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Derybos Dėl Sueco Kanalo 

Bus Rimtai Pradėtos

Egipto Reikalavimai Patenkinti, Žydai Pasitraukė; Ka
nalo Valymą Egiptiečiai Žada Nebetrukdyti; Kyla 

Klausima*, Kaip Kanalas Bu* Tvarkomais; 
Egiptas Užsiprašo Viena* Tvarkyti Laivų 

Judėjimą Kanalu; Žydai Jau 
Skundžiasi.

Jungtinių Tautų kariškos; V engti joj Vįįkfftū
pajėgos pereitą savaitę už-Į Mndni/ii A retini
ėmė iki šiolei žydų okupuo- UiaSlllMU SlrVSlUl
tas Egipto sritis ir Gaza •
kraštą. J.T. kariai jau tu-į .Vengrijos kadarinė vy
rėjo pirmą susikirtimą su!1"*a^sy?)e . daro masinius 
maištaujančiais arabais Ga- areštus visame krašte ir

NANSEK RODO SAVO KARIŠKA GALYBĘ ARABŲ VADAMS

Egipto diktatorius Nasser. laike pasitarimu su arabų vadais (Saudi Arabijos. 
Jordanijos ir Sirijos) rodė jiems savo karišką galybę, tuo primindamas ir sa
vo kaimynams ir Vakarams, kad karas su žydais ir anglų prancūzų puolimas 
nesunaikino visų kariškų Egipto pabūklų, kuriuos Egipto diktatorius buvo 
gavęs iš bolševikų. Karo įrankių Egiptas dabar vėl gauna iš Soviete.

Lenkija Prašo 300 Milionų 

Dolerių Paskolos

Lenkų Delegacija Nori Gauti Už $200,000,000 Žemės
Ūkio Perteklių, $100 Milionų Paskolos ir $30,000,- 

000 Trumpalaikė* Paskolos; Kongrese Skel
biasi Opozicija Prie* Lenkų Rėmimą.

Indonezijos Vadai

za krašte ir turėjo šūviais į 
viršų ir ašarinėmis dujomis 
išvaikyti arabų demonstran
tus, kurie reikalavo, kad 
Egiptas vėl perimtų to kra
što tvarkymą.

ruošiasi numalšinti bet ko-į 
kj žmonių brazdėjimą kovo ‘ 
15 d., ši penktadienj.

KoVo 15 d. vengrų tauta; 
švenčia kaipo 1848 metų 
revoliucijos sukaktuvių die- i.

Lenkijos delegacija iš 5 
p . v , rs • • asmenų nuo vasario 26 die-rnpaZįSia A.FtZęįnos veda derybas su Ame-

---------- \ i rikos vyriausybės atstovais
Nepriklausomoj Indone-;dėl gavimo paramos iš 

zijosvalstybėj, kuri atgavo i Amerikos. Kiek paaiškėjo, 
j nepriklausomybę vos prieš; lenkai norėtų pirkti žemės 
10 metų, eina didelis braz- ūkio perteklių bent už 200 
d ėjimas prieš centralinę milionų dolerių, tame skai- 
krasto vyriausybę. Pati vai- čiuje nemažai medvilnės 
džia pripažįsta, kad ivai-j Lenkijos tekstilės pramo- 

I rios salos siekia daugiau; neį. Be to, Lenkija tikisi 
autonomijos, o centralinė 100,000,000 dolerių pasko-

Egipto vyriausybė šį pir- Prieš 109 metas vengrų
mad ien i jau protestavo 
prieš J. T. karo pajėgų el
gesį Gaza krašte. Esą J. T. 
pajėgos neturėjusios teisės 
išvaikyti maištaujančius ar
abus ...

Egiptas dabar»• oolzzv ItcazInau
jis nebedarys kliūčių Sueco 
kanalui baigti valyti ir jei
gu Nasseris savo pažadą 
pildys, tai kanalas greitu 
laiku‘galės būti atidalytas 
laivams plaukioti. Bet ko
kiomis sąlygomis?

Amerika ir kiti kraštai 
buvo pasiūlę Egiptui, kad

tauta sukilo prieš Habsbur- Anglai Nesitrauks 
gų priespaudą ir buvoiško-į /£ Europos
vojusi sau laisvę, bet Rusi- ______
jos caras atsiuntė stiprią; Anglijos ministerių pir- 
kariuomenę ii- vengrų revo-mininkas MacMillan ir užs. 
liuciją pasmaugė. Kovo 15!reikaių ministeris Lloyd 
d. paliko vengrų tautos at- pereitos
mintyje, kaip laisvės kovos 
diena ir buvo švenčiama.

.Vengiu vyriausybė dabar, proga Angli jos 
sėdėdama valdžioje rasų 
tankais įkelta, baimijasi,

i vyriausybė nežino, kaip iš
bristi iš gilios krizės.

Tuo tarpu komunistų par
tija Indonezijoj bando iš

los ilgesniam laikui maši
noms, žemės ūkio trąšoms 
ir kitokiems reikmenims 
pirkti. Virš to, delegacijaŽemes Drehejimas Graikijoj Drebėjo , .

Atpiltu Knlnup fanė' 70 <11701 vtfi naU(lotl vl(laus sunkumą,! prašo 30,000,000 doleriu
Aleut J Salose žeme ' ” kad galėtų įkelti koją įvy-itrumpalaįkės paskolos iš

, riausybę, o vėliau ir visai;New Yorko bankų. Tokia 
Centralmej Graikijoj ko- užgrobti valdžią. paskolą Amerikos vyriausy-

vo 9 d. įvyko stiprus žemes ~.................... ..... ••
Drebėjimo Sukelta Banga 

Palietė Hawajusmimsrpns i invo , . Pradžioje, kai Indonezija bė turėtų bankams garan-
raraHės «ale lan Pereitą šeštadieni iš dvie- įėjimas V ienas žmogus kūrėsi nepriklausoma, jibu- tuoti.
savaues galt lan- . . ./ . . \ _ buvo užmuštas. <0 žmonių.™ micicianhiai tvari? a___ n________ .i______

•vžinip Vili- »a ta Ui Kaltu VVKO Žemes <iret>e- , .... . . „ ‘ rviuennos ueiegauu uviy-
S. netoli 41,.,„n «,!„ buvo suzelstl 11' »!>>« 4"000 deramos pagrindais. Bet hosc kain nraneša. darni,..kėši Pai„_—___ ..

rėsi su prancūzu vadais. Ta .i,mas netoli Aleutu salų 
Drebėjimo centras buvo gi

areštais ir 
“nuraminti”

laikinai kanalo tvarkymas! ^tenk’n^m^* 
būtų paliktas Egipto ranko
se, be“t kad mokesčiai už 
laivų praleidimą būtų mo
kami į neutralų Tarptauti
nį banką, kuris pusę pinigų 
išmokėtų Egiptui, o kitą 
pusę laikytų kanalo gerini
mo reikalui, kol bus sutar
tas galutinas kanalo tvar
kymas.

Egiptas tą pasiūlymą at
metė ir reikalauja, kad visi 
mokesčiai už praleidžiamus 
laivus būtų mokami Egip
tui, o ne kam kitam. Be to,
Egiptas grasina, kad jis ir 
toliau nepraleis žydų laivų 
kanalu ir neleis žydų lai
vams laisvai plaukioti Aqa- 
ba įlankoje.

Izraelio vyriausybė jau 
skundėsi Washingtone ir 
prašė, kad Amerika dėtų 
pastangas ir prikalbintų ar 
priverstų Egiptą nekliudyti 
žydų laivams naudotis ka
nalu ir plaukioti Aqaba 
įlanka.

Sueco kanalo ir bendrai 
Viduriniųjų Rytų klausimai 
kovo 21-23 dienomis bus 
aptariami prezidento D. D.
Eisenhovvero pasimatyme su 
Anglijos ministerių pirmi
ninku MacMillan Bermudo- 
je.

Numatoma, kad dėl ka
nalo tvarkymo Amerikos 
vyriausybei teks vesti ilgas 
ir nuobodžias derybas su

pagnnaais. Bet, bose, kaip praneša, dar nie 
.... . 'entralinė valdžia ;ko konkretaus nepasiūlė ir
Keli tukstan-:vlSij sukoncentravo, vargu galės patentinki vi-

savo rankose. 3et ceniran-sus fenkų prašymus. Kalha- 
ges ir daugeliui reikalinga zacijos bandymas dabar'ma> kad lenkams gal bus 
greita pagalba. baigiasi gilia krize ir kariš- • duodama tik 30,000,000 do-

Daugiausiai nukentejo ne- kais sukilimais įvairiose fenu paskola žemės ūku 
miestas, naujos valstybės dalyse.

kurio 90G yra griuvėsiai. _______Z______ *
Amerikos karo laivynas.* 7

namu buvo visiškai ar dali-;
premjeras ~ ’ V nai sugriauti. Ke

užtikrino prancūzus, kad • Ja!. Yan^en-V?5',. ^ma,^ai^ čiai žmonių liko
anglai visai nesirengia drebėjimo* sujudintas , Paci- 

kad žmonės nepabandytų ją i trauktis iš Europos ir laikys f1*0 vanduo didele nanga 
nuversti ir todėl masiniais stiprią savo kariuomenę persirito per Pacifiko van- ,

Vokietijoj, nors tos kariuo- denyną ir pasiekė Havajų didel-J Yaiestinon 
menės sąstatas gal ir bus Ir Kalifornijos pak-
nia lepinto Icišti.

Anglai’ir prancūzai ap- Havajuose didžioji ban- 
Naujas Atominis tarė 'Sueco klausim, ir » siaubiausiai užgavo 

Sprogimas Rmijoi ^JUnga : “
tarp Anglijos ir Prancūzi
jos yra ir bus gyva.

kratomis nori 
žmonių nepa-

Amerikos atominės ener
gijos komisija pranešė šeš
tadienį, kad Sovietų Rusi-

‘Keleivio” bendradarbis A.
Jenkins. Toje saloje banga 
apairiė du kaimelius ir nu-

ri»

stovintis netoli Graikijos, VOKIEČIAI ĮSPĖJA IMA 
tuoj pat pasiūlė savo pagal- rKifcS sukilimą

t a nukentėjusiems
nėms.

