupka, vicepirm. J. Šala- šv. Petro ir Povilo Dr-jos- 
gomis WORC radijo stotis' vie jus, sekr. A. šermukšnis, metiniame susirinkime iš-i 
davė veltui 15 minučių mū- ifin. seki-. J. Krasinskas, ižd. rinkta šios sudėties valdy- 
sų šventei paminėti, būtent K. Zurlis, iždo glob. I. Pi-'ba: Pirm. V. Višniauskas 
vasario 15 d. 7:15 - 7:30 gaga ir J. Matijošaitis. Į (anksčiau buvo P. Aukšti-

- i

APLINK ŠIAURĖS AMERIKĄ

John H. Bremer (dešinėj) ir Kai Peterson, abu iš laike 
Zurich, IIL, New Yorko motorinių laiveliu parodoj pa
reiškė, kad jie IK pėdų laiveliu pasiryžo apiplaukti 
šiaurės Amerikos žemyną. viso labo 10.000 mylių. 
Sėkmės tiems drąsiems vyrams!

CONNECTICUT KLONIUOSE
BRIDGEPORT, CONN. . NEW BRITA1N, CONN.

vai. vak. Draugija paskyrė veiklos komitetą išrinkti: V. 
Amerikos Lietuvių Tarybai įM i tri kas, M. Žemaitaitis, P.
$200 auką.

Tame pačiame susirinki
me buvo išrinkta nauja val-

Miliauskas, A. Kriaučialis ir 
J. Dvareckas.

J. Krasinskas

kalnis), vicepirm. A. Juška, 
seki-. G. Pennly, fin. seki*. 
A. Nakutis, ižd. Ą. Kras- 
kauskas, iždo glob. A. Pa- 
dalevičius ir K. Šimkūnas, CLEVELAND, OHIO tj
marš. J. Lukas, knygų priž. Šaiposi ii senųjų lietuviųdvb*i * Pinn AI

tis, vicepirm. M. Vaikšno- UŽPILDO TNCOME TAX’B. Kukauskas ir J. Bekeris. įtarų prieš caro valdžią 
rienė ir J. Šalaviejus, sekr.! wnr^«torin įutiiviAmc draugija įsteigta 19-(
J. Palubeekas, fin. sekr. O.
Tarailienė (abu naujaku
riai), ižd. J. Dvareckas, iž

šalinti iš lietuvių bend- 
Fii mininką vęs 

K. Karpius išdidžiai tyčio- 
££ ir kurie 1905 metais

ruomenės”.

Worcesterio lietuviams “In- i ^tais k- dar tvtoai lai-! tuntas veikli Sijas d,^iai kov°j° PneŠ Car0 
come Tax” blankus užpildo i r> ?netaiS ir dai tVBtal Ul tUVISkOS VeiKlOS tradicijas ldžj verkšleno kad

loai lietuviai ™ikin<>Mass. Padieniais MirWa tauvili ^X pSi„”S ^2 žydinius -

Per vieną savaitę mirė 5 i bėra ir šiandien tų kurie ti^monopoli^03“’ ** 
kovojo ir pnes Lietuvą

do glob. J. Valiūnas, J. Ma- nuo antros valandos p. p. Blan- 
tijošaitis (abu naujakuriai) ikus užPi,t,G Mr- A- Lazarus, 
ir V. Mitrikas, tvarkos da-™'1""*1“ !»*»«“.« Vytautas lietuviai, būtent: 
bot J. Taraila (naujaku->krmska’ notaras-.^n;. ‘‘
ris), koresp. J. Krasinskas, i " *

J. Savickas (naujaku-oig.—A m__ 1__  T T__ 1_ *nsj, a. lomKus, j. Lenurai- _ ,
tienė ir A. Kriaučialis. !rye.ų Europos nasturtė iŠ Pe-! Vincas čiakatauskas, 70

M. žemaitaičiui, J. Palu- k“ J,,,,"'oSos par”
beekui ir I Krasinskui na-1./^ Graikijos ir Make-[pa]lko 2 dukteris.
V^b, XXkvt[T V JOS' J” ,s ’ Frank Stasiukelis, 72 mt,
veste atsakyti į V. Macio ropos. kilęs iš Čedasų pak, liko

žmona, 2 dukterys ir sūnus. 
Juozas Gedinskis, 78 mt.,

kilęs iš Vilniaus krašto.

Antanas Glebavičius, 64 'spaudžiusi, caro valdžią,
mt, palikęs žmoną Oną, 2 i Ypač daug tokių veikėjų y- S™Xnės trakai
dukteris, sūnų ir 2 broliu, ;ra demokratiškųjų laikraš- i “svarstys” “Nauifenu”
i....~ __  n___ ia;„ “VzaizaJiyira” “WoiL uai svarstys .NaujienųMūsų rūta vra kilusi iš Piet-ibuvo kilęs nuo Panevėžio, lčiu — “Keleivio” ir “Nau- C 2.**i_• • ii * • • • i vii. a • Vjri ij^ciivivrpenų šeimoje, pneky su ,a„ . juog sutval.k

virs 50 metų idealistines lie-tj„ Jvienbalsiaj., iimį, 
tuvmkos veiklos darbuotoju garbinantį' ...
dr Piju Gnga.čim !iiucija”: 8

Veteranas dr. P. Grigai
tis yra retų nuopelnų lietu-1

UCI VII ,

rezo-

Jonaa Leonas

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

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

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq^ Worcester, Mass.
MBBmpfica>ss^38»nBa«m^HanannnRnMHBBBBH

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, au Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyrių 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie p 
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausi 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta*viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur padub
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para-! 
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
536 E. Broadw«v So. Boston 27, M

►

rwwwwvwwvwvwwvww^
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos valdžios 
pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųu.'re, Worcestor, Mass.

; Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės { registruotą vaistinio- ! 
; ką Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmacy” savininką, da iė- J 
- pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- ; 
I Tuose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siuničiame vaistas VISUR. Tarime ; 
specialiniu vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, uos 
reumatizmo, nuo širdim) ir nervų ligų. ; 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit arams 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKA. B. S. Reg. Pkm.

Ir Notary
ma>

vis. Jo jau arti 50 metų ve
damosios “Naujienos” tel- 

Pranė Petrauskaitė, 48 kė ir tebetelkia visus geros ! 
mt, slaugė, kunigų Jono ir Į valios lietuvius į demokra- Akroniečiai Floridoje

AKRON, OHiO

Juozo Petrauskų sesuo.
Garnižkis

LAWRENCE MASS.

tiškąjį susitarimo ir bendra
darbiavimo kelią. Ir iš mūsų kampo į Flori

dą nuo šalčių mėgino pa-

įvesdino Klubo pareigūnus

Sausio 19 d. buvo įvesdin
ti į pareigas Lietuvių Pilie
čių Klubo pareigūnai, bū
tent: Pirm. J. A. Stundza, 
vicepirm. V. Vidunas, ižd. 
A. Dwoske, fin. sekr. A. 
Tataronis, prot. sekr. A. 
Večkys, j>atikėtiniai V. Ba- 
Jazentis, T. Kibildis ir J. 
Volungus, direktoriai C. 
Andrews, J. Blazevich ir J. 
Stackelin.

Kalbėjo kongresmonas T. 
J. Lane, sergančio miesto 
majoro vardu J. P. Ford. 
Svečiams buvo pristatyti 
sen. W. X. Wall ir miesto 
tarybos nariai G. A. Guil- 
mette ir J. W. Fallon.

Iškilmėse ir vaišėse daly
vavo ir nelietuvių organiza
cijų atstovų.

OZONE PARK, N. Y.

Senas Keleivio bičiulis

Čia gyvena senas Keleivio 
skaitytojas ir didelis jo ger
bėjas Justinas Sadauskas, 
kuris pernai spalio 8 d. į- 
žengė j 73-sius metus.

Jis kilęs iš Zarinkiškių 
kaimo, Obelių valse., į A- 
meriką atvyko 1912 metais, 
gyveno Brooklyne, čia vedė, 
dirbo pianų fabrike, vėliau 
patefonų plokštelių fabrike, 
pasiekęs vedėjo vietos. 19- 
54 metais išėjo į pensiją ir 
dabar gyvena Long Islande.

Aklas būdamas, kitam kelio 
neparodysi.

Kai pnes kelenus metus ^5,.^ K‘e,eivto sltaį 
čia pradėjo kurtis Lietuvių]^ F. JenkinsJankauskį 
Bendruomene idealias dr . JA Gutauskas ir sustojo 
P. Grigaitis “Naujienose gt Petelsb
itin gausiai spausdino ją re- Afaw gyveni. Roką. 
imančios medžiagos. Ypacj Jenki“ rašo; kad 
nuoširdžiai buvo aprašomas!^ negalima nei maudy- kiekvienas s,tos Bendruo- k ncj jšeiti nįg
menes pasirodymas Clevę- kiekvienf diena lvja. 
landė, kur jai tada pirmi- T? įrJGuteus-

kas, bet jis sako, kad mau
dosi, nors ir šaltas vanduo.

Turėsime gražų minėjimą

Lietuvos Nepriklausomy
bės 40 minėjimas mūsų 
kolonijoje įvyks Vasario 16 
d. 4 vai. po pietų parapijos 
svetainėje, kur kalbės J. 
Audėnas iš New York irkt. 
Meninę programą atliks pa
rapijos choro solistas V. 
Balius ir kvartetas: Nemira 
Lambergaitė, Biruta Kukle- 
rienė, Vladas Barius ir Jo
nas Butkus, piano akomp. 
A. Stanišauskas. Taipgi bus 
pora dainininkų iš Water- 
bury, Conn.,—Sofija ir Ja
dvyga Stulginskaitės, kurios 
padainuos solo ir duetus.

Šį parengimą rengia vie
tinis Aito skyrius. Į rengi
mo komitetą įeina šie asme
nys: Elena Janiūnas, Nemi
ra Lambei-gaitė, Biruta Ku- 
klerienė, Vladas Barius, Jo
nas Butkus, Jonas Stanis- 
lauskas ir A. Stanišauskas.

o.
Einoris nenori skirtis 
su Maikiu

Andai Petras Einoris pa
davė penkinę ir sako: Nore 
einu 71 metus, bet kol gyvas 
būsiu su Keleiviu nesiskir
siu. Jį skaitau nuo 1913 me
tų. Tegu Keleivio adminis
tracija paima metinę prenu
meratą, prisiunčia kalendo
rių, o už likusį pusdolerį 
į Maikio tėvas tegu nusiper
ka turkiškos makorkos ar
ba nuėjęs pas Zacirką tegu 
išgeria “aibolę”.

Nuo savęs pridėsiu, kad 
P. Einoris, kaip aukštas, 
gražus vyras, paimtas į ka
riuomenę, tarnavo caro 
gvardijoje ir jam tekdavę 
vežioti caro šeimos narius 
puošniose karietose gražiau
siais arkliais.

Žmogus su Ūsais

WILKES BARRE, PA.

Lietuviai, budėkime!

Jau tik kelios savaitės be
liko iki vasario 16 d., kada 
vietos ir apylinkės lietuviai 
gausiai rinksis Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
40 metų sukakčiai paminė
ti. Minėjimas bus 2 vai. vi
siems gerai žinomoj vietoj 
—Lietuvių salėje Park gat
vėje.

Minėjimui ruošti komite
tas kviečia minėjime daly
vauti ne tik visus vietos, bet 
ir apylinkės lietuvius. Visi 
tą dieną sueikime ir ta pro
ga pareiškime savo vienin
gą protestą, kad mūsų Lie
tuvos žiaui*us pavergėjas ko 
greičiau iš jos išsikraustytų.

Tegu tą dieną nė vienas 
lietuvis nelieka namie! 
Gausiai suėję į minėjimą ir 
kitiems parodysime (minė
jime juk dalyvauja majoras 
į ir kiti aukšti pareigūnai), 
kad mes lietuviai nepamir- 
šome savo gimtinės ir nori
me ją matyti laisva ir nepri
klausoma valstybe, 

i Minėjime bus gerų kalbė
tojų, įdomiai meniniai pro
gramai vadovauja muz. V. 

i Marijošius.
Pranas Naunčikas

LRKS naujose patalpose

Lietuvių Romos Katalikų

Naujausios knygos
DIEVU MIŠKAS, rašytojo Ba

lio Sruogos vaizdus Stutthofo 
koncentracijos stovyklos baise
nybių aprašymas. 483 psl. 
Kaina ..................................... $5.I

Į 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

jGINTARĖLĖ. legenda, parašė 
j J. Narūne, gražios Vlados -. 
Stančikaitės iliustracijos, ver
tinga dovana vaikams.
Kaina ................................... 95c.

NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. Įdomus roma
nas ii 1935 metų Suvalkijos

ninkavo Stasys Barzdukas.
Bet kai Benruomenė vė

liau pradėjo sukti į šunke-

Susivienijimas persikėlė su 
naujus 
miesto I

Aišku, ten šaltis atsitikti
nus,^ pradėjo savintis teisę jjjg reiškinys, ir dabar tik- 
kalbėti visų šio krašto lie-' raį jje ^en saujėje kaitinasi, 
tuvių vardu ir 1.1., tai “Nau- • p Jenkins ir A. Gutaus- 
jienos ’ vėl buvo pirmosios, kas ypj, ne {jj- Keleivio 
kurios tą Bendruomenės ne- skaitytojai, bet ir vietos vi- 
galavimą iškėlė viešumon, suomenininkai. Gutauskas 

Tas nepatiko dabar Bend- yra Alto skyriaus, L.S.S. 20 
ruomenės priešaky esan- kuopos ir S.L.A. nariai. Al- 
čiam Stasiui Barzdukui. j to skyriuj ir L.S.S. 20 kuopoj
Sausio 12 d. sukviestame | Gutauskas eina sekretoriaus 
negausiame Bendruomenės į pareigas.
susirinkime jis pasakė 45 Lauksime jų sugrįžtant.

A. Gutauskas mano aplan 
kyti akroniečius ir Miami 
paplūdymyje besikaitinan
čius.

V. T. Neverauskat

minutes trukusią jausmingą 
kalbą, kurioje itin aštriai 
puolė demokratiškąją lietu-' 
vių spaudą ir visokių “kal
čių” kalnus suvertė “Nau
jienoms” bei dr. P. Grigai
čiui. O kai Barzduką ėmė Superior ežeras (tarp Ameri-
papildytl kiti fasistimo (kos ir Kanados) vra Ilgiausias
plauko karštuoliai, tai pa- _ 400 mylių.
plavos “Naujienoms” ir dr.
P. Grigaičiui išsiliejo visu 
tvanu.

Vieno akerio žemės plotui 1 
colio gylio sudrėkinti reikia 

Net siūlyta dr. P. Grigai- 27,000 galionų lietaus.

MATILDAI STEPONAVIČIENEI,

LDD NAREI, MIRUS

reiškia užuojautų jos giminėms ir draugams,

LIETINIŲ DARBININKŲ DRAUGIJA

į pamaldomis į savo 
! namus, kurie yra 
centre.

Tą pačią dieną ta proga 
buvo surengtas banketas A- 
merikos Legiono namuose. 
Jame dalyvavo visas centro 
komitetas, demokratas kon
gresmonas Daniel J. Flood, 
geras apskrities būrys kitų

ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas įvykis, apie kurį 
dabar mažai kalbama. Firma
dalis 280 psi. kaina

NEMUNO SŪNŪS 
lis, 426 psl. • . .

. .$3.00.

antroji da- 
. . - .$4.00.

DANTYS, Ju Priežiūra. Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų

,. .. . . .... priežiūra palaiko kūno sveika-iiolitikienų su apskrities J" 19# , kieti virJeljal-
vtmlri A A ofrm ! $4 00prokuroro Albert Aston 
priešaky, SLA viceprezi
dentas J. Maceina, Slovakų 
katalikų ir lenkų atstovai.

Tą patį vakarą Lietuvių 
Motetų Klubas kitoj vietoj 
rengė vakarienę su šokiais, 
kurioje buvo taipgi virš po
ros šimtų svečių.

Atrodytų, kad darbų su
mažėjimas kasyklose neda
ro didelių kliūčių pramo
goms rengti.

Steb.

PALMYRA, N. J.
Numarintas ne dėl 
mano baltės

“Keleivio”. Nr 3 skaitėte, 
kad mirė Julius Jatužis, o 
turėjo būti parašyta Julija 
Yatužienė. Ta klaida įvyko 
ne dėl mano kaltės. Julius 
Yatužis kol kas yra ne tik 
gyvas, bet ir sveikas, nors 
jau baigė 88 metus.

A. G.

nors 1
d

tEM£ DEGA, parašė Jurgis So
vietas. Atsiminimai iš 1939- 
-1946 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
1o Pmm n rijoj, prie Italijos šie- 
nos. I-a oaMS 453 psl. . • .$4.50.

ŽEMĖ DEGA, antroji dalis, 
414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitų motų 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, taip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis". Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kafha.................................... $2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

636 E. Broadvray 
So. Boaton 27, Mass.
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DIDŽIAUSIAS LIETUVOS AKMUO LIETUVIAI KITUR
KANADA

URUGVAJUSIš Pavergtos Lietuvos j
Džiaugiasi slclepely įsikūrę Sąjungos ir Amerikos page- 

______  rinti yra pripažinimas da-
“Jau dešimts metų, kai 

brolis nuėjo i kolchozą, o
baltinių Sovietų Sąjungos 
sienų, taigi ir Lietuvos su

aš nėjau. Nuo to laiko gy-į kitomis Pabaltijo valstybė- 
venu su kita kaimyne, ku- mis įjungimą į Sovietų Są- 
rios vyras, kaip ir manasis, jungą.
kažkur išnyko. Mes turime “lėles”
karvutę ir paršiuką, pasiso- Kovo mėnesj visoje gp. 
diname bulvių, o duonos i „ . . , ...
nusiperkame. Aš daugiausia vietV Sąjungoje bus Auks-
uogauju, grybauju ir vaista
žoles renku. Iš vaistų fabri
ko atvažiuoja ir jas nuper
ka. bet mažai teuždirbu, 
nes moka žemas kainas”.

Tai vieno laiško iš Lietu
vos ištrauka. Kitas laiškas 
j rasideda eilėraščiu: 

“Liepsite pasitraukti—

čiausios Tarybos — “lėlių 
parlamento” rinkimai Lietu
voje numatyta 10 apygardų 
iinKimams j Sąjungos Tary
bą ir 25 apygaraos rinki
mams į “Tautybių Tarybą”. 
Visur jau vyksta priešrinki
minė propaganda, nors jau 
iš anksto žinoma, kas bus

Lietuva žemumų kraštas, ten nėra nei dideliu kalnu, nei 
uolų. Didžiausias uolų gabalas yra netoli Anykščiu Puntuko 
akmuo, 16.4 pėdų aukščio ir apie tiek pat pločio. Apie jį 
senovės žmonės pasakoja, kad tai velnio neštas ir pames
tas akmuo. Ji velnias nešęs Anykščių statomai bažnyčiai 
sugriauti, bet benešant atėjusi 12 vai. nakties, ir velnias 
turėjęs jį pamesti. O iš tikrųjų ir tą akmenį, kaip ir dau
gybę mažų akmenėlių į Lietuvą atnešė tie patys ledynai, 
kurie kadaise atslinkę iš šiaurės buvo apkloję ir visą Lietuvą.

Nedarbas didėja

partijai, arba leiskite tauti
ninkų partijos atstovams 
prie durų partijai pasirinkti 
aukų. Jei tų reikalavimų ne- 
išpildot, mes rengiame at-Nors “Nepriklausoma Iaė- ~___  ___ _ ____

tuva” rašė, kad nedarbas skirai Vasario 16 d. minėji-

Visi turime pritarti
Teko patirti, kad Monte

video lietuviai socialistai ir 
šiemet minės Vasario šešio
liktąją. Tuo labiausiai rūpi
nasi A. Plavičius ir M. Kra-— -------, --------------- -—— »nu<4i vasariu io u. iiuiieji* / . _

yra no,-malus, bet iš tikrųjų w kartu Bendruomenė aln8kaa: Jų pastangas tun-
yra kitaip. Bedarbių eilėse 
jau yra ne tik 10, bet ir

nesutiko, du kariu išėjo mi 
zerija ir savęs išjuokimas.

v“t. 1Pety .^“’į^Vj^iNuo mizerijos neišgelbėjo 
pačioj įmonėj. Atleidžia jyĮjug Smetona, kuris
darbininkus dideles ir ma- j jų minėjimą kartą bu-
žos dirbtuvės, stabdo darbą 
ne tik prabangos prekes ga
minančios, bet ir būtiniau
sius reikmenis įmonės, kas
dien vis nauji ir nauji bū-

vo atvykęs.
šiemet ultimatumas buvo 

kitoks. Būtent: jeigu 
neduodat tautininkams

Jūsų paklausysiu, uždi-au-'180?^1’ pai'UJ08 ga^os 
site kalbėti—ir lūpos nu-' Pasiūlo tik tiek kandidatų, 
tils, bet. liesite pamiršti—’Kie^ reik įsnnkti.
to neparadysiu, artimi Įgaulpė daugiau negu 
liksite kol plaks širdis”, likėjo
Toliau, paminėjusi savo ir uaskeibė kad 19-tėvo ligas, rašo: _ ne^a pa. Reipe, Kaa įp-
“Gyvenu pas tėveli atsi- metais grudų atiduota 

dalinusi, nes pas jį dar du valstybei. net trečdaliu dau- 
broliai su šeimomis gyvena. Slau’ ^aip buvo plane nu- 
Tėvelis davė man tvartelį ir
mažą sklepelį, kuriame pa- runKehų 1177<>_/inU 117a> 
sidariau krosnį ir gyvenu, bulvių 101 /c..Pieno pnsta- 
Sklepelio dydis 3 iš trijų .144 /c Plane numatyto 
metrų, tai yra 9 kvadrati- Kie^10» ° mėsos 143 /c.
niai metiai (11 kv. jardų). . I38 d8r .mek°

Man mokslas gerai sekė- . padidėjo kolūkiečių 
si, baigiau 7 klases vien atlyginimai, nes jiems ten- 
penketukais, bet tėvelis ne- '^a 5a8’ ^as heka atida-
galėjo toliau leisti mokintis. X115 Pavalomą duoklę val- 
babar dirbu kolūkio konto- dzia1 *r atlikus kitas pne- 
i-oje”. t Jvoles-

Laiško gavėjas nuo savęs Tėvynėje vietos psraaažaž
pridedu, kad va “kaip at- gtaį į<jomį laiško iš Lie 
rodo žmonių kasdieninis gy- . _uvos pabaiga: 
venimas Dainavos krašte, , -,igeSj sukėiė vakariniai 
kur žirgai zvenge nesulaiko-: vėjai
mi bernelių, o šiandien nie- Xr kcntėt wuiės
kas netun nei arklių nei spindulai,
• ■ uonų . ^eį meg nežin0jOm? kad
tunki&i serga prof. Tėvynėj
i-etras Šalčius Vietos bus mums permazai”.

iš Lietuvos gautomis ži- Keliais žodžiais labai 
nioniis, sunkiai serga vėžiu jaug pasakyta.
Ii oi. Petras šalčius, .buvęs
Kauno universiteto politi- NESIDOMI KOMUNISTŲ 
nės ekonomijos, kooperaci- RASTAIS
jos mokslų profesorius. ______
Putinui sukako 65 m. < Lenkų komunistų dienraš- 

. . ... .; ris “Žycie Warszawy” mok-
Žymiam rašytoju. Vincui deiviu paskleidė an-

My-Kolaiciui - Putinui sau- Ket? kiausdama, koki žmo- 
« 1„ o. sukako bo metai, i jje Įajko pavyzdingiau-

.a proga sukakti paminėjo ,d kurį jje norėt 
-. Vilniaus radijas. Jve„ime jr koks ve!ka)as b.

Dabar jis gyvena Vilniuj. , natinka.
.uunas dar nepriklausomosj įdom0s.
i-ctuvos laikais yra para- Zi dauguma jų jsivaiz- 

nemažai gražios poęji-Lįojamo žmogaus ideali 
jvs, jo parašytas Alto-
. ių šešėlyje” romanas iš ku- 
».<gv gyvenimo turėjo dide- 
j pas sek mą. Didelį pasi-

pmai 
/patingi.

zmogaus 
nurodė kelis rašytojo Sen
kevičiaus veikalų asmenis, 
Tadą Kosciušką ir kt., tik 

'nė vieno šiandien komunis-
sekimą tiek Lietuvoje, tiekiu garbinamo “didvyrio”. 
Siame krašte tun jo nese-j lr ne komunistų autorilj 
niai išleistas romanas .s 18- veikalais įgrisi dabartini! 
bo metu sukilimo “Sukilę- ,enku jaunimas
liai ’.

Putinas buvo kunigas, te-
viėiaus Trilogija, Kryžiuo 
čiais, Mickevičiaus Poni

ologijos mokslus baigęs ka-jTadu, Prūso Faraonu, 
tahkiškame Šveicarijos uni- Lietuvoje tokia anketa ne- 
vers.tete, bet dar nepriklau- buvo darvta, bet jei ir ter.
somoj Lietuvoj jis metė ku
nigystę ir vedė

būtų duoti panašūs klausi 
mai, tai neabejotinai pasi
rodytų, kad ir Lietuvos jau
nimas žavisi ne tais rašyto-

. .. . jais, kurie aklai Maskva,mstimo jaunimo sąjungą f ’ ■ r,x tarnauja, ir jų žmogaus įde-

Tik penki komjaunuoliai
Mažeikių rajone į komu

per metus teįstoję tik 5 kol 
ūkiečiai. Organizacijos sek
retorius norėjęs juos pasiųs
ti į kolūkius darbams, bet 
kolūkių pirmininkai tam ne
pritarę, tai yra mandagiai j 
atsisakę priimti.
Chruščiovas nesutinka 
atsisakyti Lietuvos

alas yra ne toks, kokį perša 
komunistų biblija.

GEROS PASTANGOS

Vokietijoje Mažosios Lie
tuvos Tėviškės Mylėtojų Dr- 

įja leidžia savo laikraštį Ke
leivį, kuris įdomus ir vi- 

Neseniai Chruščiovas, kai-įsiems lietuviams. Amerikoj
bčdamasi su Jungtinių A-jo metinė prenumerata $2.- 
merikos Valstybių ambasa-'50. Jo adresas: Keleivis 
dorių Ihomsonu. paminėjęs, Verlag (24a), Luebeck, 
kad viena svarbiausių sąiy-į Vorvverckerstr. 103, Haus 
gų santykiams tarp Sovietų IV 8, Germany.

l iai bedarbių.
' Konservatoriai ramina, 
kad depresija nebus tokia 
sunki, kaip 1929 - 32 me
tais, bet kas tikrai bus, ne
galima žinoti. O kol kas 
matome, kad jie nesugeba 
gyvenimo tvarkyti taip, kad 
žmonės nedrebėtų dėl ryt 
dienos.

Ir nedarbas 
atsiliepia paprastam žmo
gui, kurio reikalus ištikimai

sę pelno iš Vasario minė ji 
mo, tai neduokit ir Tautos 
Fondui, o paskirkime vie
tos reikalams. Valdyba su 
tuo sutiko, sušaukė seimelį 
ir jam rekomendavo “apys- 
mentą”, kaip amerikiečiai, 
kad daro bolševikams, bet 
po ilgų diskusijų seimelio 
dauguma pasisakė prieš vi-

sunkiausiai sokias ultimatumus, “apys- 
mentus ir skirstymus. Pel
nas, koks jis bus, turi eiti

me visi sveikinti ir remti.
Pasigedo Krygerio

Komunistų leidžiamas 
“Darbas” 1957 mt Nr 19, 
apkandžiojęs kitus lietuvius, 
rašo, kad Krygeris šiandien 
visuomeniniame gyvenime 

jau nežinomas.
Pu’ Juokinga tų komunistų 

pasaka. Jeigu Krygeris ne
nuėjo Kaukazo razbaininko 
Stalino garbinti, tai jis ir 
nežinomas.