ūsteris J. Kaiser kreipėsi U . . .
rytinės Vokietijos gyvento- 4131 neimti.

pertekliams pirkti. Varsu-
1 voje dėl tokių spėliojimų 
•sakoma, kad toki suma bū-

zmo-

tų užtenkama Maskvai su
erzinti prieš lenkus, bet

Vakarinės Vokietijos mi- Lenkijai nebūtų jokia pa- 
; nisteris J. Kaiser kreipėsi į -galba, todėl jos verčiau vi-

plovė prie vandenyno esan- Valst, Sekretorius ■ jus ir ragino juos susilaikv- 
čius kelius turistų namelius. Tnz in^ Australlioi u nuo ’^išokimų ir sukili- 
Apie žmonių aukas nepra- * ' J J; mų prieš rusų okupantus ir

;"CŠa- Valstybės sek, eto. ius John i l>iięš bolševikų yaldži, Mi-
nistens įsjieja, kad sukili-

joj kovo 8 d buvo ^Vežikų Uni ios 
rytas naujas atominis bom-; n- s
bos sprogdinimas. Esą iš-, rreZldentOS brįZO
sprogdinta bomba mažiau; ... *Z . , , . , ,
vieno miliono tonų TNT: Vežikų (Teamstenų) uni- plovė į vandenį mūsų ben- te išskrido i Australiją, kur

Jei Pacifiko banga nenu- Foster Dulles pereitą savai-

sprogimo galios. Bet apie J08 pirmininkas Davė Beck! dradarbio rašomos masinė- jis dalyvauja SEATO (Azi-

vandenilio J°J. aP,e. ^vosprogdino
‘tiktai” atomi- ku-'apie pnes unijos ku. .... 

riuos pareigūnus iškeltus vi
sokius kaltinimus.

Amerikoje prieš davimą 
paskolų Lenkijai griežtai 
pasisakė senatorius Kno\v- 
land. Jis sako, jei duoti pa
skolą Lenkijai, tai sunku

mals Kalima iššaukti didelį! btįtų atsakyti ir kitiems sa
ka,a, kas butu nelaimė vi-^^bh*™8 eeikėtų bent vie- 

ną bilioną dolenų išleisti 
“Marshallo planui” bolše
vikiškiems kraštams rem
ti... Be to, senatorius ma
no, kad paskola galima bū
tų duoti tiktai tame atsiti
kime, jei Sovietų Rusijos 
kariuomenė būtų ištraukta 
iš Lenkijos teritorijos, kas

žvelgdamas tarptautinę pa-J 
dėti sakė, kad komunizmas į ATMETA ŠMEIŽTUS 
pereitais metais susilaukė; PRIEŠ PABĖGĖLIUS 
skaudžių pralaimėjimų, bet
kaitų j»arooč savo brutališ- Amerikietis Dr. Richard; nepriklauso nuo lenkų irsti 

Kubos diktatorius gen kum? ir l»asi,yžim^ kovoti, P. Saunders buvo nuvykęs į kuo Rusija neturi jokio pa- 
atista sako, kad Kulxrš kur l,aiiečiami Sovietų in-( Austriją pažiūrėti vengnj!grindo sutikti.

‘ ' pabėgėlių. Grįžęs į WT

bombą, bet 
ne bombą.

Nuo rugpiučio mėnesio
nišai daro visą eilę atomi-i Šen. McClelIan, kuris va 
nių sprogdinimų. Apie kai dovauja tvrnėjimo komisi 
kuriuos bandymus rusai pa-Jai, mano, kad Davė Beck i Batistą
tys skelbė, bet apie daugu-; greitu laiku pasiskelbs ko-: sukilėlių vadas Eidel Cast- . . ..... , ,, . ,
mą sprogdinimų rasai visai j misijoj, bet jeigu jis delstų,; ro (kurį jo policija gyrėsi . ^LATO kaio sąjunga ap-; Yorką jis paskelbė savo is- |ęam Laukti Pavasario? 
nieko nesakė. tai komisija pasiųs jam įsa-! nušovusi), esąs Sovietų Ru- JunM,a L'..xa!‘?k' radrnią, kad du penktada-,

kymą atvykti liudyti. sijos agentas. T'as ‘‘rau<jo. Angliją, I ianeūziją. Au- laia tų pabėgėlių^esą knmi-j
sako strahja, l ilipinus, Thailan- nalistai ir avantiūristai, o siuntė protestą Kanadai

KUBOS DIKTATORIUS 
MATO RAUDONĄ

Nevv

SIŲS LAIVUS

Vengrijos vyriausybė pa-
Prieš vežikų unijų iškelti! nas” a^enuš’ brtai "^ko, a‘ra,ij?- Ijl'l'i'His, Thailan- nalistai ir avantiūristai, o si ..

kaltinimai plačiai nuskam/kad jis kovoja už demokra- į* ^kistanų „ Naujųjų, du penktadaliai yra zmo- pnes tai, kad ant la.skij ,s 
bėjo. Dabar tyrinėjimo ko-,tinę Kubų. kuri butų laisva Zelandiją. Io sudarymo tos;nes, kūne nori pa.Kcnntisa- Kanados yna uždėtas uzm- 

nuo visokių diktatorių.Balandžio mėnesio pra-;misija apklausinėja kepėjų 
džioje Amerikos 'ryi’isusy-iunjjos pareigūnus.

karo sąjungoj 
ryčių Azijoj

padėts piet-!vo gyvenimą ir tik penkta-!šas: “Kam laukti pavasa- 
kiek aprimo,!dalis esą tikri pabėgėliai ir rio? Daryk tuoj pat”. Ka

daro vyriausybė mano, kad 
Kanada šaukia vengrus tuoj

lx»nt šiuo tarpu ten yra ra-! kovotojai už laisvę.
CHRUSCIOVAS UŽ DAU- mu. Austrijos pareigūnai, ku-

AMERIKA KEIČIA AM-; GIAU MĖSOS, PIENO----------------------------------rie tūkstančius pabėgėlių pat nuversti Kadarą, ne-
BASADOR1Ų MASKVOJE; ---------- VICEPREZ. LANKO priėmė ir turėjo progos juos laukiant kol atšils...

----------  Chruščiovas vėl pasakė AFRIKOS KRAŠTUS i pažinti, sako, kad Dr. Kanada aiškina, kad ji
dentas, kad Aqaba įlanka Tarpe kitų svarbių diplo-'kalbą, kurioje ragina kovo-   Saunders kaltinimas yra iš tokiu būdu ragina savo
yra laisva jūra, o jeigu; matų pakeitimų Amerika ti prieš mėsos ir pieno trū- Viceprezidentas R. Nixoy piršto iščiulptas. Net patys krašto žmones taisyti na-

Egipto diktatorių ir sunku Egiptas trukdys, tai klausi-!pakeičia ir savo atstovą kurną. Panašią kalbą jissa- iš Ghana sostinės Accra Vengrijos bolševikai sako, mus nelaukiant pavasario...
numatyti, kaip tos derybos mas gali atsidurti tarptauti-;Maskvoje. Charles E. Boh-'kė ir prieš du metus laiko, pereitos savaitės gale nuvy- kad tik “keli šimtai” pabė- Vengrai protestuoja ir
baigsi. niame teisme. len atšaukiamas iš Maskvos bet nei mėsos nei pieno dėl ko į anglų koloniją U gan- gėlių esą kriminalisai. prieš Ameriką, kam ant

Egiptas dar nieko nesako ir paskirtas ambasadorium1 to nepadaugėjo. Gyvulių dą, o iš ten keliaus Į Abisi-j Vengra paliegėlių yra laiškų iš mūsų krašto via

bė žada pasiųsti 3 lai\ussu 
nevalytu aliejumi į Aqaba 
įlanką ir žydų uostą Ellatb. 
Jei Egiptas praleis tuos lai
vus, bus padalytas precc-

baigi
Pradžioj Egiptas užsipra

šo labai daug, bet nuskuręs 
Egipto ūkis gal paskatins 
Nasserį susikalbėti dėl ka-! abejonės, 
nalo tvarkym,

dėl to Amerikos ketamoda-J Filipinus, o į jo vietą pa- trūkumas Sovietų kolcho- nijos sostinę Adis Ababa.į 186,000. 
lyti bandymo. Bet nėra skiriamas L E. Thompson, zuose ir sovehozuose yra R. Nixon aplankys iš viso; liai būtų 

kad NaxM‘ris Jr., kuris iki šiolei buvo toks pat didelis, kaip ir bu- astuonias Afrikos šalis, bet'jų būtų 
rėks. ambasadorium Vienoje, ‘vo. Egipte nesilankys Išimtis

Jei du penktada- 
“kriminalistai”, tai 
nesvietiškas

dedamas užrašas “Supjxut 
your Crasade for Freed- 

nuo- om”. Vengrams ir tas užra
šas atrodo baisus
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Ar remti užsienius? 1
_____________—————— ,

Amerikos vyriausybė pasiūlė ateinantiems metams
biudžetą beveik 72 bilionų doleriu. Kadaise. kai genero- • • *
ias I). D. Eisenhouer vedė ‘"kryžiaus karą*’ prieš demo
kratus. jis sakė. jog 60 bilionų dolerių biudžetas būtų J 
daugiau ar mažiau normalus. Tai buvo 1952 metais prieš' 
rinkimus. Dabar, po 4 su viršum metų. biudžetas išsipū- ■ 
tė ir taikos metu yra visais 12 bilionų dolerių didesnis.' 
negu žadėtasis " noi malus biudžetas”.

Toks išpurpęs biudžetas kelia nepasitenkinimo net 
pačios vyriausybės tarpe ir ypač iždo sekretorius Humph- 
ley neslepia savo nepasitenkinimo ir pranašauja depre
siją. jei mokesčiai nebus sumažinti. Nepasitenkinimas 
persimetė i republikonus visame krašte ir. sako. kad re
publikonai senatoriai ir kongresmonai gauna daug skun
dų ir reikalavimų biudžetą apkarpvti. Reikėtų biudžetas 
mažinti, bet nuo ko pradėti*? Tas klausimas dabar ir yra 
aptariamas kongrese, spaudoje ir ūkio vadų tarpe.

Dažniausiai girdisi pasiūlymų biudžetą pradėti ma
žinti nuo paramos užsieniams. Kam leisti kelius bilionus 
doleriu užsieniams remti? Koks reikalas’švaistvtis nini-*■ • i
gaiš ir pirkti draugus užsieniuose už pinigus, nors daž-

APTARIA VOKIETIJOS kl. A IŠIMA

Valstybės sekretorių* John Foster Dulles. prieš įš

okdamas i Australiją. tarėsi su Vokietijos užsieniu 

reikalų ministerių von Brentano. kuris atvyko i Wa- 

shingtoną aptarti Vokietijos suvienijimo nebaigia

ma klausima.

iki šiandien. Iš “Keleivio” 
išmoko lietuvišką raštą, ir 
Jiko “Keleivio” skaitytoju 
iki dabar. Tokiems, kaip 
Justa*, buvo labai lengva 
nuslysti j raudonąją bedug
nę, iš kurios ir šiandien ne
gali išsikapstyti daug getų 
lietuvių ir gerų žmonių. Sa
kau tokiems, kaip Justas, 
nes i raudonąjį voratinkli 
argi nepapuolė vargo dau
giausiai mačiusieji, netei
sybių ir išnaudojimų paty- 
rusieji ir gražiausių žodžių 
suvilioti idealistai? Tačiau, 
reikia džiaugtis, Justas Pil
ka buvo ir šiandien yra 
demokratas, ir tolerantas,ir 
humaniškiausias ž m o gus 
ir... LIETUVIS pilna to 
žodžio prasme.

Vietos savaitrašty nėra, 
kad plačiau pavaizdavus 

i Justo Pilkos darbus, lietu- 
i vybės labui paaukotus. Jis

“gomulkini” režimą Lietu- pasireiškimai yra apšaukia- į priklausė ir priklauso eilei 
voje yra tik nesusipratimas, mi ‘"buržuaziniu naciona-į organizacijų ir jose eina

r.ai pasirodo. kad tie draugai visai nesidaro draugiškesni
gavę iš Amerikos ir rimta pagalba? Ir. bendrai, ar nege-! - , -- - ..... . .. , , - - - . - _. x .", . , • i. *. .. * .. , • • • . įneš toks režimas galėjo su- lizinu ir raunami įs šaknų.. svarbias pareigas: Lietuvių
iau jutų atsisaKjti nuo to paramos biznio ir palikti Į įdaryti tik formaliai nepri- Lenkijoje Gomulka priei Socialdemokratu Sąjungos

užsieinų finansavimo reikalą privatiniams kapitalistams, Įklausomo j valstybėj, kuri valdžios priėjo komunistų Į116 kuopos narys per 23 
kurie gali duoti paskolas kitiems kraštams susitarę su Į ryžosi savo formale nepri- partijos centro komiteto di- metus, jau kelinti" metai šios 
tu kraštu vvriausvbėmis? -klausomybę pasinaudoti ir dėlės daugumos remiamas, J

Doktrina priimta

Pereitą savaitę senatas 
pasekė atstovų rūmus ir nu
balsavo prezidento D. D. 
Eisenhouerio pasiūlytą re
zoliuciją dėl davimo pagal
bos Viduriniųjų Rytų kraš
tams jų nepriklausomybei 
ginti. Kariška pagalba bū
tų duodama toms valsty
bėms, kurios jos prašytų 
gintis nuo atviros komunis
tinių valstybių agresijos. 
Ekonominei pagalbai kol 
kas numatoma išleisti 200,- 
000,000 dolerių.

Doktrinos priėmimas nie
ko dar neišsprendžia, bet 
tai yra Amerikos moralinis 
pasižadėjimas dėti pastan
gas, kad rusiškas imperia
lizmas neuždėtų savo lete
nos ant Vid. Rytu tautu ir 
ant jų aliejaus šaltinių. 
Kaip seksis užbrėžtas tiks
las siekti, priklausys nuo 
Washingtono politikos 
lankstumo ir ryžtingumo. 
Ghana

ielis. bet pirmiausiai pagalba užsieniams atkreipia aki Į partijos vadovybės pakeiti- slo jaunuomenė. Sausio klubo vicepiiminin-
isų. kui ie biudžeto mažinimą skaito pirmos eilės reika-!mą pakeitė ir viso krašto d. kraštai apylaisviu bal-į kas, “Žiburėlio” Detroito 
u. Ir. iš tikrųjų, kodėl tas nedaroma? ! vadovybę. .ravimu vieningai parėmė,skr. vicepirmininkas, Balfo

Apie tai galvojo ii vyriausybė ir kongresas. Vyriau-i Pakeitimai Lenkijoj buvo naująjį eomulkini režimą,! 76 sk. naiys, buvęs iždinin-
-vl.ė buvo paskyrusi net dvi komisijas, kurios paealbos:Į:.ilja‘ žj™.ūs ir veikia tikė- ,W v*?SK

. . \ ,..................... •- i , i tis. kad ne nebebus panai--dai nera tikrumo, jis, jei į veikėjas, Detroito Liet. Pi-
azsieniams davimą studijavo ir priėjo išvados, kad para- kjnti " nenuvils, tai gali “sustali- i liečiu klubo naiys: pirmo-

ėti is vidaus dėl Maskvos i sjog į_ B. Michigan apygarda užsieniams šiuo tarpu neturėtų būti mažinama. Se-
nenuv:

Lietuva apie gomulkini nėti’*
mito paskirti privatūs paramos užsieniams tyrinėtojai da- režimą negali nė svajoti, intrigų ar dėl paties Gomul- 
•»ar skelbia savo tyrinėjimų rezultatus ii- taip pat priei- nes tam reikėtų, kad ji pir- kos persimetimo i maskvi- 
a išvados, kad paramos užsieniams negalima panaikin- ma gautų satelito padėti, nių komunistųjnisę 

ti. žodžiu, žmonė
priėjo tokios pa

dos valdybos naiys, Lietu
vių Namų statybos komite-

Kadaise karštojoje Afri
koje, pagal negrų padavi
mus, gyvavusi galinga im
perija vardu Ghana. Jau 
virš 500 metų kaip ta im
perija sugriuvo, bet pada
vimai tebėra gyvi apie to
kios valstybės buvimą.

Tos seniai išnykusios im

dabar naujai gimusi nepri-į ĘiPPtas žada neboti VVash-
klausoma negini valstybėj l)aza^a duotų Izra

eliui.
I/kimn Vari ii* nueitI'onl-Iicv•»»r»i»vi n Į/aak'ii* Ulinio

žydams iš jų kadaise buvu-

naramosužsieniams negalima panaikin- g^'ių raienio paueų, t—v . ‘to narys. Taip, maždaug
nės. kurie tą klausima atsidėję aiškino. alb“ nepriklauso- Naujas režimas Lenkijoj,! / Just0 Hrakos veilJ.
... , . . ‘ , - mybe ir tada dar reikėtų, kol jis laikosi ir tęsia kras-i , .. , , , .

it išvados. kaip n \\naus\ >e—paiama ka(j Lietuvoje valdantieji to demokratizacija, vra di- i n!0. |aV^al » paskuti-

pareiškė, kad Aqaba Įlanka 
negalės būti “laisva jūra” 
Izraelio laivams plaukioti. 
Jei Amerika bandytų pada
ryti ta Įlanką laisva visų 
įautų laivams plaukioti, Jor
danija sako, jog tai liūtų 
""nedraugiškas žygis” link 
visų arabų tautų.

Tokių protestų bus ir dau
giau. Arabų nacionalistai 
greit trauks savo seną dai
ną apie Izraelio išnaikini
mą ir rusai jiems pritars. 
Amerikos valstybės sekreto
rius Egiptą jau barė dėl 
trukdymo išvalyti Nasserio 
užkimštą Sueco kanalą, bet 
tai tik pradžia pamokslų, 
priminimų, raginimų ir 
“spaudimų”.

Nasseri* atgavo kalbą

Kai žydai išsikraustė iš 
Egipto žemės, šių dienų fa
raonas Nasseris atgavo kal
bą ir jau pasakė, kad visi 
per kanalą plaukiantieji 
laivai turės mokėti duokles 
Egiptui ir tik Egiptui, o dėl 
praleidimo per kanalą žydų 
laivų Nasseris sakėsi dar 
nesąs apsisprendęs. Bet jo 
propagandos birbynės jau 
aiškina, kad žydų laivai ir 
toliau nebus praleidžiami 
per kanalą ir net nebus lei
džiami plaukioti Aųaba 
Įlanka. . . Žydai jau skun
dėsi Washingtonui, kad

aldantieji to demokratizaciją, ... . ........--•-•ĮS---. mitin »W_ ( maistais laikais, po tremti-..... *— u linio iv v i\is vai piauiiiicj pw- . v. - -
* —a2ia

Afrikoj, kuri kovo 6 d. ga«. ,____--.-.oje
lUMVJiiaiii!- Via I C-ir. alinga. ; komunistai tureiu ryžiu .. ----------------------- ....  —l-----------------------------„ r- , . d- • V i....................__________...........--

Parama užsieniams dabartinu metu milžiniškoj dau- galimybės nepaklausyti Ma-ilitikoj ir tas režimas yra-mV suvažiavimo. 5 e pa- gjijos rankų, kaip ją gavo
gumoj yra kariška parama. Jei norima turėti stiprių ka- skvos pageidavimų dėl sa- vertas paramos. ; slaptis, kad daug senosios -
’•«» sąjungininku, tenka tiems sąjungininkams duoti ka- vo vadovybės parinkimo ir Bet to režimo ateitis dar įkartos veikėjų pasitiaukė 
Kiškos pagalbos, kad jie. reikalui ištikus, galėtu savo sa-
jungininkiską pareigą atlikti. Šalia kariškos pagalbos

v v iivpi‘iAiUuSOin\’iFY
a —

iš tų pačių anglų Indija, Pa- siu “namų nevalios”, Egip- 
Victanac Rimna Qnriana«: to diktatorius dar neleidžia

nepriklausomu keliu, buvimu dar nėrš susitaikiu- j ba tiesiog išėjo viešon ar 
. aiuo?' §juo tarpu nėra pagrindo si ir tik laukia progos jam į neviešon opozicijon. Justas

užsieniams įklodama ir taip vadinama ekonominė pagal- Jaukti, kad Maskva nors ir pakišti koją arba ir tiesiog J nekapituliavo, jis su keliais

telied li
ros 

jaunes
nis ir vaidino ir dainavo

\ scenoje, priklausydamas 
anksčiau “Ateities”, vėliau

tiek taupumo sumetimais, kad pagalbos lenkams nerei- icicji-UI ■ urvui uiv^lu Dailės choiams.