Teisybė, Krygeris nieka
dos negarbino diktatorių ir 
su pakalikais nesideda. Jis 
jau arti 30 metų kaip dirba 
Urugvajaus socialistų parti
joje. Tas ir mūsų komunis
tams žinoma.
Turėjo ir čia meluoti

Šią metu Vasario 16-ji
Dviem atžvilgiais šių metų Vasario 16-sios minė- te^na^rienasocialdemokra- Tąut?s. Fondui — Lietuvos jau mįnėto Darbo nume-
i, kuriuos netiukus ruoš lietuvių kolonijos, yra tu partija (C.C.F.). Kitų’Įąisvimmo reikalams. Todėl j-y komunistams prireikė į- 
:__ : ir:__  ___.___ x___ :__ J ._________________________ ______ :_ Šiemet Toronto lietuviai tu- lznc*: i.. «KT 1,...^Viena, šiemet mes švęsime ne eilinę, o jubi- rinkimų metu turėtume rim

tie jinę — 40 metų — Lietuvos nepriklausomybės pa- tai visi pagalvoti, už ką ati- 
skelbimo sukaktį, ir, antra, ši sukaktis, sutapdama su duoti savo ballsus.
>adidėjusiu tarptautiniu netikrumu bei įtempimu, kurį su
būrė sovietų technikos laimėjimai ir jų gudrūs diplo-1 
natiniai ėjimai, verčia mus dar labiau budėti, kadi 
^alingiausioji demokratinė šalis — Jungtinės Amerikos 
alstybės — nesusvyruotų ligšioliniame savo nusistatyme 
abaltijo tautų atžvilgiu.

J. Valeika

TORONTO, ONT.

Ar sputnikai sulcomu- 
nistins pasaulį?

svą” iš Vasario 16-tos.
Bet atsimenate kokie “ga

lingi” buvo “lasininkai”— 
Išgaravo kaip kumparas, iš- 
I garuos ir fašistuojanti tau
tininkai. Gero vėjo!

Kam iš to naudos?

kasti ir “N. Bangą”, kuri 
girdi kaliais nieko nesiskir- 
davusi nuo smetonininkų ir 
kitų reakcionierių.

Tikras melas! “N. Banga” 
visą laiką buvo prieš viso
kią diktatūrą, ar tai būtų 
Stalino, ar Smetonos, ar Hi
tlerio ar kieno kito. Ji ne
kartą yra pasmerkusi Sme-

Maža buvusios smetoniš-: tonos režimą —tauragiečiu,Ši jubiliejinė sukaktis uždeda mums pareigą minėti;
/asario 16-ją iškilmingiau, plačiau ir sumaniau, negu j Tokia paskaitos tema, ku- kų likučių grupelė, greta j Suvalkijos ūkininkų sukilė-
itais metais. Tad reikia, kad visos lietuviu kolonijos rią Dr. Pranas Anceričius Bendruomenės Vasario 16- Uų skerdimo ir kt. progo

mis.
Tik Darbo leidėjai ir re-

ukrustų ir savo parengimus suruoštų tokius, į kuriuos skaitys sekmadienį, vasario tos minėjimo, kuris įvyks
tkreips dėmėsi ir spauda, ir radijas, ir plačioji Ameri- 2 va^ P° P^tų Lietu- vasario 16 dieną dideliame ... .
os visuomenė' Namuose- Paskaitoje “Odeon” teatre, rengia ma- daktonai visą laiką Argen-

n , . I............................... ....... bus paliesti tokie opūs klau-žą kermošėlį tautininkų tinos diktatorių Peroną gar-
Bet yra ir kita priežastis, verčianti atkreipti ypatingą sįmaj ^aip Vakarų pasaulio partijai pasipinigauti ir tą bino ne mažiau kaip Stali- 

ėmesį į šių metų Vasario 16-sios minėjimus. Toji prie- nesutarimai komunizmo rei- mažą kermošių pasiskelbė ną. Jų nejaudino laisvės iš- 
astis — tai defetistinės nuotaikos, kurios paskutiniu i Lalu; Anglijos peršama ne- laikraščiuose Vasario 16-tos troškusių Vengrijos darbo 
eiu ėmė reikštis Vakaių pasauly ir kurių pa plitimas * puolimo sutartis su Mask- minėjimu. Tautininkų “mi-žmonių kraujo upeliai, Sta- 
alėtų didžiai pakenkti Lietuvos ir viso Pabaltijo išsi- va; Amerikos siūlomas va- nėjimas” niekam nekenkia į lino mokinio Chruščiovo į- 
lisvinimo viltims. • dinamas saugumas per jė- materialiai, bet tautiniu at-'sakymu pralieti.

Grasindami tolimo atstumo sviediniais ir siuntinė-'^:,Vakarų pasaulio ūkis- žvilgiu lietuviams daro di-. Jų nejaudina nė Lietuvos
ami diplomatines notas Sovietai stengiasi gauti Vaka-kas >r.stoka.klln^ ?.e,« ^al,k« kenetan- žmonių^) Sibirą išvežtų tr

, , įneš idėjos, kuria butu gali- dą tautą po komunistų jun- ten vargstančių, likimas. Jie
j valstybių, ypač Amerikos, pripažinimą viso to, ką ma pnespastatytį komuniz- gu, jie ne vienijasi jai išva- ’visuomet tvirtino, kad ten 
e ^uroJ)®Je- J1® Įtikinėja pasauli, kad tarp-i^^. Amerikos multimilio- duoti, bet kaip įmanydami Įvežami tik žmogžudžiai ir

nierių keliama nuolaidų po- skaldo vadavimo pastangas, kitoki kriminalistai 
litika' Maskvai; Afrikos-A- Iš to tik didelė nauda ko- 
zijos fronto sudarymas munistams. To dėl tie, ku-

utinė įtampa atslūgs, jeigu Amerika atsisakys tradi- 
nės savo laisvės politikos ir sankcionuos sudarytą smur 

> keliu esamą padėtį.
Nore š:andien Vakarų pasaulis jau, rodos, gerai pa-Į prieš baltuosius, baltojo rie remia vieningo darbo 

’sta Sovietus ir žino, kad visos jų tarptautinės sutar- j žmogaus komunizmo favo- ardytojus, sąmoningai ar 
s nevertos popieriaus, ant kurio jos būna surašytos,i,Xz^y’mas1 ^ashingtone ir nesąmoningai, nša save 
et dar atsiranda įtakingų politikų, norinčių derėtis su Uini^co komunizmo diskri- Pn® gėdos u po. as
usijos imperialistais. Vieni jų bijo Sovietų agresijos ir 
;ujo pasaulinio karo, kiti svajoja apie pelningą biznį 
; komunistų valdomais kraštais.

Amerikos Lietuvių Taryba, kuri jau aštuoniolikti

minacija ir tt. gėdos nenori, turėtų nuo
Tie ir tam panašūs klau- smetoniškų tautininkų tuo-

simai, kurie prelegento bus jau pasitraukti, 
gvildenami, aiškiai rodo, c .
Kad paskaita bus nepapras- Spaudo, balių,

e ai dilba Lietuvos laisvinimo darbą, žino šitokių de- tai įdomi ir todėl visiems Sausio 11 d. Prisikėlimo 
tistinių balsų pavojingumą. Ji žino, kad kiekviena pravartu su jais susipažinti, auditorijoj įvyko savaitraš- 
tuja nuolaida Maskvai reikštų Lietuvos pavergimo
įailginimą.

Šie metai, kuriais švenčiame Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo jubiliejų, gali pareikalauti iš mūsų 
augiau pastangų Lietuvos laisvinimo darbe, negu nra- 
’tyje. Mes turime būt pasiiuošę imtis plačios ir daug 
ėšų kainuojančios akcijos, kad Lietuvos ir kitų Pabal
io vajstvbių teisės į laisvę būtų apsaugotos.

Tad pasistenkime, kad šiemetiniuose Vasario 16-sios 
Minėjimuose būtų sudėta bent dvigubai tiek aukų, kiek 
praėjusiais metais. Vasario 16-sios proga Lietuvos la»s- 
inimo reikalams tepaaukoja kiekvienas patriotingas 
’etuvis dviejų arba nore vienos dienos uždarbį.

Tegul 40-ji Lietuvos nepriklausomybės sukaktas pra
yra visuotino lietuviu sujudimo ženkle. Už Lietuvos 

’aisvę ir nepriklausomybę!
L. Simuti., ALT Prezidentą.
A. di., ALT Viceprezidentas 
Dr. P. Grigaiti., ALT Sekretorius
M. Vaidyla, ALT Iždininkas

Po paskaitos paklausimai ir čio “Tėviškės Žiburiai” me- 
diskusijos. tinis spaudos balius. Vaclo-

Todėl visų prašome įsidė- vo Verikaičio kvartetas at
meti Mkmadienį, vaMurio 2 liko meninę programą. Bu- 
d., 3 vai. po pietų ir gau- vo malonu jo klausytis. Po 
šiai
Namus. vo gražus vakaras.

Paskaitą rengia Lietuvių

P. K.

Sugrįžau laimingai

Grįžęs iš Brazilijos, ra
dau ir “Keleivio” redakto
riaus laišką su Naujųjų me
tų sveikinimais. Ačiū.

Atostogas maloniai pralei
dau Sao Paulo lietuvių tar
pe. Kaip ir visur, taip ir Bra
zilijos lietuviai yra neblo
gai įsikūrę, nuoširdūs ir vai
šingi. Vėliau parašysiu pla
čiau, ką ten mačiau.

M. Kra.in.ka.

Visokiomis progomis geriausia 
... dovana yra “Keleivis”. Išrašyk

atsilankyti į Lietuvių to sekė vaišės ir šokiai. Bu- i jj draugui, pažįstamui
vardinių, gimimo, švenčių ir

TorontietisSocialdemokratų Sąjungos 
Toronto skyrius.
Tautininkam, nulaužė 
ragu.

kitomis progomis.
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• 958 m. sausio mėnuo.

Toronto Apylinkės Tary- ! 
bą sudaro organizacijų ir 
Bendruomenės išrinkti at
stovai. Tie atstovai sudaro 
tarybą arba seimelį, kuris 
išsirenka valdybą, ir tas or
ganas sprendžia visus To
ronto apylinkės bendruome-1 
nės reikalus. Seimelis buvo 
sušauktas nepaprastam rei-, 
kalui. Jis yra toks.

Tautininkai ruošiantis mi
nėti Vasario 16 jau trečią 
kartą kelia trūkimą ir viso
kius ultimatumus stato, kad 
tik minėjimo doleris nebūtų 
skirtas Tautos Fondui. Uiti-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollyvoodo žvaigždes: Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; | 
Upė po žeme; Žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslais. , 

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

“KELEIVIS”
636 Ea»t Broadvvay So. Boston 27, Mau,

*
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NAUJI RASTAI ga galima gauti: Lietuvių
Jonas SMUL- Dienų adm.: 9204 S Broad-

KIOJI TAUTOSAKA. Pa-!?av- L* Angeles 3, Calif.
lai lės. priežodžiai, posakiai. P.as >’ G,e,'ra SK,nas ‘"“J* r“nauL, ulu‘
182 psl Minkštais viršeliais Blažys, 1132 N. Hypenon imatumas toks: Puse Tautos 
J3 00 kietais — S3.50. Knv-!Ave” L°!‘ Aneeles 29 Calif. Fondui ir pusė tautininkų.
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į kuris bus iš gero granitinio 
poliruoto akmens, gelsvai 
pilkos spalvos su juodais ta
škais. Jame bus iškalti ati-

Dainų šv. komiteto pranešimas
JAV ir Kanados l-os Lie-į Sekančiai Dainų Šventei Į tinkami užrašai anglų ir lie

tuvių Dainų Šventės Komi- paskirtoji suma ($2/00) pa-— kamieno 
tetas, susiorganizavęs tikslu; silieka Dainų Šventės Ko-Įkris 40 pėdų aukščio aliu-
Airuoėti Lietuvių Dainų miteto globoje, tol, kol bus ®imJaus kur bus
Šventę, atlikęs didįjį ir reik-(pradėta ruošti sekančioji j įkelta J-A. V. vėliava. Per 

' Painų šventė, šitas daromą iškilmes bus keliama Lietu-

—Tegul bus pagarbintas, j 
Maiki!

—Kam to garbinimo rei
kia, tėve? Verčiau pasakyk, 
ką nauja girdėjai pas žmo
nes.

—Žmonių, vaike, nesu
vaikysi; Vieni sako, kad tu 
nais vaikas, o kiti mislina, 
kad aš turėčiau išperti tau 
kaili. Nu, tai išvirozyk, ką
as turėčiau daryti, jeigu 
žmonių klausyčiau: nupirk
ti tau aiskrymo, ar bizūną 
paimti?

—Man, tėve, neįdomu, ką 
žmonės kalba apie mane.

—Nu, tai kas tau įdomu?
-^Man įdomu, kaip žmo

nės susivokia pasaulio klau
simais. Pavyzdžiui, kaip 
jie žiūri į Lietuvos bylą. Ar 
jie tikisi susilaukti laisvos 
Lietuvos, ar ne?

—Maiki, jeigu to nežino 
Amerikos Lietusių Taryba, 
kur sėdi kytriausios mūsų 
galvos, katros dažnai su 
Vašingtono ponais pabalia- 
voja, tai ką apie tai gali ži
noti tie, ką dirba kriaučių 
šapose ar cukemėj?

—Reiškia, per visą savai
tę tėvas nesužinojai nieko 
nauja.

—Maiki, nelengva ką nors 
sužinoti, ba susitikęs žmo
gų ant stryto negi pradėsi 
raidavei jį spaviedoti. Jis 
atsakys, ne tavo biznis, ir 
dac ol. Gavęs tokį atsaky
mą, .Maiki, žmogus jautiesi 
kaip musę prarijęs. Valuk 
to aš kiekvieno ir neklausi
nėju. Jeigu noriu ką nauja 
sužinoti, tai nueinu į Za- 
cirkos saliūną. Tenai tai ga
li išgirsti visko. Kai nuėjau 
tenai pereitos subatos vaka
rą, raidavei mane apstojo 
būrys vyn} ir klausia, ar 
teisybė, kad Amerikoj yra 
taip daug gyventojų, kaip 
tu man aiškinai. Ale aš tuoj 
susigriebiau ir sakau; kad 
už dyką aš negaliu tokį 
biznį jiems aiškinti. Nu, tai 
jie pastatė man alaus ir sa
ko: dabar aiškink. Well, 
sakau, aš tas ličbas užmir
šau, ale jos yra parašytos 
“Keleivyje”. Perskaitykit, 
sakau, ir žinosite.