•ą Lenkijai, kurios ipozicija fonnaliai yra Sovietų bloke.
Lenkjos delegacija sėdi Washingtone ir derisi dėl to- Į 
kios pagalbos, bet krašte ir vėl girdisi nuomonių, gal ne j

įs
kistanas, Burma,
Libija, Ceilonas, Jordanija.

Nauja valstybė žada jia- 
dėti ir kitoms negini gyve
namoms sritims Afrikoje 
siekti laisvės, bet kaitų 
naujos valstybės vadai su
pranta. kad jie galės padė
ti kitiems negrams tik tuo

Sudanas,'to diktatorius dar neleidžia 
kanalo išvalyti ir jo kariai 
nuvijo nuo vieno paskan
dinto ir dar neiškelto laivo 
Amerikos generolą Wheel- 
er, kuris yra vyriausias ka
nalo valymo bosas . . .

Kad Nasseris dar jiasi- 
baikos Viduriniųjų Rytų

kia duoti. Lenkijos atsitikime matome, kad pagalbos da
vimas ar nedavimas yra užsienių politikos klausimas.! (Vyrui, kuri gerbia visi 
Taip yra ir kitų kraštų atsitikime. Pagalba, kariška ir Detroito lietuviai) 
ekonominė, yra dalis užsienių politikos. Jos davimas ari

Justui Pilkai 60 metu
tas. aštuonmetis, su ligota 

į motina ir penkiais mažes
niais broliais bei sesutė-

Ilgėjant žmogaus amžiui rnis. \ os matomas is vagos, 
ii- kylant gyvenimo stan- vos nulaikydamas žagrę, 
daitui. laisvajame pasauly prakaitu laistė tėvo palik- 
dažnai kyla klausimas: ka- tus kelius hektarus žemės, 
da žmogus pilnai subręsta kad turėtų bulvių ir juo- 
ir kaita pasidaio produk- dos duonutės visada alka- 
tingiatisiu visuomenės na- ni mažieji. Apie jokias mo
liu? Atsakymai labai Įvai- kyklas ar žaislus nė galvo- 

kad ti neteko. Didžiausias ru-

nedavimas pareina nuo siekiamųjų tikslų, nuo noro tą ar 
kitą valstybę palenkti i savo pusę. ar bent neleisti jai 
pasvirti i priešo pusę. sustiprinti kai kurias valstybes eko
nomiškai ir kariškai, o Jugoslavijos ir Lenkijos atsitikime 
pagalba yra priemonė stiprinti Maskvos satelitų valią ir 
pajėgumą ginti savo tautinę nepriklausomybę nuo Mas
kvos globos.

Pagalba užsieniams nėra labdarybė. Ji duodama to
lei, kad Amerika savo interesuose skaito naudinga tą ar žmogus skaitvtinas subren- pestis būdavo vakare, bai-

ruoia: vieni teigia.

kitą kraštą stiprinti. Kol Amerikos užsienių politika su
siduria su Sovietų bloko galybe ir turi prieš ji telkti va
dinamo laisvojo pasaulio jėgas, tol pagalbos davimas 
užsieniams bus dalis kovos prieš Rusijos Įtakos plitimą 
pasaulyje.

AP *z v a lg
,KAS BOT Vi JEIGU 
BUTU . . . GOMULKA

Brooklyniškė “Vienybė*’, 
pamėgusi gaudyti sensaci
jas. nesenai Lietuvai “sutei
kė
I

dymų, jokių kitokių infor
macijų nėra, užtenka to, 
kad laikraštis sako, jog jam 
""teko patirti’*.

Pereitą savaitę “Keleivy- 
buvo idėtas idomus.v. satelito padėti Sovietu .. 

doke iš paties Tito malol P«nę«m». ap.e Brooklyno 
, ’i , , (Socialdemokratu b u r elio.»•>, o da >ai įaso. ką da- anip Fnivmos

atveju, jei pati nauja vals-j<il'um!!linuose vandenyse nė- 
tvbė sugebės tvarkytis pa- jra pagimdo abejoti. Jo alie

jiniai patronai Amerikoje 
savo laiku gal irgi supras, 
kad su diktatoriais nėra vi
sai i>atogu eiti obuoliauti.

vyzd ingai, be diktatūrų, ko
rupcijos ir panašių reiški
nių.
Žydai pasitraukė

Izraelio vyriausybė, po 
ilgokų deiybų ir abejoji
mų, pagal iau nutarė ištrauk
ti savo karo pajėgas iš

Visą gyvenimą bėgdamas 
ir lėkdamas dėl lietuvybės 
ir darbo žmogaus reikalų, 
savo asmenišką gyvenimą 
užmiršdamas, ir i šeimos 
gyvenimą pavėlavo. Vedė 
Stefaniją Dermaitienę 1942 
m. ir su ja gražiai sugyve
na.

Kas be ko, pokario me
tais rėmė siuntiniais dau
gel) tremtinių Vokietijoje, 
o prasidėjus tremtinių imi
gracijai Į JAV, vienuoliką 
jų Į ŠĮ kraštą atsikvietė, 
nors nei vieno nebuvo ar
timo giminaičio, o daugiau
sia visai svetimi žmonės.

Malonu rašyti apie vyią, 
apie kurį yra ką rašyti. 
Apie Justą Pilką prirašy
čiau daug ir tik gere, bet 
žinau, kad vieta “Keleivy
je” labai ribota. Tebūna J. 
Pilkai palinkėta, na, dar 
bent dvdešimties darbingų 
metelių... Tad sveikatos, 
Justai, ir dvasinės tvirty
bės, linkiu Jums ir ateity!

Alfonsas Nakas
P. S. Vasario 5 d. “Nau

jienose”, rašydamas apie J. 
Pilką, bet neturėdamas tik
rų žinių, poroje vietų su
klydau, būtent: sakiau, kad 
motina buvo Jono Biliūno 
sesuo ir kad Justas Pilka

Socializmas be moralė*...
Amerikietis rašytojas Ho- 

ward Fast, neseniai pasi
traukęs iš komunistų parti

Egipto teritorijos ir iš Ga-Pos‘ paskelbė savo paziu- 
za srities. Žiūrint geografi- s0clahz-
jos požiūriu, niekas nepa
sikeitė Viduriniuose Rytuo
se. Sienos paliko nepakeis
tos. Egiptas gavo lupti, bet 
nieko neprarado, jei ne
skaityti šiek tiek apipešioto 
Nasserio honoro.

Tikrenybėje betgi padė
tis Viduriniuose Rytuose 
yra pasikeitusi. Anglijos ir 
Prancūzijos Įtaka ten visai 
sumažėjo, o Amerikos Įta
ka žymiai padidėjo. Ameri
ka pasiėmė dabar daug di< 
desnę atsakomybę už tvar
ką ir ramybę aliejaus kraš
tuose, negu ji turėjo anks
čiau. Bet Amerikos dvipra
smė politika praeityje pa
dėjo ten ir rusų Įtakai pa
sireikšti ir ateityje kova dėl 
Viduriniųjų Rylų bus kova 
tarp Amerikos ir Sovietų 
Rusijos, o arabų valstybės 
neabejojamai pasirūpins, 
kad santykiai su Izraeliu 
liktų drumsti.
Pirmas protestas

Silpna, seniau anglų pa
šalpomis, o dabą r arabiškų 
kaimynų kyšiais išsilaikan
ti Jordanija jau paskelbė 
savo manifestą. .Ji garsiai

mą”. Jis sako, kad Sovietų 
sistema yra “socializmas 
be demokratijos, be prisie
kusiųjų teismų, be habeas 
corpus, lie teisės atsisakyti 
pačiam save kaltinti, be 
pilietinių laisvių, be progos 
viešai reikšti protestą, be 
mažumų lygybės, be kūry
binės laisvės meninin
kams”.

Sovietų vadai jiarodė 
Vengrijoj dar ir kitokį so
cializmą — būtent “socia
lizmą skerdynių priemonė
mis”. Iš antisemitizmo So
vietų vadai padarė priemo
nę užsienių politikai vesti.

Be žmoniškumo, be mo
ralės, be laisvės sovietiškas 
“socializmas” nebevilioja 
rašytojo Fast JĮ ypač erzi
na faktas kad Chruščiovai 
pasmerkė Staliną už jo 
žiaurius darbus, bet patys 
tęsia Stalino praktiką ir 
nieko nepakenčia nei So
vietų vidaus politikoje, nei 
jų užsienių politikoje.

Apie H. Fast pasisaky
mus veltui ieškotume žinių 
lietuviškų komunistų spau
doje. Jiems H. Fast nebė
ra... J- D.

dusiu sulaukęs 30 metų. ki- ?us arti, kaip numauti ark- 
ti sako, kad 45, 50 ar* net liui pavalkus, nes, jei nebu- 
6o-ties. Mūsų čia aprašo- vo arti didesnio akmens, 
mas žmogus skaitėsi su- tekdavo šauktis kitų pagal- 
brendusiu, sulaukęs... aš- bos...
tuonerių metų amžiaus!.. praėjus porevoliuciniams 
.aip, *lu>to Pilkausko-Pil- 3ej.jojjrnam tėvas 1911 
kos atsakomingas^ gyveni- m glįžo nam() Mažiejibu.

1>i aidėjo l.tOo m. re- vo j)aaUgę j,. vjsj labai no- 
vohucijiis metu, kai jis,as-,rėjo valąvti Už metų, ty> 
tuonmetis vaikas, tapo ma-į 1912 m/pavasarj, penkio- 
zesmų 3 broliukų ir 2 sesu-į likmetijJ justas išvyko jpa. 
cių globėju ir maitintoju, ^^ką turtų ir laimės Pa

justas gimė 1X97 m.va-'U- Ameriką. Tuomet daug 
sario 6 d. Leliūnų k., De- to™ žmonių, mažai darbų, 
beikių parapijoi, Anykščių j tot Justo tvirti pečiai ir 
valse. Tai buvo Antano i stiprios rankos sužavėdavo 
Pilkausko ir Nastazijos Bal- Į darbdavius: visur jo laukė 
tuškaitės pirmagimus Tė-: darbas, sunkiausias dalbas, 
vas, giminaičio Jono Biliū- ar taj Siuox City, Iowa

n

toS^^t^^f.iS n?' h- itktk" anuometinį valstijoje, ar Rockfon., lig-

?i«i Lenkijoj. Pagal to gel- jjma Amerikos davimą pa- 
tonlapio pasakojimą, būtų galbos lx*nkijos gomulki- 
stai kas: niam režimui. Pasitarimo

■ Jei Lietuvoje butu toks re- dalyviai manė, kad tą reži- 
zmias kaip Lenkijoje—Lietu- mą reikėtų palaikyti, nes 
viai socialdemokratai jam nesi- to režimo susidarymas VTa 
jriešintii." žingsnis Į laisvę.

Tai ii viskas. Jokių ine Kalbėti apie koki nois bėgti Į Angliją. Liko Jus-apsisprendė ir ten paailikol

lietuviai socialdemo- pasitarimą apie Europos 
Centro ir Rytu socialistiniu

šviesuolių bei knygnešių no,s, ar Kansas City, Mis- 
veikiamas, nuo pat jaunys- «ou!‘i. Taip dešimt) metų ir 
tės buvo užsikrėtęs sočia- ^en ” len> iki 1922 m" ,Ius* P»ė Niūronių kaime. Tai, 
listinėm idėjom, todėl 1905 tas atsidūrė Detroite. kaip vėliau paaiškėjo, nea-
ni. revoliucijos metu tieki Labai jaunas Justas pa- 
pasireiškė, kad po to bu-1 sekė tėvo j»ėdomis. Pabu
vo }>ersekiojamas ir turėjo ko, kaip sakoma, kairėn, i J*

titinka tikrenybei, o tikros 
žinios yra šiame straipsny-

A.N.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio naujienos
les. M- Kuosa, J- Jonitis, Sai- 

monas. Let ūkas. L Vablonskis, 

Bakutis, V. Palubinskas, D. 

Mažeika. M. Staliulionis, J. De- 

mikis. P. Beinorienė, E- Siau

rys. K. šalaviejienė, J. Pume- 

ris, K. šarkus, P. Šilanskas, P. 

Juozūnas, P- Bloznelis, J. Ma-

Aultos Lietuvai vaduoti

Minint Lietuvos nepri
klausomybės šventę vasario 
17 d. Lietuviu pil. klube 
Lietuvos laisvės kovai pa
remti aukojo šios organiza
cijos ir atskiri asmenys.

Lietuvai remti draugija tulevičius. V. Skruzdys, A. šer- 

aukojo $200; Lietuviu ka- mukšnys, D. Glodas, J. Dedi- 

ro veteranų postas $100; nas. A- Paškevičius, S- Cesnie- 

Lietuvių pil. klubas $100 ; nė. O- Kirvelaitienė, čiras, K. 

A. L. T. Sandaros 16 kuopa Bazikas, K Simulynas, K. Mai- 

$50; SLA 57 kp. $50; JO- nelis. K. Ulevičienė, S. Berta-; 

nas ir Ona Tarailos $10. sius, J. šaulys. Naujokas, šar- 

. . kauskas, P. ščiuka, A. česna.

Po $5 aukojo. Lietuvių Girčys, J. žilius. Keturios 

moterų klubas, J. \ aliunas, j-avar<|ės neišskaitomos.

J. Matijošaitis, J. Lendrai
tienė, J. Palubeekas, M. Že- Per Lietuvai Remti Draugi- 

maitaitis, Mr. ir Mrs. Uen- jos 1-mą skyrių—Lietuvos lais- 

ciai, Mrs. Šidlauskienė. P. vinimo reikalams iki kovo 4 

ir A. Kalvynai, A. Ivanaus- dienai Įplaukė $7‘>5.S4. 
kas, K. Vaitiekus, J. Sala- ... . ...
viejus, J. Dvareckas, V. Mi-; * J
trikas, A. Marcinkevičius, Per vasario mėnesi mūsų 
F. Dambrauskas. K. Zurlis mieste mirė sekantieji lie- 
ir X. 'tuviai: i

BASI LIO LIEKA TOLIAU ČEMPIONAS

(’armen Basifio iš SyratuseF^o 

(tiltinio svorio bokso pasaulinis 

niu su hrnoMyniškiu Johnny Saxten. kuris 

tiesias ant aslos Clevelande.

V., lieka ir toliau vi- 

čempionas, po kauty- 

buvo pa-

BRIDGEPORT, CONN.

Miršta lietuviai

Pereitomis dienomis mi
rė daktaro Pluko motina—

parapijos bažnyčioje buvo 
iškilmingos pamaldos, Įspū
dingų pamokslą (visa pa-i
mokslo tema buvo vien 77 .. n
apie Lietuvą) pasakė ang- Lietuvos sunu draugijų Is Floridos 

, lų kalba, kunigas ne lietu- ?r's‘m'nu‘ jau keliolika latvrenciš-
jv-s. Pamaldų metu vargo-Į Draugija buvo Įsteigta kių yra išvykę Į Koridą 
t nais giojo p. J. Petkaitis,! ippj m. spalio 15 d., o irę- praleisti šiltai žiema. Gau- 
; pirmiausiai, Pulkim ant ke-i ojstruota 1912 m. lapkričio ta pranešimas, kad rnūsiš- 
; lių, vėliau Marija. .Marija] ią jį veikė iki 1955 m. kiai Bronė ir Jonas Saka- 
i ir pamaldoms pasibaigus! ;įe,>os Buvo metas, ka- vičiai su bostoniškiais Alek-

tai pirmas jda ji turėjo apie 300 narių] nais nutarė šiemet pasiva- 
metų, kad į, turto iki $8,000. Tačiau žinėti plačiau po Floridą li
pas mus; metams bėgant nariai pase- gal aplankys ir kainoa-s 

atlikta. ' no. pradėjo sirgti ir mirti, valstijas.
i kitus mies- parapjjog vadovai

Lawrenco naujieno

i Lietuvos himną.
! kaitas nuo 1950 
j taip Įspūdingai 
j bažnyčioje buvo

diena pas vietos'dalis išsikėlė Į kitus mies- i12 vai.
ALT skyriaus narę p. A. i lus. Pasunkėjo tada ir drau-į
Brazinskienę. kuri veltui gijos padėtis. Pagalios nu-i
davė patalpas, susirinko ke-. tarta draugiją uždaiyti.
liolika vietos ALT skvriaus m .las klausimas buvonarių ir prijaučiančiu :r tau- , , 
tiškomis vėliavėlėmis iš- r-eita> 19o4 m. įugsejo

Lawrence tautiškos para
pijos komitetan šiemet iš- 

.. rinkti: pirm. B. Bolevičius, 
ls‘ vicepirm. R. Mikoiaitis, 
14 prot. rast. P. Kurgan. ižd.

puoštoje patalpoje tęsė mi-° ni. pradžioj iv.V- S. Pajerkus ir patikėtiniais
kušlame susirinkime nutar-j Stulginskas, Ona Jurnes- 

Kasanavičiu- 
Stonie

nejnną. , .. . .
Pirmiausiai skyriau- pįr.| ta draugiją uždaryti nuo kvtė ir Maly

min. P. Krulskis paprašė vi-1nK koy<1> ' ^a|die-jtė.
Įsus dalyvius sugiedoti Lie-!Rai }Hno uždai > tos diaugirublĮ (kilogramas yra du

amerikoniški svarai ir dui™ ---- ‘ ---- 1 knvtros
dešimtadaliai) na, o už ru.jtuvos himną, po to, buvo „„ -

pagerbti žuvę uz tėvynės
nukankinti lietu-! . . . - -

iviai, sukalbėjus maldama- kGS lb ?• Pini^ai bu\'° pa* klubo pirmininką 
dėta kuklios vaišės, kurias^1 Arhngton i rust banke boną, kuris •štar. , vo 6 me- 
pagamino darbščios skv-'Jr <ek!a,s visiems plikiau- tus. Svečių atsilankė daug. 
riaus narės p A Brazius- so,nos ramos išmokėtos. Iš-. Vakaro vedėju buvo dabar- 

do- tinis klubo pirmininkas 
duoti adv. J. Stundza. .Jis prieš 
Įstai-Į vakarienę pasiūlė svečiams

Pagerbė J.
Turto pasidalinimo susi- Lietuviu

Urboną
piliečių klubas

V.‘-’.^aP nuplikti čielą kiau-jj . . nukank’iUi lie* p 'i--kima.s Įvyko 1955 m. lie- vasario 16 d. pagerbė ba\ti
sini, bet žiemos laike už . . ę nukanK.nu neu:- - - 1

B. Šidlauskienė aukojo$3.! Vincas Aleksandravičius, Plukienė (po vėlesnių ve- 
Po $2 aukojo: A. K rami- Ramualdas Sirutkevičius, i dybų buvusi Milerienė)., 

liūs J.Pupka, A. Laukinis,'Jurgis Kairiūkštis, Anasta-į . Kepoite vienintelis lie- 
A. Pridotkas, A. ir B. Tam- zija Strazevičienė, Ona
kai, Pr. Rukšnaitis, A. Ja-j Cverkaitė, Adolfas Matu 
blonskis, P. Matulis, L. Ka-. ke vičius, Ona Valungevi 
zokienė, B. Glodas, P. Pac-įčienė, Jonas Greitas, My
kevičius, K. šimkonis, A. kolas Grigas, Julia Kudir-! Breiva, senas Bridgeporto mokėt kontribucijos.

kiaušini reikia 
antro rublio. 