—O kaip jie į tai reaga
vo?

—Jie, Maiki, gavo iš Za- 
cirkos “Keleivi” ir perskai
tė. Sako, čia parašyta, kad 
Amerikoje yra 172 milionai 
ir 800 tūkstančių galvų. Nu, 
sakau, jeigu tiek parašyta, 
tai .tiek ir bus. Bet jie, vai

ke, nenusispakajina. Jie no
ri žinoti, kieno tos galvos— 
vyrų ar moterų. Sako, išla
kei alų, tai pasakyk, kaip 
yra. O ką aš galėjau jiems 
pasakyti? Uskiuzmi, sakau, 
aš paklausiu savo Maikio, 
tai pasakysiu jums kitą sy
kį. Taigi vot, dabar aš ir 
noriu, kad tu man pasaky
tum, kiek Amerikoj yra vy- 
į*įi ir lricklr Hohu

ėmingą darbą, nenumatė, 
kad jo uždaviniai, darbai 
bei įsipareigojimai užsitęs 
tolokai ir po Dainų Šven
tės. To pasėkoje, Komite
tas negalėjo likviduotis ir, 
noroms - nenoroms privalė
jo tęsti savo įsipareigojimus 
tol, kol visi jo darbai bus 
užbaigti.

Be didžiosios moralinės 
atsakomybės lietuvių visuo
menei, Komitetas įsigijo ly
ginai didelį legalinį įsipa
reigojimą JAV, Illinois ir 
Chicagos valdžių įstaigoms 
ryšium su atleidimu nuo 
mokesčių. To atleidimo dė
ka susidarė didesnė Šventės 
pelno dalis.

Malonų pranešti visuome
nei, jog Komiteto darbai 
pamažu slenka prie pabai
gos. Todėl norime painfor
muoti, kas jau nuveikta ir 
kas belieka veikti.

Kaip žinia, Dainų Šven
tės Komitetas, gavęs iš Lie
tuvių Bendruomenės Chica
gos Apygardos paramą pra
džios darbų vykdymui (Re
pertuarą ir $500 salės nuo
mai), po Dainų šventės, 
bendrame su Apygardos 
Valdyba posėdyje, 1956 m. 
gruodžio 8 d., paskirstė pel
ną sekančiai:

Liet. Bendr. Chicagos A-

Tėve, nesakyk “bobų”. 
Sakyk moterų.

—Nu, ar ne vistiek?
—Ne, tėve, ne vistiek, nes 

“boba” yra įžeidžiantis mo-, 
teries pavadinimas.

—Nu, tai kiek gi yra vy
rų ir kiek moterų?

—Cenzo Biuro apskaičia
vimu, tėve, moterų dabar y- 
ra pusantro miliono dau
giau, negu vyrų; o 1975 me
tais moterų perviršis siek
siąs jau 3,600,000.

—Tai bus šlėktai, Maiki. 
Kas reikės vyrams daryti?

—Moterims galės būt blo
giau, negu vyrams, tėve. Vi
sos negalės ištekėti, reikės 
visą amžių dirbti ir visoms 
gal nebus pakankamai dar
bų.

—Bet pasakyk, kodėl vy
tų pakaleni ja eina mažyn?

—Todėl, tėve, kad jie 
trumpiau gyvena. Bendrai i- 
mant, moteries amžius A- 
merikoje šiandien yra še
šiais metais ilgesnis kaip 
vyro. Vidutiniškai ji gyvena 
iki 73 metų, o vyras tik 
iki 67.

—bet vyras juk stipresnis, 
tai turėtų ilgiau gyventi.

—Bet vyras, tėve, sunkiau 
dirba, daugiau rūpinasi ir 
greičiau save išeikvoja. Ir 
kiekviena liga greičiau pa
kelta vyrą, negu moterį. Me
dicinai yra žinoma, kad nuo 
širdies smūgio, nuo kraujo 
ir nuo inkstų ligų numiršta 
5 vyrai prieš 2 motelis. Nuo 
įvairių skilvio ligų numiršta 
4 vyrai prieš 1 moterį. Gal 
tai dėl to, kad dvidešimto
jo amžiaus Amerikos gyve
nimas moteriai pasidarė 
daug lengvesnis, o vyrui 
sunkesnis. Jis sunkiau yra 
spaudžiamas dirbtuvėje, 
daugiau turi vargti biznyje 
ir profesijoj, kad atsilaiky
tų prieš konkurenciją. Tuo 
tarpu moteris tik namus pri
žiūri. Namuose via įvestas 

i vanduo, elektros šviesa ir 
Igazas valgį virti. Ir krautu
vėse yra visokio maisto pa-

dviem sumetimais: viena, 
norima patenkinti įsiparei
gojimą valdžios įstaigoms 
skirti pelną tik tiems tiks
lams, kuriems Dainų Šven
tė buvo ruošta, atseit lietu
viškos muzikos puoselėjimo 
reikalams, ir antra, paaks- 
tinti 2-os Liet Dainų Šven
tės mosimą.

(Iš susidariusio nuo ban
ke esamos sąskaitos nuo
šimčio prof. K. V. Banai
čiui D. Šv. Komitetas pa
skyrė $240 operos “Jūratė ir 
Kastytis” parėmimui).

Mes, Komiteto nariai, vei
kėme lietuvių tautos, lietu
viškos muzikos labui. Tiki
mės, kad mūsų patyrimai ir 
mūsų bei visų lietuvių suda
ryta “pasoga” žymiai pa
lengvins sekančios Dainų 
Šventės paruošimo darbą. 
Laukiame tos šventės ir lin
kime jos būsimiems rengė-* 
jams geriausių sėkmių.

vos vėliava.
Todėl nuolankiai kreipia

mės į organizacijas, draugi
jas, klubus, kuopas ir visus 
brolius ir seseris lietuvius, 
prašydami prisidėti savo 
dosniomis aukomis prie šio 
kilnaus, garbingo visuome
ninio reikalo. Gavęs auką 
Komiteto iždininkas prisius 
tuojau pakvitavimą, o visų 
aukotojų vardai bus surašy
ti ir įdėti paminklo pama
tuose.

Šiemet sukanka 25 metai 
nuo skridimo per Atlantą į 
mūsų tėvynę Lietuvą, tad 
pagerbkime mūsų didvyriš
kus lakūnus Darių ir Girė
ną tos sukakties proga, pa
statydami jų amžinam at
minimui paminklą.

Aukas prašome siųsti iš
rašant čekį ar pašto perlai
dą Darius Girėnas Monu- 
ment Fund vardu ir adre
suokite komiteto iždininkui:
Mr. P. J. Montvila, 85-66 

JA.V. ir Kanados l-os 9^ St., Woodhaven 21,
Liet. D. šv. Komitetas

BAIKIME STATYTI PA
MINKLĄ DIDVYRIAMS

Brangūs Lietuviai:
Kaip žinoma iš mūsų nuo

latinių pranešimų, yra su
pygardai atmokėta $1,000,1 manyta ir nutarta mūsų di-

"“..““-^Vynams Dariui ir Girėnui 
niams, muzikiniams reika- pastatyti paminklą Brook- 
lams $402.24, Muzikos Ži- lyne Lituanica aikštėje, U- 
nioms, gaidų leidimui $1,- njon Avenue, Stagg ii- He- 
250, Liet. Šokių Festivalio „-es gatvių sankryžoje. 
Komitetui $500, Jaunimui Niujoroko miesto paikų 

k’dlmu> $1,000, pareigūnai jau galutinai pa- 
Muzikimo Konkurso prerm- tvirtin0 paminklo projektą 
joms $1,000, sekančiai Liet. ,r p]anus, o pats paminklas 
Dainų Šventei $2,500, iš pa- jau pla dėtas darvt. Jau pa
skirtųjų sumų, jau atmoku m^jamas akmuo ir skubiai 
ta ir pakvitavimai gauti iš dirbami visi'kiti darbai. Jie 
Muzikos Žinių, Kultūros manoma baigti apie kovo 
Fondo, liet Bendruomenės mėn
Vyr Valdybos, Oiicagos U K;mitetas Paminklui Sta
lk Apygardos ir Stek.ų Fes- 1957 , križio 29
tivalio Komiteto. Beliko Uk / a«hitekto Edward 
trys neismoketos sumos: ę Emburv įstai je pasi. 
Jaunimo Dainorelio leidi- sutartj su Presbrey-Le- 
mm muzikiniam konkursui ,and finna min.
,r SkanCir M už sulvgta kaina $6,250.

Dainortlio paruosimu ir Atitektai už „lanų ,mga. 
įsleidimu rūpinasi Komite- minlraa ir prižiū.
to naiys p. J. Kreivėnas. Jis ’ reikia 
užtikrino, kad Dainorelis $7J64; Ton kainon neįeina 
pasirodys begyje menesio- veidy dūr0Si ku-
kito. Jam taltininkauja ko- rfos ^inuos ie ?750 ir 
tmsųa susidedanti is kun. kurias bus alima ri<Jžti 
B. Markaidio, sesers M. ric užbai^0 pamink]o. Ro- 
Bemardos, J. Ignatomo ir ‘ .„,v„X Ignatonio ir raitotas turi surinkęs aukų

m .. , , z $6,869.22. Tad stinga darMuzikinis konkursas (sva- 
resnių lietuviškų kompozi- * ’. * ... ,
cijų, k. t kantatų, oratorijų , Pate Pa™"kląs bus sios 
ir t p.), Komiteto pageida- foi-nms: pedestalas savopa-
vimu—patriotine tema skir- f "dc b.us/ ll£° ke‘ 
ta Lietuvos Nepriklausomy- turkampes formos o kamie- 
bės 40 metams — bus neuž- nas 3 8 ?°h1 Ploc,°
ilgo paskelbtas. ir 6 pėdų 4 colių aukščio,

gaminto gatavai valgyt kibą išsigerti.

Duona iškepta, kumpiai iš
virti, pienas pamelžtas, 
sviestas susuktas, sūriai su
slėgti, miltai sumalti, net 
žuvis iškepta, daržovės iš
virtos, reikia tik parsinešti.
O jei nenori, nereikia nei 
nešti — pašaukei telefonu 
krautuvę, ir viską atveš į 
namus. Nereikia rankomis 
nei drapanų skalbti, maši
nos išskalbia. Yra net radi
jas ir televizija namuose, 
kad moteriškei nebūtų nuo
bodu. Štai, tėve, kodėl ji 
gyvena ilgiau už vyrą.

—Maiki, tas ant gero ne
išeis. Aš bijau, kad neatsi- * 
tiktų kokia nelaimė. Eisiu £

N. Y. j
Dariaus Girėno Pamin
klo Fondo ir Draugijų 
Atstovų Komitetas

BUVO RAMŪS METAI

Kai darbininkai kovoje 
dėl darbo sąlygų pagerini
mo nebeturi kitų priemonių 
jie imasi - paskutiniosios — 
streikuoja. Jie taip gali da
ryti tik ten, kame yra dau
giau ar mažiau laisvės, bet 
tos teisės jie neturi Sovietų 
“rojuje”, kur atlyginimus 
nustatant darbininkai balso 
neturi.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse praeitieji metai 
streikų požiūriu buvo ra 
mūs. Pernai streikuota ma
žiausia negu betkuriais ki
tais metais po paskutiniojo 
pasaulinio karo.

Viso labo pernai buvo 3,- 
600 streikų, kurie palietė vi
so labo 1,400,000 darbinin 
kų. Dėl streikų pražuvo 33 
milionai darbo dienų. Atro
do daug, bet tas tesudaro 
visų darbo dienų tik tris de
šimtąsias procento.

Didžiausi streikai buvo 
cemento įmonių, Kansas Ci
ty statybos (61 dieną), San 
Francisco - Oakland meta
lo (44 dienas), Westem E- 
lectric trumpas, bet palietęs 
125,000 darbininkų.

Kiek dienų bus priversti 
darbininkai šiemet streikuo
ti, niekas dabar negali pa
sakyti. Spėjama, kad šie
met streikų bus mažiau, nes 
ūkio atoslūgio metu streikui 
nėra tinkamų sąlygų.

JAU IŠSPAUSDINTAS

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių 
skaitymą ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje yra įvairių informacijų, naudingų 
patarimu, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių Įdomių 
ir naudingų dalykų.

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

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

< ;XXX>XXXXXXXXXXXX>XXXXX>tXXXXXXXXXX'XXXXX,<XXXXXXXjrf

Pietų Kalifornijos universiteto viena studentų organi
zacija laimės nešėja (mascot) pasirinko 4 metų liūtę, 
kurios senelė buvo sugauta džiunglėse. Ją čia matome 
sėdinčią klasėje paskaitos metu greta pirmamečio stu
dento. *

įdomu pamatyti Ameriką
Rašo S. Michelsonas

(Tęsinys)

Valstybiniai parkai

Šitie parkai ne tokie, prie kokių yra pripratę miestų 
gyventojai. Valstybiniai parkai yra dideli, miškais ap
augę kainai, su giliais tarpekliais, aukštais vandens kro- 
aliais, kaliais su verdančiais šaltiniais, kaip Yellowstone 
Parkas, su snieguotais viršukalniais ir t.t. Kadangi to- 
Kios vietos žemės ūkiui netinka, bet gamtos vaizdai labai 
/domūs, tai federalinė valdžia yra paėmusi jas savo 
globon ir pavertusi valstybiniais parkais. Tie plotai 
užima po keletą ir keliolika tūkstančių keturkampių my
lių. Juose yra išvedžioti automobiliams geri keliai, o 
pakelėm įrengta poilsio aikštelių, pastatyta stalų su suo
lais ii- kitokių dalykų turistų patogumui.