Arkliu niekas

Ur-

Jazukevičius, A. Palubee- 
kis, J. Savickas, J. Norkai- 
tis, J. Povilaitis, Mrs. Ta- 
reckienė, Ona Višniauskie-i

-T R;

ka. Petras Pakėnas, Simo-Į gyventojas, turėdamas apie 
nas Grinkis. 73 metus amžiaus. Breiva

A. Snmiin-! .
Šiais metais, per du 

m uosius mėnesius, jau
pil 
ne-irviI leKome z:» vietos lietuviu.lienė, V. Barnatavičius, V.

Žarnauskas, J. Stankevi-iPatys įsitikina 
čius, Mr. ir Mrs. M. Pa iau
Jis.

Po $1 aukojo: M- Vaikšno

rienė, Adamkauskas, J- Pume- 

ris. M. Bielan, E. Petronytė, A- 

Pašukinis. A. Belskis. A- Lat

vis. V. Ramanauskas. U. Gra

bauskienė. J. Sūslavičienė, M. 

Naginionienė. H. Lueason. J. 

Beliauskas. O. Kazlauskienė. P- 

Januškienė. M. Žukauskienė, 

M- Čepolionis. J. Poškus, P. 

Dereškevičius. A- Dambraus

kienė. J. Samuolis. P. Balėnie

nė. A. Karsokas. V. Ašmens- 

kas, .1. Krasinskas. J. Kiela, A. 

Karytais, S. Valeckienė, J- Gai

dis, J. Pigaga, J. Jonitis. A. 

Dailida, V- Dailyda, P Miliau

skas, A. Šeškevičius. B. Bary

sas, V. Jankauskas. J. Vienius, 

S. Ibi lu kon i s

.J iš amato buvęs mašinistas. 
—o—

Bridgeporto majorus Mc- 
Levis, kuris jau artinasi 
prie 8-tos dešimties metų, 
vėl sutiko kandidatuoti i 
miesto majorus. Sakoma, 
kad McLevis bus vienintelis 

kuris

Vienas vietos komunistų 
simpatikas turtingas Jonas 
pasiuntė i Tarybų Lietuvą, . . .Uvo broliui $200 DėdėsSa-|™Jo,?a

tiek ilgai išbuvo majom. 
evLs vra socialistas.mo žaliukų. Iš brolio jis ga-, „ j 

vo vietoj padėkos patarimą * c 
daugiau dolerių nebesiųsti,
nes už tuos 200 dolerių bro
lis Lietuvoje negalėjęs nei 
padoresnio paršiuko nusi
pirkti.

Taip Rusijos simpatikai 
gauna pamoką apie bolše 
vikų lupikavimą ir žmonių j 
išnaudojimą.
Pirko kepyklą

gyventojai ir stengiasiir *hXie. 
gyt ožkutę ir vištukę. Šu- stniestauti, kat, nr.ne.iime,. v . z nariu i-izut tiži

ba- atsistoti ir pasveikinti J. 
ane- Urboną tostu, o po vaka- 

viskas rasta! rienės buvo n< mažai kalbų 
į ir linkėjimų ilgiausių metų. 

Iki šiol dar nėra baigta Kalbėjo klubo vicepirm.
-|V. Vidunas, klubo sekr. A. 

Večkys, šv. Onos d-jos pir-
' IU.S2«(&l 'Zan? rii.m”r vi iv

rų klubo pirm. Neiie Pen- 
kus, buv. klubo vicepirm. R. 

! Mikoiaitis, buv.
! P. Penkus,

pirtyse. 1 iltys vadinamos R . desėtką- d dvvnvoibet nežinia’ kame J1 S>’ve-‘•prabangos viešbučiais”...'. . a* ,eetka- 5 a.-V na.
,irg* mazuma- tai liūdnas! .. . .. , _ ...Amerikos lietuviai gale-j reiškinys. ! , Paskutinėj draugijos vai-, P. Penkus, J. Piesokas.

tų labai daug pagelbėti sa-i Vaišiu metu buvo parink-i m Sta-1 Balažantis ir kt. Himinin-
vo giminėms, kurie išliko ta aukų Lietuvos laisvinimo' n,o’1IS , Stundžia
gyvi Lietuvoje, bet stiklių- reikalams,
vimas ve kur: “draugas”,čiai:
Bulganinas ir “draugas”! Po $10:

S. S. Thompsonui (Tarno-1 Kruščevas Įsimylėję nesvie- Bekus, J.
išiūnųi) ir šeimai buvo 
ruošta puota ii 
Įteikta vienas banknotas— 
šimtinė. Tai buvo naujo na- 

2 mo Įkurtuvės. S. S. Thomp
son yra vienas žmogus, ku

fin. sekr,

, m • l-.,» eepirm. A. Pilvelis (nuo 19- iteikė J. Urbonui kuklia do aukojo seKan-i,. * , ,, ... i* , , , , ...ltojo

P. Krulskis. 
And rikonis.

33 m.), sekr. V. Krulikaus-i vaną vardan klubo, <> i kii-
K.! ka- (nuo 1922 m. pabai-Įmes baigė J. Ui b < mas dė-

, sU_!tiškai i kapitalistinius doG Vadišius, j. Motejūnas, A. 
ta pioguį jerjus įj-siunčiant siuntinėli į Šalčiuvienė ir F. Lapinskas.

20-ties svarų, vartotų dra-j Po $5: A. Brazinskienė 
panų ’
tie

Įn gos), ižd. Wm. Legūnasį-kodamas už pagerbimą, do- 
“ (nuo 1937 m. ), fin. sekr. J. j vanas ir ypač už malonų at-

UI ll, ■ a v# B • 1 la'ėl ll I 1
ių ar ko nors panašaus,!O. Kaminskienė, A. Kleiza, 
“draugai” pasiskirta sau j M. Kašėta, V. Kašėta, K.

Pečiulka (nuo 1928 m.). minimą. Žadėjo ir 
: dirbti klubo gerovei.

u > liau
Draugijai pradžioje pri

klausė tik laisvos minties] Moterų klubo 
žmonės, bet vėliau Į ją Įsi Vasario devinta dienason yia vienas žmogus, ku- a ie 4o doleriu, na, o tas'Bastienė. J. BIožvs ir Man- rašė u- kitokiu pažiūru as-!u 1 , -

ns yra daugiau prasilavinęs J„ntįnėiįs daigiausiai ne-chesterio lietuviu* ehoi-.< -i Ruokiu paziunj a. ; klubas turėjo savi- 1 ______  r>..:J________ 4^1:^ ĮSiunimeiis daugiausiai ne-,cnesitno neitu ių cnoias. menų, bet visi gerai sugy-

Antanas ir Stasys Mar- -

jš Lietuvos Bridgeporto lie
tuvių tarpo. Puotoje daly
vavo arti pusės šimto sve-

cinkevičiai nupirko duonos 
kepyklą žinomą per dauge- 

J Tamašauskas. Ii metų kaipo National Ba- 
s. J. Viklažentis,!kerv Company. Marcinke-B. Baravyką

J. Leonaitis. J Dirvelis. J. Va-J vičiai naujakuriai, 
laitis. O. Antanavičiūtė. J. j jiems pasisekimo.
Rumskas. A- Lileikis. A Rau-f J. Krasinskas
Jonis. A. Urbanavičius, J. j-------------------------------------
Skliutas. J. Dranginis. A. Ok- Motina savo kaiminkai: Mū- 

laitis. L- Misiūnas. J. Višniaus- su jaunavedžiai jau įsikūrė, 

kas. J. Degesiunas, K Babrau- Kol kas Įsitaisė tik būtiniau- 

skas. V. Babrauskas, šidlaus- sius baldus: šaldytuvą, 

kaitė. M. Antakauskas. M. Kon- zija ir lovą-

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

o banketą. 
Svečių atsilankė labai daug. 
Po skanios vakarienės bu- 

.... vo suloštas mažas veikalė- 
Bu\. pnmininkas 'lįs komedija “Naujoku ėmi-

būna veltas 40 dolerių. 
Bet, kuriems pavyksta

Lietuvoje prisiplakt prie 
valdiško “lovio”, tai tie gy
vena karališkai. Ypatingai 
:uri gerą gyvenimą propo- 
gandistai, rašytojai ir 1.1.

Žmogus su Ūsais

Po $2: Pakėnai, L Bra-<Veno. 
zinskienė ir $1 J. Brūžins-į 
kas. Viso surinkta i 15 do-! 
leriu. Tai yra palyginti ne
maža suma ir vargu svetai
nėje rengiant minėjimą bū
tų tiek sulinkta. Visiems

M. Stakionis-Stonie,
cių.

Svečiai palinkėjo Tamo
šiūnam daug laimės, o jo 
krikštasūnis, Bai anauskutis 
pagrojo armonika lietuviš
kus ir angliškus šokius.