Yra tokių parkų ir Kanadoj. Tenai jie dar geriau 
sutvarkyti. Poilsio aikštelėse stalai yra po stogais, yra 
privestas vanduo, pastatyti geri pečiai ir pridėta malkų. 
Kas rytas pervažiuoja trokais darbininkai, tas vietas 
nuvalo ir užkuria pečius, nes kalnuose šalta, vietomis 
yra sniego. '

Tai taip yra užlaikomi valstybiniai parkai Kanadoj. 
Mūsų Jungtinėse Valstybėse tiek daug jais nesirūpinama.

Bet kaip Kanadoj, taip ir Jungtinėse Valstybėse 
draudžiama tokiuose parkuose medžioti, todėl juose 
gausu visokių žvėrių ir paukščių, ir jie nepaprastai jau- 
kūs, kaip naminiai; ypač daug jų yra tokiose vietose, 
kur turistai sustoja pasilsėti ir užsikąsti. Vos padėsi 
maisto ant stalo, bematant iš visų pusių pradeda skristi 
mėlyniai (biuebirds) ir kitokie sparnuočiai. Tik paberk 
jiems kokių trupinių, tai jie palydės tave iki automobilio.

Atmaklena ir meška, kai užuodžia maistą. Parkų 
administracija visur įspėja turistus žvėrių nemaitinti, 
ypač nežaisti su meškomis, nes jos visgi laukinės meš
kos. Tiesa, jos atrodo jaukios, lenda prie stalų, kabi
nasi priešakinėmis kojomis ant automobilių, bet žmo
nės įspėjimų neklauso ir mėgsta joms mėtyt maisto; 
tačiau penėti jas iš rankos pavojinga, nes meška čium
pa maistą dantimis ir neatskiria rankos nuo senvičio.

Meška užpuolė Kapočienę
Štai kas atsitiko Banff’o parko kalnuose (Kanadoj). 

Sustojus mums gražioj poilsio vietoj pasilsėti, Dr. Ka
počius nuėjo į vyrų kambarį, o Kapočienė su Michel- 
soniene nuėjo į moterims skirtą namelį. Aš likau auto
mobilyje ir pradėjau studijuoti žemėlapį. Staiga pa
jutau, kad apie automobilio langą kažkas šlama. Dirs
telėjau — ogi meška kiša galvą per langą. Aš greit 
pasilenkiau kameros ieškoti, nes norėjau mešką nufo
tografuoti. Tuo tarpu moterims iš toliau pasirodė, kad 
meška automobilyje, o manęs jau nesimato. Jos sumo
jo, kad aš jau būsiu meškos sudorotas, ir šaukdamos 
Kapočių atbėgo prie mašinos. Bet aš pasikėlęs jau žvė
rį fotografavau iš vidaus. Padaviau vieną foto - apa
ratą ir Kapočiui, kad jis nutrauktų tą gauruočių iš lau
ko pusės. Moterys pradėjo mėtyt saldainių, kad meš
ka pradėtų jas rankiot ir pasitrauktų nuo mašinos. Aš 
išsirioglinau su kinemotografiniu aparatu ir pradėjau ši
tą sceną filmuoti judomiems paveikslams. Bet moterims 
pristigo saldainių. Meška supyko, piktai suraumojo ir 
zovada leidosi ant Kajiočienės. Išrodė pavojingas mo
mentas. Užpulta Kapočienė klykdama puolė automo- 
bilin, Kapočius irgi suriko, ir meška sustojo.

Po to mes turėjom pripažinti, kad parkų adminis
tracijos įspėjimas turistams yra tikrai įsidėmėtinas: ne
žaisti su meškomis!

(Bus daughu).
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MOTERŲ SKYRIUS
JL5 irt<“ fe Hrit

Mirė 100 vaiku motina
(Stanislavos Venclauskienes mirties proga)

:--• ’il

1 na geriausių Varpo draugi- 
| jos vaidintojų ir dažnai 

vaidybos vadovė. O vaidi- 
■? nimai anais laikais buvo vie

na geriausių priemonių lie
tuvybės dvasiai gaivinti ir 
ugdyti.

Ji platino anuomet drau
džiamas lietuviškas kny
gas, ji kuij laiką gyvenda
ma Rygoje, mokė vaikus ir 
darbininkus vakarinėse mo
kyklose, nepriklausomoje

Sausio mėnesio šešioliktos lietuvaitė, kas tais laikais, Lietuvoje ji daug veikė 
mui dar tik tesirengiant ypač miestuose buvo su ži- ^*autų organizacijoje, ten 
švisti, Waterbury, Conn., buriu ieškomas reiškinys, buvo bene seniausia amziu- 
sustojo plakti nepaprastos Dar daugiau. Ji jau jaunvs- n?1 v-vr.1.ausi?J! skautininke ; 
moters širdis — mirė Stani- tėję veikliai įsijungė i tuo- visą laiką ji buvo gimnazi- 
slava Venclauskienė. Šiame met dar negausių pasiryžę- J?s tevlĮ komiteto veikli na- 
krašte ji teišgyveno 7 metus lių Lietuvą prikelti eiles. fe,1?Ta5 ?aug Pa(iedamasu- 
ir dėl savo seno amžiaus ne- j Turėdama neabeiotina ak- IeSa- netru^n^ems

nepriklausomoj Lietuvoj ji rengiamų Ketuviškų vaidi-j^rnie pasireiškė; ji dau- 
visur garsėjo. j nįmŲ uoIi dai^.ė. Ji ištari- geIio labdarybės, kultūros ir

Stanislava Jakševičiutė- niame Palangos viešame švietimo draugijų veiklos 
Venclauskienė gimė 1873 spektaklyje (vaidinta “A- uojj rėmėja 
m. birželio 27 d Šiauliuose, menka pirtyje”) jau ne tik nę dį, „ sta.
J?,s,,eva.? - SH- 7,dlno> ?.a- „islavos vardas taip plačiai
kilelis, Jis ir dukrai bus dovavo. Ji yajdmo ir valdi- Uetuvoje žinomas.‘ ‘jį ten 
kvėpęs neapykantą caro tumus rengę Rygoje, Uepo- buv0 -j kai djdžiau. 
priespaudai, tikėjimą , Lie- juje, Mitaujoje ir kt. Ji, is- sja našlaičiu lobėja įr ben-

ryZ™ą ja‘ v^T1 adv- pa2,m'ero;drai labdarė. Ji juk išaugi- 
dirbti. To dėl ji jau is jau- i Venelauskio ir is Rygos su- !„„ ir išmoksjino šimt ir aš. 
nų dienų buvo susipratusi gnzusi į Šiaulius, buvo vie-^tuonjs „^,3^ ir netur.

į tingu tėvų vaikus. Tik pa
galvokime, kokios meilės ir 
’ pasiaukojimo reikėjo turėti,
■ kad būtų galima tokį darbą 
{įveikti! Stanislavai to ne- 
I trūko. Ji visą amžių savo 
I sielą buvo atidavusi sveti
miems vaikams (savo užau
gino dvi dukras), ji net pa
sitraukdama iš Lietuvos pa-

‘1958 METŲ POLIO MOTINA”

Virginia Huston, 35 nu, iė Bellingham, Wash. yra.pa
skelbta 1958 metą polio motina. Ji pagimdė jau pa- 
ralyžuota 1952 m. sūnų. Čia J? matome keliant į kėdę 
savo 9 mėnesią antąjj sūną.

BUVęS “SUKILĖLIS*

35 m. nuo
(Tęsinys)

1*1*_smanino

SKAITYKITE

VERTINGAS KNYGAS
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ t SIAURUOJU TAKELIU, pa-

ŽODYNAS, apie 20.000 v Ift»LairAaii nuc ma ootnvMdiuiiic ovt oavim <xu^ni-
368 psl., redagavo V. Baravy- dė “Naujienos”. PsL 178. Kai- tini, SU juo kaliu vargo Vo- 

m/isv o ’* jęjetjjoje stovyklose, kartu
atvyko ir į Ameriką 1950 
metais.

Tokiam būriui vaikų iš- 
v°je’ genimą ir veikla Ame- maitinti ir išmokslinti rai- 

finoje ir Kiurį Urt 'St MpMHos Pjim Lfetv^kėjo ne tik geieSnės kan-
n ėjusi Nobelio premiją ’von ,r dabartinJ savo gyveni-į trybes, didelio rūpesčio ir

kas, pigiausias ir naujoviškiau- ia $2.00. Senesnės kartos lietu
sias žodynas, kieti viršeliai, kai- į ziams gerai pažįstamas daini-
na $4.

BARABAS, Paer 
tstorinė apsaka

Lagerkvisto 
iš pirmųjų

ninkas ir poetas K. B. Kriau
čiūnas čia vaizdžiai aprašo sa
vo vaikystę ir jaunystę Lietu

Kana .................................. $2.25. mą Amerikoje.
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raitai dėl bol-
Scvikų^ okupacijos ir teroro Lietuvo
je.

SUŽADĖTINĖ, parašė J. li
tinis, 15 įvairių trumpu pasa
kojimų, 180 pusi., kaina $2.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
ŽEMAITES RASTAI. Ganmiozį KRISTAUS VIETININKAS? Pa

mušų rašytojos pirmojo karo metui, .m** kun- Valadka. Svarba
Amerikoje parašyti vaizdeliai an ra- kiekvienam perskaityti. Kaina 21*20 
•ytojos paveiksiu. 128
kaina .....................................

MILŽINO PAUNKSMC. Balio 
ros trilogiška istorijos

173 pusi., didelis formatas, 
popiera. Kaina ..........................
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romatms.! ~

DEMOKRATINIO SOC IALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 

knyga šių dienų klausimams supras
ti. Kaina ......................................... Me
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RU3IJ4, arba komunistų diktatd-

vertė A. K. Puida, pirmoji 
188 puslapiai, kaina ................. I Imi daug medžiagos. 96 puslapiai.

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

150 pusi. Kaina kietais viršeliais 12, 
ninkštais viršeliais ................... 21.00
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėję 

toks tvanas būti ir kų apie tai 
mokslas.

CEZARIS, Mirko Jelusič'o romanas, 
vertė A. Kt Puida. Antroji dalis,

211 psl. Kaina ............................. fž.

CEZARIS. Mirko Jesulič’o romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,

176 psl. Kaina .......................... 22.
MIRUSIOS SIELOS. M. CMtolie! s<^JALDEMOKl^nJA IR TOU 

svarbiausias veikalas, išvertė M. SĮSVIZMĄS. Pagal K. Kautsk
Miškinis. 290 pusi. Kaina....23.25 naujausio’ms ž.mom.s nepildyta ty 

klausimu knygute. Kaina
ATLAIDŲ PAVEST, P. Abelkio te-

•25e

Daugiausia visą reikalą užbaigdavo antrosios li
nijos sargybos. Prie jos kelias buvo užbarikaduotas, ir 
norom nenorom keliavę paprastu vežimu ar motoriniu 
turėjo sustoti. Vežimo kryptimi buvo iššaunama apšvie
čiama rakieta ir visas vežimas kaip ant scenos buvo 
sargybai matomas. Dar prie to prisidėdavo rankinės 
granatos sprogimas ir po to iš tamsos pasigirsdavo ko
manda: '“Rankas aukštyn! Po vienų be ginklų lipkit 
žemyn! sustokit vienon eilėn miesto kryptimi su iškel
tomis viršun rankomis!” Nepaklausę būtų iššaudyti kaip 
kurapkos. Bet vokiečiai paklusnūs. Į juos komandavo 
jų pačių vokiečių klaipėdiečių tarme kalbąs toks pat 
klaipėdietis kaip jie, ir todėl jie instinktyviai nujaus
davo, kad geriau laimės klausydami komandos, negu... 
ko gero “zu stelben” (mirti). Bet kada jie buvo pa
talpinti visai saugioj vietoj (mūsų žvilgsniu žiūrint), 
tada jie savo “ziemlioką” — klaipėdienį kariūną už
pildavo daugybe klausimų: kas jūs per vieni, kiek jūsų, 
kas bus su mumis, su mūsų šeimomis, su visu kraštu? 
Jiems buvo atsakoma jau iš anksto paruoštu atsakymu: 
“Mes esam visi to krašto piliečiai kaip vokiečiai taip 
ir lietuviai. Mes nenorim priklausyti nei vokiečiam, 
nei lenkam, nei prancūzams. Mes norim būti laisvi. 
Bet mes ne politikai. Mes tik sukilėliai, ir kaip kraštas 
bus laisvas, tada naujas išrinktas krašto seimas galuti
nai nutars, kaip ir kokia tvarka tas kraštas turi tvar
kytis. Jeigu jūs, žandarai, burgermeisteriai (viršaičiai 
-seniūnai) būsite mums lojalūs, jūs būsite palikti savo 
senosiose tarnybose. Jei ne — būsite pašalinti ir jei 
dar veiksite prieš mus, būsite teisti sukilėlių teisino”. 
Priedo padalindavom specialiai tuo laiku išleistą Klai
pėdos Kraštui Manifestą, žinoma, tuo metu jie reikšda
vo 100% lojalumą, kaip pavyzdžiui suteikdami žinias 
apie prancūzus, apie jų pačių policiją ir patardavo, kaip 
lengviau, patogiau užimti miestą. Keletą pasisiūlė net

ŽIOGELIAI

Pažėra saulutė spindulius 
Ant žilvičių žalių,
Sušvilps vėjelio švilpynės 
Tarp medžių ir gėlių.
Pragys žiogai pakriūtėse,
Dusliai vargonais žais.
Dalinsis medis su medžiu 
Nakties sapnais gražiais.
Vorai nupins šilkų tinklus 
Ir saulę sumedžios.
O to dangaus, o tų žvaigždžių—
Nei galo nei pradžios!

Pranas Genys

PRANAS GENYS gimė 1902 m. vasario 13 d. Kal
nėnų km., Telšių valse., baigė Telšių gimnaziją, mokėsi 
Kauno universitete, mokytojavo Telšių ir Ukmergės gim
nazijose, suparalyžavus po sunkios ligos abi kojas, jis 
kelelius metus gyveno tėviškėj, vėliau Telšiuose, ten 
sukūrė Žemaičių senovės mėgėjų draugiją, Įsteigė mu
ziejų, kuriam jo pastangomis buvo pastatyti gražūs na
mai. Eilėraščius spausdino įvairiuose laikraščiuose, at
skirai išleido Džiugo varpus, Atnašavimus ir Rūpinto
jėlius.

Negalinčiam kojų valdyti pasitraukti i Vakarus bu
vo sunku, to dėl pasiliko Lietuvoje. Komunistai ji Įkišo 
Į kalėjimą, kuriame jis ir mirė.

anvjviai tkziivvi*

Visgi juokingas buvo tų žandarų samprotavimas. 
Jie jokiu būdu negalėjo suprasti, kaip galėjo būti taip 
slaptai, gerai paruoštas sukilimas, kad jie ir sapnuoti 
nesapnavo. O reikia nepamiršti, kad Vokietijoje net 
musės zvimbimas žandarų girdimas ir matomas. “Das 
ist sonderbar und gaenzlich unverstaendlich” (tai yra 
keista ir visai nesuprantama), jie sakė. Iš pirmos nakties 
jau turėjom apie 40 žandarų - policininkų ir 10 civilinių 
pareigūnų belaisvių.

Anti*ą dieną stovim vietoj. Tik dabai’ esam pasi
slėpę, nes naktį iškasėm apkasus. Vokiečiai su prancū
zais prie pat miesto ilgi kasa apkasus. Bet mes jiems 
kliudom kasti labai retais, bet taikliais šūviais. Laikas 
nuo laiko Įvyksta ir stipresnis susišaudymas kaip su šau
tuvais taip ir su kulkosvaidžiais.

Apie pietus mūsų priešakinės sargybos kariūnas 
vienu šūviu nušovė karo policijos kareivį. Jis vyko su 
pranešimu pas vadą ir, matyti, paklydo. Atsidūrė pir
mos linijos sargybinio priešaky ir kada pastarasis vo
kiškai sušuko “stok, rankas aukštyn”!, nelaimingas pra
dėjo bėgti vokiečių pusėn, manydamas, kad užrioglino 
ant vokiečių sargybinio, o kariūnas pamanė, kad vo
kietis, persirėdęs civiliu, mėgina žvalgyti, o dabar bė
ga pas savuosius. Nakčia, kai itiūsiškiai nuėjo jo pa
siimti, rado, kad tai mūsų kareivis. Maža klaida, bet 
vienos gyvybės jau nėra!

Vis dar vietoj stovim. Sausio 10 d. mums išmo
kėjo algą, po 12 šimtų markių dienai, gi mokykloje 
gaudavom tik po 5 markes mėnesiui. Labai buvom nu
stebinti tiek daug gavę pinigų. Negalėjom suprasti, ko
dėl taip daug mums davė: ar už mūsų karžygiškumą, 
ar kad markės iki tokios vertės nukrito. Galimas daik
tas veikė abi priežastys. Bet tos markės čia Klaipėdoj 
labai daug mums padėjo. Mes galėjom pirktis už 12 
šimtų 10 kiaušinių, 2 svaru rūkytų lašinių, 2 svaru duo
nos ir 1 kvortą munšaino. Tokiame šlapiame ir šaltame 
ore, munšainas labai padėjo mums apsisaugoti nuo per
sišaldymo.

Penktą dieną, L y. sausio 12 d., jau iš pat ryto 
prasidėjo gyvesnis susišaudymas. Pradžioj tik šautuvų 
bei lengvųjų kulkosvaidžių ugnis, o apie pietus ir sun
kieji kulkosvaidžiai pradėjo veikti. Vienas sunkus kul
kosvaidis, kuriuo veikė Karo Policijos Mokyklos ka
reiviai, sugedo. Ten arti buvęs 2-ro pėstininkų pulko 
kapitonas Noreika, kuris sukilime dalyvavo savanoriš
kai, prišliaužė prie kulkosvaidžio, padėjo kareiviams 
sutaisyti jį ir pats, mėgindamas šaudyti, paleido keletą 
serijų šūvių. Jau norėjo perleisti kulkosvaidį kareiviui, 
kai staiga priešo kulka mirtinai kliudė kapitoną. Ji 
perėjo kapitaną išilgai visu kūnu. Kapitonas Noreika 
mirė vietoje.

(Bus daugiau)

pasiaukojimo, bet ir daug 
lėšų. Ir kažin, ar Stanislava 
būtų galėjusi tiek svetimų 
vaikų išauginti ir išmokslin
ti, jei ne jos vyras Kazimie
ras, žymus advokatas, so
cialdemokratų veikėjas, mi
ręs 1940 metais. Jis nesigai
lėjo lėšų partiniams ir šiaip 
kitiems naudingiems visuo- 
meniams reikalams. Jo ki
šenė buvo lengvai prieina
ma ir žmonos plačiai labda
ringai veiklai. Jis nežinojo, 
nei kiek tų vaikų yra, nei 
kiek jiems tikrai tų lėšų rei
kia. Žmona krautuvėse ėmė 
kreditan, o jis mokėjo di
deles sąskaitas, tik kaliais 
piniginę iš kišenės traukda
mas, juokais pasakydavo: 
“Kad ta mano chebra ir 
suiyja tiek daug”. Jis pri
tarė savo žmonos darbui.

MAŽIAU DRUSKOSŠiandien velionės Stanis
lavos Venclauskienes gau
siausios šeimos auklėtiniai 
yra išsiblaškę po visą pa
sauli. Dar negreit kaiku- 
riuos jų pasieks ir žinia a- 
pie jų augintojos mirtį, bet 
ją sužinoję, jie liūdės ne 
mažiau, kaip savo tikrosios 
motinos netekę.

Mirė nepaprastai gailes
tingos širdies moteris, mo
kėjusi aukščiausiam laipsny 
aukotis kitiems ir jiems gy
venti. Tai pavyzdys visiems 
žmonėms ir visiems lai
kams. Mirė didelė savo kra
što mylėtoja, iki pat mir
ties tikėjusi, kad jis bus 
laisvas ir kad ji galės į jį 
sugrįžti amžinam poilsiui.

Šioj vietoj reiškiu gilią 
užuojautą velionės dukte
rims: Danutei, su kuria ve
lionė vargo Vokietijos sto
vyklose ir kartu gyveno at
vykusi Į Ameriką, ir Gražby- 
lei, pasilikusiai Lietuvoje ir 
dabar gyvenančiai Šiauliuo
se, o taip pat visiems jos 
artimiems.

J. Vanag*• į

Naujausi mokslo tyrimai 
parodė, kad žmogui visiškai 
pakanka to druskos "kiekio, 
kuris yra valgomuosiuose 
dalykuose. Juo daugiau var
tojame druskos, tuo dau
giau darbo duodame šir- 
džia ir inkstams. Ir ne tik 
širdimi ar inkstais negaluo
jantiems, bet ir kitiems pa
tartina ko mažiau druskos 
vartoti. ?

■ MOTERYS—KUNIGAI

Švedų vyriausybė pasiūlė 
! parlamentui priimti Įstaty
mą, kuris leistų moterims 
eiti kunigų pareigas.

Iki šiol ten liuteronų baž
nyčia tas pareigas eiti leido 
tik vyrams.

; KOKIUS DIEVUS ŽMONES GARmanas iš žemaičių Kai
eittes. Kietais viršeliais, <6. _ , _ .. . . . . ___ .. , . . .nmi kaina S*'**19 įvairiuose kraštuose ir jvainuo-
LIETUVI V KALBOS GRAMATIKA.? laikuose dievai buvo kitokia. K«h 

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta A“ buvo *"MjM lietuvių dievai?

pra- BINO SENOVEJE. Dievų yra vi-

Amerikos lietuviams.
Kaina ...........................

144 p
...2LM

PER KLAUSUČIŲ ULYTCLĘ. pa
rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 

apysaka, 176 psl. Kaina .... 2ŽŽ0.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, 
parašytas istorinis

maitijos krikšto laikų, 
apdarais. Kaina ....

P. Abalkto 
Iš te-

Sa kietoto

Kaina .214*0
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
dedantiems angliškai mokytis; duoda 
ištarimų, angliškus pasikalbėjimu*. 

....................................................75t
POPIEŽIAI IR LIETUVA. K 

M Valadkos parašyto knyga,
Raina ............................ 2»J*

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
- ...... ... - - rašė E. Vandarvelde, vertė Vanta.APIE IAIKĄ IR ŽMONES. Poato Kaina ......... .77..................... lOe

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Tu"?- Savic*»’ Gir*" * NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mb

249 pusi. Kama.............................2EM cbelsonienės parašyto; 250 įvairių
SENAS KAREIVIS MATuiUTI8, 132 pusi. Kaina ....|1.»

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji ‘ TEPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 
apie nepaprastų žemaitį, kuris j juokingas romanas, 240 psl. Kie-

nuostabių dalykų padarė, tik 
ųapadare vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... 28.

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 
šas, novelių rinkinys, 155 puslapių.

....................................... 21-50.

SOCIALIZMO TEORIJA.
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi

suomenės santvarka ir kodėl 
keisis. Kaina .........................

viršeliais. Kaina

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Btamas. Trumpas

socializmo aiškinimas. Kaina 25c.

KODĖL At NETIKIU I DIEVĄ.
kuriu

IUOZA8 STALINAS, 
ji da* Kaukazo razbaininkas buvo

Rusijos diktatorių. Kaina ..25c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

ET.•j-

SUNŲ SUKANDŽIOTA

Dr. P«ola OHver,, 30 metą, 
guli Lok Angeles ligoninėj. 
Ją ir vyrą sukamlžiojo ją 
pačiu 10 vokiečią veblės a- 
vingamą Suną. Kaimynai 
sako. kad jie gyveno be e- 
lektros, ir su šunimis 
žiauriai elgėsi. Matyti, šu
nys sutarė negeriems šei
mininkams atsilyginti.

Muku krašto 24 valstijose 
įstatymai draudžia juodiesiems 
tuoktis su baltaisiais. ,

Gera audėja ir tvoroje snau
džia.

Katės maiše nederėk.
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VIETINES ŽINIOS

PAOCKA

Lituanistikos Mokyklos 
Tėvų Komitetas raiškia 
nuoširdžių ir gilių padėkų 
visiems prisėdėjusiems prie 
metinio banketo sėkmingo 
suorganizavimo, būtent: po
etams A. Gustaičiui ir St. 
Santvarai, I. Nikolskytei ir 
R. Dačinskaitei už atliktų 
meninę programų, šeiminin
kei Valerijai Norvaišienei ir 
josios talkininkėms: M. 
Norvaišienei, Katauskienei, 
Starinskienei, Žičkienei už 
puikų vaišių paruošimų; 
šiems pavieniams asmenims 
,<r firmoms:Onai Ivaškienei, 
Ketvirtis & Co., J. Kapo
čiui, J. Arlauskui, Liko 
“Paul’s Men’s Store, Minkų

‘Baltic Florist’

,mūsų sūnui Edmuntui, o i Dosnu* aukotoja*
•taip pat ir mieloms šeimi-Į --------
•ninkėms Mary Ross, Mary) Senas Keleivio skaityto* 

Petchell’s: Gailius, Monika Plevokas, jas 8. Kriaučiūnas (26 An-

džiai iitikrųjų yra “tiesa

Pakart i M Tebaie Diena

Shoe Store, V. Vakauzui, iBlanche Stravinsky, Verai dover St, Loveli, Mass.)
Marcinkaus Walter’s Mar-1 Kanusky, Beatriče Kunsky, pratęsdamas prenumeratų ir ___
ket, Stonio John’s Hard- Elenai Bushman ir kt. Ačiū užsisakydamas kalendoriuj p^Zra^uT nuprasti kę reiškia žo- 
ware, Strikaičiui ir inž J visiem už gražias dovanas,'paliko Maiklo tėvui $5.50. Jį *^ip vartotas sven-
U ___ 1____ ____ ?_ž__f __ f___ • A* _!•___ •Manomaičiui už vertingas malonų prisiminimų ir daly* 
dovanas loterijai, o taip pat vavimų vaišėse. Širdingai 
visiems mokinių tėvams, dėkingi
talkininkavusiems darbais j Mary ir Juozas Poškino
ir parėmusiems banketų au-į --------------------------
komis.

Tėvų Komitetas

Mūsų padėka

Tartame širdingai ačiū 
mūsų giminėms ir drau
gams už mums surengtas 
vaišes mūsų 35 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuvių 
proga. Ypatingai dėkojame 
seseriai Gladys Toskow ir

^auucu2ss*uauuauuauuauicuuusuxitz

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
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 sudėt) 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

ną reikia imti. Vaistų vardas yra ldeal Ūltrabev Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

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

IDE A L PHARMACY. 29 Kelly Sq„ Woreester, Mass.
V. G. Skrinską (savininkas)

Širdingai ačiū.

Nemaloni klaida

V. Visgirdo* parodo* 
atgarsiai

Praeitame numery įsibro
vė korektūros nemaloni 
klaida. Buvo parašyta, kad 
So. Bostone mirė Marijona

Dailininko V. Vizgirdos«Grėviškaitė - Markonienė^o
paroda (3 Joy St), Beacon 
Hill) baigiasi'sausio 31 d., 
lankomą nuo 10 iki 4 »val. 
P- P-

Ji jau suspėjo atkreipti ir 
amerikiečių dėmesį. Jų 
spaudoje apie parodą labai 
gražiai atsiliepta, aukštai 
vertinami dailininko talento 
ir darbo vaisiai.

turėjo būti Marmokienė.

Kas ieško, tas randa.

TEISMO HIENA
(Biblijos Tyrinėtais Girsisizu)

Ieškau pusbrolio Petro Zelem, jry-, DARBAS FARMOJE

SSd?’ 1..^ A,e- S E" :<tart»s lengvas, atlyginimas ««ras. 
Jėzaus oareiikimas kad tie. kurie; H ’ duodama maistas ir patalpos. Svar-

netiki jo žodžiam*, nėra teisiami.-----------------------------------------------------------blausias darbas rytą ir vakare melž-
— • — - — • • - karves ir jas šerti. Geram darbi

ninkui labai gera vieta. Kreiptus: 
Mrs. Stosunas
R. D. 4
Cortland, N. Y.