—o—
Paskutiniu laiku iš Lietu

vos gaunama daugiau laiš
kų. Apart kitokių žinių,
pranešama, kad vienu tar- 

, pu, kuomet buvo didelis
e°’" “vajus” eiti i kolchozus, o

tie Lietuvos kaimiečiai,
kailio liaudies priešai pur
tėsi, tai buvo masinis tro
besių deginimas. Kai kui* 
buvo išdeginta didesnė pu
sė kaimiečių trobesių. Jau
nesni žmonės, kurie buvo 
Įtariami, kad gali priešin
tus trobesių deginimui ar 
gabenimui Į Sibirą, gavo 
po kelius gabaliukus švino 
po oda... Tokie “liaudies 
priešai” amžinai užmiega, o 
užmigusiam leidžiama sa
vaitę pagulėti nelaidotam.

Iš vidutinių kaimų yia 
palikę jkj vieną ar j>o dvi 
šeimas buvusių gyventojų, 
bet tie “laimingi” gyvento
jai turi nemalonumo su ner
vais, raumatizmu ir prie to 
dar prisideda amžinas pas
ninkas. .. Kolchozininkai 
gyvena labai “puikiai”, ka
dangi už darbadienį gauna 
kilogramą grūdų ir vieną

lš ALT veiklos

Gero

'Keleivio99 Kalendorių 1957 Metamo
“Keleivis” jau išleido ir siuntinėja užsisakiu

siems dideli, apie 100 puslapių kalendorių 1957 me
tams. Dabar pats laikas jį užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje yra daug visokių skaitymų, informacijų, eilių, 
nuotykių ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Patartina kalendorių užsisakyti tuoj pat. Gavę 
užsakymą, kalendorių tuoj pat pasiųsime. Užsaky
mai išpildomi tą pat dieną, kada gaunami.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadiray 

So. Boston 27, Maw.

«i

MANCHESTER, CONN.

Vasario 16 minėjimas

Šiemet kaip ir kitais me
tais, Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 39 me
tų sukakties minėjimas bu
vo numatytas pravesti vie
tos lietuvių svetainėje.

Kaip tradicija, nuo 1950 
metų svetainė minėjimams 
buvo duodama veltui, bet 
šiemet, jos valdomieji or
ganai nutarė, kad vietos 
Amerikos Lietinių Taiybos 
skyrius už naudojimąsi sve
taine laike minėjimo turės 
sumokėti 25 dolerius.

ALT skyrius atsižvelgda
mas Į tai ir dar turėdamas 
galvoje, kad nekurios vie
tos d-jos atsisakė savo su
sirinkimuose perskaityti A L- 
T skyriaus išsiuntinėtus 
draugijoms laiškus - kvie 
timus, nutarė minėjimąsve- 
tainėje nerengti, nes jis dėl 
aukščiau išvardintų dalykų 
gali nepavykti ir nutarė su
rengti siauresniu mastu.

Vasario mėn. 17 d. 10

dalyviams - aukot*»jams ir 
p. A. Brazinskienei už vel
tui davimą patalpą ALT 
skyriaus v-ba nuoširdžiai 
dėkoja. Dėkojama taip pat 
choiui ir p. Pakėnams, ku
rie nors ir nedalyvavo, bet 
prisiuntė auką.

Buvęs

BROOKLYN, N. Y.

Stilsonai seneliai

Kovo 3 d. Lilijai .Stilso- 
naitei-Sateikienei ir jos vy
rai Antanui garnys atnešė 
gražų ir sveiką veik 8 sva
rų sūnų Randolfą-Antaną- 
-Gediminą. Mama ir
jaučiasi gerai, o tėvas An
tanas ir diedukas J. V. Stil
sonas su senele Stilsoniene 
labai patenkinti.

Korsp. N.

Vietos ALT skyrius, kaip 
jau buvo minėta, per vasa
rio 16-os minėjimą surinko 
aukų $103.54. Amerikos lie
tuvių taiybos centrai pa
siųsta $105.

taiga susirgo Amelija

mas’7. Vaidintojos prijuoki
no klausytojus ir pelnė 
daug katučių. Mote 
bas turi nemažai

mPi
gau iv dar

buotojų, o ypatingai vir- ką 
nors naujo sugalvoja p. 
Večkienė, kuriai pagelbsti 
jos dukrelė Gigą, mokėto

ja. Klubui sumaniai pėmi-StundzaitevetosAĮT sky-, „inkauja jau ke|i n,(,l;u 
raus vetkli delegate ir ALT NeUe penkus Lj,,kėli„a 
skyriaus pirmin. J. Stund- Mot klubui jr t()liausėk. 
zos sesute Ji nugabento |!mi į <)arbuotu
Peter Bent Bngham ligom-i Klubietis
nę Bostone, kur jai padary-_______ ________
ta operacija. ALT skyrius
linki jai greit pasveikti; Pakalbinkime draugus ir 
lauksime visi jos giįžtant kaimynus užsisakyti “Kelei- 
prie mūsų skyriaus darbų. vj”. Kaina metams $4.

► 
►
► 
► 
►

sūnus 1S■ ► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
►

vai. lyto vietos R. Katalikų tarnautoju ir 4 kyrius.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąuare, Worcester, Mass.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės i registruotą vr.istįnin
ka Vytautą Skrinską. ‘ideal Pharmacy” savininką, čia iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 

specialinių vaistą nuo džiovos ampulėse, 

vaistų nuo ankšto kraujo spaudinio, nuo 

reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų. lai

stai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums 

visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Phm.

Ideal Pharmacy eatatMa navininkas 
Ir Notary PabUc

Ini J. Feigner sukaktis j*
šiomis dienomis būrelis draugu;* 

paminėjo vilniškio inž. J- beig- J 
nerio 65 metu sukaktį ir at-i 

šventė Įkurtuves nau joj vietoj,. 

1530 Bedford Avė., jo įkurtos, 

Parcel* to Russia Įstaigos, kuri 

pradėjusi išmažo dabar turi 50



Puslapi* Ketvirtas
KELEIVIS. SO. BOSTON

ja, bet jas maitinti rankų 
mažėja. i

i Tai va kokios problemos
------------------ šiandien kyla, bet fabri-

Papiastam darbininkui be national Han ester Co. at- kantų suvažiavimas Chiea-’ 
specialio išsilavinimo nėra stovas. goję šių problemų nesvars-
ateities. Už dešimties metų William B. Cash, direk- tė, nors gyvai jautė ir aiš- 
taip sakant juodo darbo torius General Mills, iš Min- kiai matė? lyg ant sienos 
darbininkas bus visai ne- neapolis, teigė. kad jų imo- užrašyta, kad sėdi ant pa- 
reikalingas, atsidurs be- nė yra augimo procese, da- rako bačkutės — gamyboje 
darbių rinkoje ir nei už jo- bar samdo 13.000 darbinin- vyksta technikinis pervers- 
kius pinigus negaus progos kų, o už dešimts metų jų mas, ko gero jis gali pa
dirbti. FTieš porą savaičių perspektyvos rodo reikės ruošti ir socialinį pervers-' 
Chicagoje įvyko stambiųjų 20,000 ir vien tik specialio mą.
pramonininkų biznio vedė- išsilavinimo mechanikų. Per A. Jenkins
jų suvažiavimas, kuriame tą laikotarpi jų gamybos

Gamyboje vyksta perversmas

išryškėjo labai įdomūs da- kiekis pakils trigubai ir dėl Kvietimas l Lietuviu 
lvkai. rinkos įie r.eboja. turės kur’ , , *jie

Kompanijos, kurios pla- nadėti savo gaminius, tik bendruomenę
ningai veda savo biznį, žen- didžiausias galvosūkis, kaip 
gia su gyvenimu, jos iš tą rinką patenkinti, kuo- Didžiai gerbiamas Tautieti, 
anksto numato, kiek ir ko- met dabar jau jaučiama Tautiete, •
kių darbininkų reikės už stoka mechanikų. Jau keleri metai mūsų iš
metu. penkių ir net už de- Lyle H. Fisher, direkto- eivija, tiek senoji, tiekjau- 
šimtmečio. Pagal tas per- nus departamentinės krau- noji, telkiasi į didelį kultū- 
spektyvas jau dabar lavina tuvės, teigė, kad pereitais rinį sąjūdį, vadinama Lietu- 
specialistus ir abelnai biz- metais jie turėjo verslo virš vių bendruomenė, 
nio vedėjus, kurie tik už 10 $330 milionų, numatoma, 1956 m. balandžio 22 d. 
metų užims atsakomingas kad šiemet turės 13 nuo-. JAV LB taiybos yra priimti 

■ vietas. šimčių daugiau ir tą prie-dabar veikiantieji įstatai.
Įmonės, kurios norės iš- dėli aptarnauti reiks 17 i JAV lietuviu

filaikyti rinkoje, augti
turėti dar daugiau verslo 
priverstos planuoti ateičiai

Nr. 11, Kovo 13, 1957
ŽUVĖDRA ŽINO PIETŲ LAIKĄ

Fred Minsun. Groton, Conn.. laivu statymo įmonės 
tarnautojas, prisijaukino žuvėdrą, kuri taip pat Kerai 
žino. ką reiškia švilpukas pietums, kaip ir visi dar
bininkai. ir kai tik ji išgirsta, tuoj prisistato pietums, 
ypač kad tie pietūs jai yra nemokami....

Pensijos invalidams

— Maiki. jeigu tu nepyk- 
i. tai as ir vėl norėsiu su 

tavim biskį pasiginčyt.
—Kodėl Tėvas nori visa

da ginčytis?
— Nu. ką padarysi, kad 

norisi daugiau žinoti. Kol 
buvau jaunesnis, tai tik va
karuškos ir mergos rūpėda
vo. o dabar, kai gyveninio 
>auiė pradeda leistis jau 
žemyn, tai norisi žinot, kas 
bus, kai ji nusileis.

—Bus tamsu, tėve.
—Ne. vaike, tu manęs 

nesupratai. Aš norėčiau ži
noti, kaip toli nuo mus pe
kla. -Juk tu skaitai tokias 
dideles knygas, tai turėtum 
žinoti.

—Mano knygose tokio 
daikto nėra, tėve.

—O be knygų negalėtum 
i: • igeriuot?