AR VAŽIUOJAT I FLORIDĄ?
Jei važiuojate, tai ten pamatyki

te Floridos vakarinės Dalies Lietu
vių Klubo sekretorių Wm. ROPELE, 
Hiilsboro Ave. on U. S. 'J2 kelio. 
Jis turi puikias kabinas ir labai pri
einamomis kainomis. Jo telefonas: 
31-01564. (5

r^a;. tie, kurie tiki ir pasi- j Paieškomas Petras Balukonis iš Dar-
daro jo pasekėjais, yra teisiami šia- žininkų kaimo, Valkininkų vlsč. Tra- 

Ir šitų tiesų patvirtina! kų apskr. Yra svarbių žinių iš Lie- 
ftventasis Raė&s. Bet norint tuvos. Rašyti:

J. Keraitis
-į 615 26th SL, Paterson, N. J.

reikia žinoti kad
Giminės iš Lietuvos paieško Frank 
ŠVEDO, apie 65 metų amžiaus, ki
lusio iš šakių apskr., žvirgždaičių 
vals., Žalvėdėrių km. Tėvo vardas 

;Juozas. F. Švedas kadaise gyveno 
ir turėjo mėsos krau

žodžiu išreiškiama nevien pareiški
mas nuosprendžio, bet ir tardymas, 
po kurio seka nuosprendis.

(Bus daugiau)
Reikalaukite veltui duodamos lite- c . 

ratūros, gausite nemokamai. RašytiLouis, mo.
; tuvę. Jis pats ar kas jj zmo rašykit 
■ adresu:LBSA 3444 S. Lituanika Ave. 

Chicago 8, UL

J ieškojimai

J. Garbauskas,
R. R. 1, Westerose, Alberta

i Canada (10) NAU JIENA! ! !

Iieškau Jokūbo Linkevičiaus iš Lin- 
ežerio kaimo, Vilniaus srities, gyve
no Woreestcry, Mass., ar Nashua, 
N. H. Jjs pats arba apie jį kų 
žinantieji prašomi rašyti: Stanley 
Komenęz, 546 E. Sixth St.; So. 
Boston 27, Mass. (6)

Pinigai persiunčiami į Sov. Są
jungą, Lietuvą, Latviją, Estiją.Paieškau Teklės Bukavičiūtės-STU- į 

PURIENĖS iš Kuršėnų. Ji gyveno:
Elizabeth, N. J. Ji pati ar kas jų < Pilnai garantuojame ir oficialiai 
žino atsiliepkite adresu:

S. B. Yuszlta 
52 French St.
Methuen, Mass. (6

.—100 rublių lygu $10. Persiun- 
j timas atsieina $5. Perlaidos di
džiausia suma $50, bet galima 
užsakyti perlaidų kiek norima.

Gražus, ir geras Biblijos mokslas 
apie busimųjų teismo dienų—laikų, 
kuriuo Viešpats teis pasaulį “teisy
bėje" ir žmonės su savo tiesa, bu
vo paslėptas ir neįmanomas dėlto, 
kad buvo manoma, kad kiekvieno as
mens likimas buvo neatmainomai 
Dievo nutartas mirties valandoje, 
šventraštis tokio įsitikinimo nepa
tvirtina, išskiriant tokius atsitiki
mus, kurie liečia tuos, kurie šiame 
Evangelijos amžiuje priėmė Kristų 
ir pašventė savo gyvybes dieviškai 
tarnybai.

Priešingai Jėzus aiškiai pasakė, 
kad tie, kurie nepriima jo mokslo, 
nėra dabar teisiami; bet jų teismas 
atidėtas būsimam laikui. “Kas gir
di mano žodžius ir jų nelaiko, aš jo 
neteisiu... žodžiai, kuriuos aš kal- 

| bėjau, jie teis jį paskučiausių die-
Stasys Michelsonas dova-.“*" <J«» ,£>• PuUtiBi

BOJO kelias dešimtis knygų, tiektas mūsų tekste, kame pasakyta,
lio A. Jokūbaitis Žurnalų, A-'kad *.noje. Primintoje būsimo teis- 
11 ’ Įmo dienoje zmones bus teisiami su

Išvyko į Floridą

Simonas Alukonis su žmo
na išvyko į Floridą, kur ža
da pabūti apie porą mėne
sių.

Dovanojo knygų ir žurnalų

Ieškau giminių: Juozo Skerevičiaus 
ir Jono Čižieko iš Virbalio parapi
jos, Kaupiškio valsč., Vilkaviškio ap
skrities. Kaa apie jį žino, prašau 
pranešti: John Arminas, P. O. Box 
104 Oakville, Conn.

Pranas Shapokas (Prano sūnus), gy
venęs So. Bostone, Mass., ieškomas 
giminių iš Lietuvos. Atsiliepti: A. 
Šatkauskas, 16 Parkman St., Oak
ville, Conn.

Ieškau savo dėdžių Jono ir Vinco 
Adomaičių arba jų vaikų. Jie patys 
arba apie juos žinantieji rašykite: 
O. Glušauskienė - Kupstaitė, 6 Stal- 
ker St., Craigneuk, Wishaw, Great 
Britain.

ličiu jiems I “teisybe” arba “tiesa”, o Jėzaus žo-

Dieva Karalystė
Ar žinai kų gausime Dievo Kara

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

Alik Armin 
3444 Mass. SL 
Gary, Ind.

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

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

1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y., Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-6465
punktas:

NEW YORK CITY, 78 SECOND AVE., Tel. ORchard 4-1540
GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS

Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, odas, siuvamas masinas, 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 j 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.
Siuntiniu išsiunčiami per 24 valandas nu ojų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6—7 savaites. Oro paš

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

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

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

tvarkoje. <*,t|
Mūsų įstaiga per ilgą metų veiklos laiką išsiuntė šimtus tūkstančių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavi

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

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

M įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir šeštadieniais ano 9 ik! 4 vai.
MANHATTENE PRIĖMIMO PUNKTAS:

78 SECOND A VE,, NEW YORK CITY, N. Y.
MŪSŲ SKYRIAI:

DETROIT 12, Mich., 11601 Joa. Campau Ave. Tol.: TO 64)296 
HAR I FORD, Conn. 651 Albany Ave., Tel.: CHape! 7-5164 
LOS ANGELES, Calif., 121 So. Vernon Ave. DUnkirk 5-6550 
PH1LADELPH1A 23, Pa., 832 No. 2th Street, Tel. WA 3-1747 
CHICAGO, III-, 3741 W. 26th Street, Tet CR 7-2126
NEVV ARK, New Jersey, 263 Market Streeet, Tet MA 2-6837

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

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

OR- M. X VINIKAS

667 W«ut 60* Slraat, Naw Yaefc 1, N. Y.

Ieškomi: Jonas JANKEVIČIUS, gi
męs 1914 m. Gabrilevos vienkiemy, 
Kruonio vals. Trakų apskr. ir Jonas 
ARLAUSKAS, kilęs iš Kruonio mie
stelio Jie patys ar kas juos žino pra
šom atsiliepti adresu:

VI. Dainius 
335 ‘ E ’ Street
So. Boston 27, Mass. (5

GRAMERCY

744 BROAD STREET
Room 925

Licensed and bonded by 
N. J. State Banking Com.

SIŲSKITE VIENĄ 15 23 NAUJŲ STANDARTINIŲ 
MAISTO PAKETŲ

N
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MEDUS
Ar norite gyven

ti taip, kaip kara
lius? Valgykit me- 
dų!

Mes turime oren- 
Čių medaus 65 cen- 
tai už bonką; Span- 

V* guolių medus 75
centai už bonką; Liepos žiedų 
medus $1.26 už bonką; Kubos 
medus, kuris turėtų būti iš vi
sų geriausias $2.00 už bonką. 
Trejankos pakelis $1.00.
Medaus per paštą nesiunčiam. 

A. Mitara 
414 W. Broedvay 
So. Boston, Mase. 

Užeikite į seną Alexander’s; 
vietą.

4*00444*'

ŽODYNAS
Lietuvių-Aąglų ir

Anglų-Lietuvių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu au 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray

So. Boston 27, Mase.

Kad Jūsų giminės ir artimieji gautą siuntinį — dovaaą 
VELYKOMS

jį būtinai išsiųskite neatidėliotinai, 
šventėms pradžiuginkite savo artimuosius SIUNTINIU DOVANA

Siųskite siuntinius dabar
Naudokitės patarnavimu, patikimos, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRA VĖL C0., INC
135 W. 14tb SL, NEW YORK 11, N. Y, Tat CH 3-2363

(Licensed by USSR)
Pagal sutartį, sudaryta su Inturistu, firma teisėta siųsti siuntinius į visas USSR 
respublikas ir Lietuvą. Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokamos čia mūsų firmoje.

Siųsti galima tik Majus damtua.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų. Pristatymas garantuotas. Siun

tinius galima atnešti asmeniškai arba atsiųsti paštu. Klijentai, atsiuntusieji siuntinius 
paštu, neatidėliojant gauna atsiųstųjų daiktų sąrašą ir pranešimą, kiek persiuntimas at
sieis. Po kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos pašto kvitą, o siuntinį pristačius— as
meniška adresato pakvitavimą.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS 
įstaigoje didelis pasirinkimas medžiagų, odų, drabužių, avalynės, vaistų ir kitokių

geriausios kokybės prekių ir pačiomis priėinamiausiomis kainomis.
Tame pat siuntinyje negalima siųsti maisto produktų ir pramonės dirbinių.
Atidarta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. rak. Sekmadieniais iki 4
' Mūsų klijentų patogumui mes atidarėme skyrius šiuose miestuose:

900 Literary Rd. 
CLEVELAND 13, Ohio 

TeL T0wer 1-1411

1133$ Jaa.
DETROIT 12, Mich. 

Tel. TOansend 9-3980

$32 W. Girard Ave. 
PHILADELFHIA 23, Pa. 

TeL WAI«ut 5-8878

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 razinkų

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

No. 17 — $25.10 
5 svarai 6 uncijos taukų 
5 svarai cukraus 
5 svarai miltų
2 svaraai 4 uncijos kumpio 
1 svaras 4 uncijos kakao
1 svaras šokolado

No. 18 — $26.90 
10 svarų cukraus
3 svarai 6 uncijos sviesto
2 svarai 4 uncijos kumpio
2 sv.- 2 utie. džiovintų vaisių 
1 svaras 1 uncija kakao 
1 svaras šokolado

No. 23 — $22.20
11,000 amerikoniškų cigarečių

------I aukščiau paduotas kainas įeina VISKAS -------
REIKALAUKIT MCSŲ NEMOKAMU KATALOGŲ IR VI

SOKIŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ. TUOJ PRISIŲSIM. 
MES TAIP PAT SIUNČIAME IR VAISTUS

* Streptomicino 10 gramų .. ....................................$3.76
* 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 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mas*. Tel: KI 7-9705

Nuo Harvard Sq. imti Huron autobusą.

r
E

KAS ČIA KALBA?
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 RCSTYBĖ (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.

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

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

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3335 So. Habted St., Chicago 8. III

Imunini

MES ATLIEKAM 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

"Keleivio” spaestovė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Praiome kreiptis šiuo adrese:

-KELEIVIS” ,
IT,

• • •
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Bostono ukrainiečiai sa
vo nepriklausomybės pa-

Dr. J. Basanavičiau* 
minėjimas U

NAUJIENA

STEPONO KAIRIO KĄ
Vilniaus Krašto Lietuvių TIK PASIRODŽIUSIĄ 

S-gos Bostono skyrius vasa- KNYGĄ “LIETUVA BU- 
rio mėn. 9 d. 3 vai. po pie- DO” GALITE GAUTI KE- 
tų Liet. Taut. S-gos namuo- LEIVIO ADMINISTRACI- 
se (484 E. 4th St.), South JOJE. KAINA $5.50. 
Bostone rengia viešą dr. Jo-
no Basanavičiaus mirties 30 Įdomios sporto varžybos 
metu sukaktuvių minėjimą, j ------------

Ta proga V. K. L. S-gos' Sporto Klubas Dainava 
Centro Y-bos pirm. adv. A.' vasario 8-9 dienomis rengia 
Juknevičius skaitys paskai- So. Bostone Rytu apygar- 
tą:“Dr. Basanavičiaus dva-‘dos krepšinio ir tinklinio II 
sinis palikimas lietuvių tau- . rato pirmenybes; žais vyrų, 
tai; o dr. Marija Gimbu- jaunių ir moterų grupės, 
tienė — “Lietuvių Moksk): šioms pirmenybėms dalyvių 
Draugija Vilniuje ir dr. Ba- laukiama iš Brooklyno
sanavicius...

Be to, rašytojas Stasys 
Santvaras paskaitys ištrau
kas iš paskutinių savo kūri
niu. o aktorės Zita Zaran
kaitė ir Irena Nikolskytė 
padeklamuos dienai pritai
kytus eilėraščius.

Visa Bostono ir apylinkės 
visuomenė maloniai kviečia
ma gausiai atsilankyti ir pa
gerbti didįjį aušrininką.

įėjimas nemokamas. 

Bendruomenė* vajus

Bostono L. B-nės valdyba 
pastebėjusi, kad žymi dalis 
lietuvių dar nėra įsirašę į 
Lietuvių Bendruomenės ak
tyviųjų narių skaičių, skel
bia šiais — Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 40 
m.. Tautos himno autoriaus 
Dr. V. Kudirkos gimimo 
100 m., lietuvių imigracijos 
į Ameriką pradžios 300 m. 
ir šv. Kazimiero gimimo 
500 m. — Jubiliejiniais Me
tais — narių įsirašymo vajų 
sausio - vasario mėnesius.

Tenelieka nė vieno susi
pratusi o ir geros valios lie
tuvio neisirašiusio į aktyvių
jų Lietuvių Bendruomenės 
narių sąrašą!

įsirašymo vietos:
1. L. B-vės ižd. Ant Vi

leniškis. 5 Adams St., Dor- 
cheste, Mass.

2. Br. Kalvaitis - V. Stel
mokas. 389 W. Broadway> 
So. Boston. Mass. (Real Es
tate). .

3. Pi. Lembertas, 597 ET

(LAK), Waterburio (Gin
taras), Hartfordo (Gran
dis) ir \Vorcesterio (Vytis). 
Sporto klubai dalyvius turi 
įregistruoti iki vasario 1 d.

bostonas turės pirmukart 
tokio mąsto krepšinio ir tin
klinio rungtynes, į kurias 
suvažiuos per 60 dalyvių— 
mūsų sportojančio jaunimo.

šeštadienį rungtynės bus 
P. Gavin mokyklos patal
pose, sekmadienį Municipal 
Building. šeštadienio vaka
re Tautinės S-gos namuose 
bus dar sportininkų subuvi
mas su šokiais.

Buvo susirinkę kultūrininkai

Kultūros Klubo šių mptų1
pirmasis susirinkimas buvo 
sausio 25 d. Jame iš Nev 
Yorko atvykęs rašytojas Al
girdas Landsbergis kalbėjo 
apie tai, kokią įtaką daro 
tremtis lietinių literatūrai 

Jis savo įdomioj, gražios 
formos paskaitoje pažymė
jo, kad naujos gyvenime 
sąlygos savaip veikia visus 
žmones, taigi ir rašytojus, 
to dėl ir jų kūriniuose yra 
naujos temos ir savaip jos 
vvstomos

Įvairių lietuvių oiganiza- 
cijų sudalytas komitetas, 
kuriam vadovavo K. Na- 
maksienė, sausio 26 d. su
rengė pokylį Imigracijos ir 
Natūralizacijos Įstaigos di
rektorei Teofilei Kielaitei- 
Tattan, pagerbti. Didelė 
graži Sheraton Plaza vieš
bučio salė buvo pilna. Joje 
matei ne tik Bostono, bet ir 
aplinkinių miestų senųjų ir 
naujųjų lietuvių, o taipgi 
nemažą skaičių ir amerikie
čių.

Pokyliui gražiai vadova
vo adv. John J. Grigalus. 
Buvo daug gražių kalbų. 
Kalbėjo gaibės konsulas 
adv. Anthony Shallna, Pa
baltijo Lietuvių Moterų Dr- 
jos vardu Jadvyga Gražu- 
lienė, Bendruomenės vardu 
dr. Juozas Leimonas, adv. 
Anthony Young ir komite
to pirm. Kotryna Namak- 
sienė. Jie visi pabrėžė Teo
filės Tattan ypatingą nuo
širdumą savo pareigas ei
nant, kiekvienas kitais pa
vyzdžiais įrodė, kiek daug 
gera ji yra padariusi šiame 
krašte įsikūriantiems lietu
viams ir džiaugėsi, kad to
kios svarbios įstaigos vado
vavimas pavestas šiame kra
šte gimusiai lietuvaitei.

Pokyly dalyvavo ir šiltu 
žodžiu T. Tattan sveikino 
gubernatoriaus vardu jo ad
jutantas pulk. Vasil (be to 
gubernatorius atsiuntė svei
kinimą ir raštu), senato 
daugumos vadas Powers, 
švietimo komisionierius dr. 
Kieman, Imigracijos įstai
gos valdvbos nirmininkė dr. 
O’Connor, Tarptautinio In
stituto pirm. Gardescu. Bu
vo sveikinimų ir raštu.

Šio pokylio kaltininkė T. 
Tattan visiems nuoširdžiai 
dėkojo už pagerbimą ir do-

Stepono ir Valentinos Min- 
kų radijo vasario 9 d. Liet 
Piliečių Klube rengiamas 
talentų pokylis. Kitame nu
mery bus daugiau.

Pakeista susirinkimų tvarka

Cambridge’o Lietuvos Sū
nų Dr-ja savo susirinkimus 
darys Cambridge’o Lietuvių 
Klubo patalpose kiekvieno 
mėnesio pirmąjį antradienį 
Artimiausias susirinkimas 
bus vasario 4 d. 7 vai. vak.

Kalbų protarpiais dalyviai 
džiaugėsi Daivos Mongir- 
daitės ir Stasio Liepos dai
nomis (jiems akompanavo 
J. Gaidelis ir J. Kačinskas)

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGEUKAMS

Kas sekmadienį, 1:00 P. M., Į 
skelbimo 40 metų sukaktį Bostone, L ir 4th St. BA2- 
mini vasario 2 d. 4 vai. p. P^NYčIOJE įvyksta pamaldos lie- 
James P. Timilty School sa- tuviams protestantams. Pamsl- 
lėj (Roxbury St-Elliot Sq.,
Roxbury). Į minėjimą pa
kvietė ir Bostono Lietuvių 
Tarybą. Jų nepriklaus. pa- i universiteto doktorantas ir ver-

das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo

skelbta 1918 m. sausio 22 d.

PARDUODAMAS AKORD1ONAS
Koncertinis, žymios “Renelli” firmos, 
120 bosų, 11 rejristerių prieky ir 4 
re^isteriai ant bosų, juodas, beveik 
naujas. Kaina $350. Kreiptis į Ke
leivio įstaigų, 036 E. Broadvvay, So. 
Boston 27, Mass.

Visi į “Pažadėtąją žemę"!
Lituanistikos Mokyklos Tėvų Komiteto pakviestas

HARTFORDO LIETUVIŲ TEATRO RATELIS

či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

BUTAS NUOMAI 
Išnuomojamas geras butas suau

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

i aukšte.
17 VVendover Street 
Dorchester 25, Mass. (6

ODOS ir PADAI 
j Visokios odos, padų, vitpadžių 
4 odą batukų viršams geriausios rū- 
ą sies gausite pas (1

. .. . d JEREMIAH BERMAN CO.
sekmadienį, vasario 2 d. 3 vaL popiet So. Boston High h 52 South Street, Bostone 
School salėje vaidina W. S. Maugham 4 Veiksmų Pjeię ' 3 * Kampas Essex ir South gatvių >P

KAMBARYS NUOMAI 
Išnomuojamas šviesus, šiltas kam

barys su karštu vandeniu ir visu ap
rūpinimu ir, kas nori, su maistu. 
Dorchestery. 21 Bowdoin Avė. Skam
binti: GE 6-5139. (6

PAŽADĖTOJI ŽEME
Režisierius IPOLITAS TVIRBUTAS. rež. padėjėja 

BR. JUCĖNIENe, dekoracijas gamino G. LIAUKUS, 
F. MASLAUSKAS ir A. NAVASAITIS. Muzikinės dal. 
vedėjas J. PETRAITIS, apšvietimas VAL. MINIUKO.

Bilietai gaunami pas platintojus ir prie įėjimo.
PARDUODAMI NAMAI 

BE TARPININKŲ
' Investavimui nuosavybė, pinigų ne- 
i reikia įmokėti 3 ir 4 šeimų namai, 

.. ! puikiame stovyj, duoda per mėnesį
>•3' nuomos $215. Prašoma $15,500. Fi

nansavimą sutvarkys lengvomis są
lygomis. šaukti: III 5-0074 (6

PLEKAVICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge 
St, Cambridge, KEPĖJAI

BALTIC RYE BREAD
Įsiūlo gardžią lietuvišką supiaustytą duoną ne tik šeimoms, į 

vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukite visur!!

Aliuminijaus Kombinuoti 
~ Audrų ir Sietelio Langai

(STORM & SCREEN WIND0WS)

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberis
j Atlieka visokiuš “plumbinj 
i aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas- 

Ikambinkit, paklauskit mūsų kainų.)
Telefonas CO 5-5839 

12 Mt. Vernon, Dorshester, Mi

_ , _ ,. ir Izidoriaus Vasyliūno
Paskaitą seke i smuiko garsais. Jam akom

ponavo jo sūnus Vytenis 
Marija.

kusi jos. Kavutės metu pirm. 
•J. Gimbutas priminė vietos 
kultūrinio gyvenimo svar
besnius įvykius Grojo Metropol orkestras

Visi ateikite!

Visi ateikite į Stepono Da
riaus posto moterų legionie 
rių kortų

Pabaltiečių koncertas

No. 5. Sausio 29, 1958

Dr. B. Matulionis 1

r

DR. D. PILKA
Oflm Vi Ml fti« 

ta ase f M 6
546 BROADWAY

Telefonas AN 8-1380

T«L AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: S-4 ir 5-8 
Nadiliomis Ir ĮvmtaiHoatatai

pagal susitarimą

466 Columbia Road 
Arti UpMa’a

^el. AN 8-2712 irba BI 4-9011 !

Dr. J. C. Seymour
(LANDAUS)

Z-KAT Aparate 
Pritaiko Akiniai

TALANDOS: aw H no M 
534 BBOADWAT

SOUTH BOSTON.

Broadvvav, So Boston, Mass. . „
(Real Estate). party), kuns bus vasano 1

Tose pat vietose priimami d. Posto patalpose (168 H 
narių solidarumo įnašai. Na-įS°/ Roston, Mass.). len 
riai kviečiami atlikti savo maloniausiai praleisite šio 
prievoles iki 1.3, 1958. .šeštadienio vakarą.Uosdami 

Malonus lietuvi-e, neišsi-!k°rias su savo pažįstamai^ 
žadėk savo tautybės, remk, Bus užkandžių. _ 
lietuvišką veiklą ir taip pa- Pirmininkė Mary Hill 
daivsi būdamas aktyviu L.

šios žiemos Pabaltiečių 
vakarą (Whist! Dr-jos rengiamas koncertas 

bus vasario 7 d. Jordan 
Hali. Dainuos žinomas lat
vių baritonas Teodors Brilts.

B-nės nariu
L. B-nės Bostono

Lietuviai įveikė Quincy
So. Bostono L.

Adv. Grigalus — teisėja*

Tai ne visai taip. Adv. 
John J. Grigalus, kaip ir 
seniau, verčiasi advokatavi
mu (jo ofisai 20 Pemberton 
Sq. Bostone ir 52 G St. So. 
Bostone), bet jis kaltais bū

Nauja šeima

; P. DratH(
Apyl. Valdyba . .gijos pirmoji šachmatų ko- na ir teisėju. Teismas kar-
----------------- — manda buvo nUvykusi į tais paveda jam patikimui

advokatui išklausyti besi
ginčijančias šalis ir surašyti 
mrap, sprendimą, kuris pa
prakai yra patvirtinimas. 
John J. Grigalus yra vienas 
tų advokatų, kuriems tokios 
teisėjo pareigos yra pave
damos.

Vasario 2 d. Jonas Grin
kevičius. vyra choro narys, 
susituokia su Nijole Adam- 
kevičiute. Vestuvinis poky
lis bus Lietuvių Piliečių Dr- 
jos

Plekavičiai į Floridą

Baltic Bread kepyklos sa
vininkai Teklė ir Frank Ple
kavičiai praeitą savaitę iš
vyko i Floridą ilgesnių ato
stogų. Jų kepyklą veda jų 
sūnus. * £

Visi “Pažadėtojon žemėn”

Quincy lygos rungtynių su 
vietos YMCA, iš kur parsi
vežė svarbią pergalę 3-2. 
Šis laimėjimas užtikrina an
trą vietą Bostono pirmeny
bėse. Po tašką pelnijo G. 
Šveikauskas, P. Kontautas 
ir J. Starinskas. Lietuvių B 
sulošė su Harvardo klubu 

Po tašką uždirbo 
G. Kuodis, A. Karosas ir 
pusę — S. Kazlauskas.

Kitose rungtynėse Lietu
vių B baigė lygiomis su sti
priu Brattle klubu iš Cam
bridge, Mass. Po tašką pel
nijo Rimas Karosas, Stasys 
Kazlauskas ir pustaškį pri- 

Idėjo Edm. Spirauskas.
Ši sekmadieni, vasario 2 i Bostono Sunday Globė, 

d. 3 vai. p. p. visi einame į|sausiol9d. rašė, kad Bosto- 
“Pažadėtaia žemę”, kurią no lietuvių šachmatininkų 
mau sime Thomas Park mo- j klubas yra |tipru.s ii klpstin-
kvkl«»' - ih ji Uis.

}V. Sirutavičiu* sugrįžo

Inž. V. Sirutavičius pirma
dienį sugrižo iš akių ligoni
nės, kur jam buvo padaryta 
vienos akies katarakto ope
racija. Jis dabar sveiksta 
namuose (913 Fourth St, 
So. Boston, Mass.).

Pastatė didelį garažą

Praeitą savaitę atidarytas 
miesto centre (Hayward 
PI.) garažas, kuriame telpa 
750 automobiliu.

Idėjini aa 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.

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

Klauskite Mike (Maikel)

Žemos,

ŽEMOS
KAINOS

RADIO PROGRAMA 
Lietuvių Radio programa 

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

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
lamas ir “Keleivis.”

Tek AN8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 5 vakaro.

447 BROADWAY 
3OUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
UAL 1STATB A IN8UBANCB

w.
SOUTH BOSTON,

Office TeL AN 8-0948
Hm. 87 OBIOLB STUKT

TeL FA 8-5515

Steponas Minkus.
r

KETVIRTIS & CO.

R 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 gaivią, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6028

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

«xx*>tį3C!^®QeeoGCoe»3G©oo©oooooQ>aoeeoo0ooG0eoe0ooe»3oe«3««:’
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
KLLLS BUILDING, Room 

409 West Broadway
SO. BOSTON 27, MASS. 
Telefonas: AN 8-6764

10 1313 ADDISON ROAD 
Superior Avė. ir 7lst. St. kamp. 

CLEVELAND, OHIO 
Telefonas: UTah 1-0807

S

i

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

• 597 E. BROADWAY
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku: Tel. GE 6-2887

Elektros Prietaisai
taisome 
, papuoiatas

279 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4642

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J,

Persiunčiame Jftsą 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.

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, DEL INFORMACIJŲ 
KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI

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

Siunčiame su INTURISTO įgaliojimai*.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak, ketvirtadie- 
oiais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.

taikiniu, išsikirpkile adresą.

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

John Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
TeL: JA 4^576

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRON1S KONTRIM 
Jutiee of the

598 E.
So. Boston 27,

TeL AN 8-1761 ir AN 8-248

Telefonas AN8-4148