—Jeigu tėvas man pasa
kytum. kur tokia vieta via. 
r! galėčiau jos toli apskai-

< iuot.
— Ar tai tu nežinai, kur 

pekla yra?
— Kiek aš žinau. tėve,, 

ta*, tokios vietos niekui* nė
ra.

— Bet tu. vaike, visur dai 
nebuvai. Juk svietas labai 

sal ii* via kur toks 
ką gali žinot?
Ra tė\ <ts vadini

:as

• iK.eus; 
p. e.sas.

< .
“svietu?"

! ai yi*a žeme. vaike 
a.it Kairus mes gyvenam 
s-.ai Kas sako,
lUndiua. kaip

kad ji yra 
kamuolys,

ale aš tam netikiu.
•’eigu tėvas kabli apie 

f ėmės įutuli, tai šiandien 
.iis jau nėra toks didelis, 
Kaip seniau buvo.

-Ar tai įis iau susitrau-

e, tėve, žemė nesusi- 
raukė, bet mokslas išrado 

būdu sparčiau po ją ke
liauti. Prieš 460 metus Ro
jumi ui ėmė apie 3 mėne- 
-»us pasiekti Ameriką, o 
šiandien greitieji lėktuvai 
padaro tokią kelionę i ke
letą valandų. Ačiū tokiai 
s]?artai. šiandien žemės pa- 
v:i.-y. galima sakyti, jau 
ueb- liko tos vietelės, kurios 
žmogus nebūtų matęs.

—Maiki. aš jau matau, 
kur tu eieliuoji. Tu nori 
man pasakyti, kad ant že
mės nėi-y jokios.

Ar tėvas su tuo nesu
tinki?

Nežinau, vaike, ką ant 
to pasakyti... Visą amžių 
eidavau į snaviedni i» mel

i /.*> i\C .
v<

Darbininkai ar darbinin- gali dirbti, tai prašydamas 
bendruome- kės, netekę darbingumo, pensijos dabar, jam 4 ne

nebus skai- 
pensija išeis 

jeigu jis lauks

l;-!*. i peklą nepa-
.kaip dabar gali-

į“ kad jos visai Kompanijos bus tos lai-'negu bemokslė, tik su to- ,Pa atlikti tik bendromis vi-koj yra gal 400,000! Tikro nis jo uždarbis*’, pagal ku-
-ac ir baisu daro- nungos n įssilaikys bizny- kiom bėda tame, n.a<> jos Sų lietuvių jėgomis. Dėlto skaičiaus niekas negali pa- ri nustatomas pensijos di

li eina au- kiekvienas lietuvis yra lai- sakyti, nes tokie darbo in- durnas, išeis mažesnis, o
komas Lietuvių bendruo- validai iki šiolei nebuvo i e- todėl jis mažiau ir pensi jot
menės nariu. Tačiau rinkti gistruojami. žinoma yra, tegaus.
n* būti renkamas į Lietuvių kad to amžiaus dai bo i n- Ne visi nedarbingi ž m ti

)7Ui 
nėra

Jes. vaike, nugara išpy- kurios keis savo gamy- 
>e saitas prakaitas. * bos Įrankius pagal naujos 

— Nu. jeigu tėvui taip bai- technikos vystymąsi ir spės 
ta. galini apie tai ne- žengti su progresu. Nauja 

Kalbėti. 1 gamybos technika per se-

grei t tuokiasi 
ginti šeimas 
Žmonių prieauglis

Šalies ūkis kvla. zmo

T. , . , . . nems prasvti pensuos nesu- tus apdraustame aarocLietuvių bendraomene.vi-dlaukus 65 nletu amžiaus.' fcent ir
pusantrų metų iš to 

skaičiaus turi būti bėgyje 
darbiniru-

tu ir vėl 
Pažiūrėk

su savo kad jie negali išlaikyti kon- pirmojo pasauli! 
aukštyn, kurencijos, sindikatai juos'į gimdymo fabriką

o karo
ėjo vė- susiorganizavusi Vakarų p)ar}jO invalidai

•niatai.. 
:s mėlynė? 
.7~ia’-*\ia sauiės 
1 ap \ lestas orą;

Kil
šmei

Nu. o nieKuom negali paaeu.nes s* i.gp ų apylinkių, JAV lietuvių liepos 1-mos dienos,
tam reikia kapitalo ir blai-i l-į1 JaL1 gimimų buvo 32 bendruomenę tvarko jos

nedarom-*'~ w V » — 1 U • , • • • - —- — ~ - - ■—</—— “•><i>irdu- viu smegenų, o kur jugau-i milionai, o per paskutinius vyriausias organas Taiyba Visi apdrausti 
.tėve. ti? ipenkius metus gimimai pa- ~ 97 nari„, kurie išrinkti gi žmonės tarp 50 ir 65 m e-

įm r - r • P^monininlru suvažiavi ( H‘9° .’FU )al; ^et šitie ̂ 55 m jr sudalytoji tų amžiaus, turėtų
MU Klusas liezu- Pamonmmkų suvaztavt- naujagimiai ateis į darbo c t valdvba Clevelande Pensijos tuoj pat.

rinką tik už 18 ir 24 metų. taip pat k*itos jstaigos> darni' paskutinės dienos
tVilliam G. Caples, vice- Už metu kitu vpač už 10 Daugelyje vietovių JAV liepos 1 <L

•Ja. Nejaugi tu sa- me pareiškė
' č , nty” nelauk- , f*. . teise iki

ngumo dar- 
dar nėrasu- 
amžiaus ir 

kurie yra apdrausti (Old 
Age and Survivors Insu
rance i turėtų pasiįdomaifti 

imiausiame “sočiai secu- 
skyriuje, ar jie turi 
gauti senatvės pensi
ne. Daugelis gali pra- 
progą užtikrinti sau 

j»en-

dazeaus nėra?

dui gai-
metu virai neeilinių -!,ra<.lc' nu0, !?.il;i,GJ m!*u! 1«5< 

amžiaus dai bimiiKiis, bet 
dabar iau samdo nuo 1«S ir

— ’ evas. turbūt 
oje »iSt‘onomus?

‘cs- gal ti<- patys.
-s -‘r on,,mį ja tėve. vra 

stebėtinas mokslas. Ji yra 
ai n tun pažengus, kad jau

vaidyba ye-p""” <fci nedarbingų metų jų
m. sausio 16 d. įkūrė rn.e^a’. plc‘)U^ iškaitomi Įutinis uždarbis bus mažas 

i gauti darbo rinkoje specia- a,,‘z,,au? o.*v t į, centrinę apylinkę, kad VK*utn.i užuaibi), todėl ii,. todėl pensijos bus labai
listų, kaip vyrų taip irmo- fk:bar jau sam so nuo ii £U,a-,, galimybės įsijungti Į ^is oj<!esnės,okasp11c,-lkos
teru automatinėms maši- lin ^.gi metų. zmo- jjetuvju bendruomenės or- P,aj'.V}' pensijos po siu metų, ......................

išven. P,s „anizacija visi, kurie gyve- ‘?P°S ’ <•-, jo ncai- Senatvės pens,jos nėra is-
;,-,lA tik lo metų amžiaus ir;.., bingumo laikas bus atsKai-, malda, bet tai yra darbi-

* tomas tik iki vienų metųjninkui priklausanti pagal įs- 
aukimuLB Cen« ?e<Iaugiau' Jei’ Piivyzdžiui,j tatymą parama, kurią jis 

apylinkės

Kadnoms vairuoti.
S anksl„, :aii‘’i^akrtiJ;“leus katastrofos jis siūlė ™ ‘pėi”kokio? KiXties Ra toIi8u 
ii.ižiaus.u tikslumu, ka.la1?^*1-1' ™k.'’klas u * » k° • ; - ; ; veiklos vietovių,
vvks sauiė< ar mėnulio už- intens-vvlal lavlntl specia- , L \ . šiuo atsisaukim. ai menulio uz- .. • zenien lysk, nėr kur dėtis. ... .. , ,
ėmimas, kui,, ib.ui bslus. . ____ *.__  , , __  ... tnncs apylinkeėmimas, kaip ilgai jis tę- 

ir i- kurios vietos bus
.eriau-ia matomas. Astro

• :llija siekia dar ir toliau, 
i .ėve. J: stengiasi patirti, 
• n* yra kur nors erdvės pa- 
' laigą. Milžiniški nauji žiū- 

onai at įleidžia astrono
mams vis naujus erdvės to
ms u nauju.- žvaigždynus, 
ar nelabai seniai toli- 

n aus s žvaigždynas buvo
..tomas už 220JMH) švies- 

uecių: tai reiškia toki at- 
’uing kuri šviesos spindu- 
ys pereina tik per 220JMMI 
eetu. O reikia žinoti, tėve, 
a . svietą eina 1

., , kas noi
Ir numatoma, kad nuo 40 y"?'■?. 'a Y * žiaus ir jau 4 metai
lijri fii metu amžiaus žmo- xv,7*,arv,.Iius. 1,.ctuv1nls______
niu bus arti'2,1 milionų. ko- patnleliojant ilgesniam lai-
rie norės gy venti, turės pa- . . . .. . .
IZ«n Rot vJt n n • 1-n ni. bti 1 > pi lSlUStl JH1 SaVO SU

nuoja ateičiai, tvirtina, kad >$t netu es ką on J; jrasvtu į JAV
negalima gaut valdžios mi- Lietuvių bendruomenės or- minėto piniginio įnašo

listtis.
E. R, Allan, viceprezi- 

dentas Celanese Co., Ne\v 
York, *ako — Mūsų inži
nieriai, kurie nuolatos pla-

yra 6(1 metu am- turi teise gauti. Bet senat- 
nebe-,vės pensijų reikia prašyti.
____ i Kas neprašys, tam niekas

nepasiūlys. O dabar įstaty- 
nete- 
(dėl 

nelai- 
nesu- 
pro- 
visi,

s,lIŲ:mėsi gauti pensiją
daibo nnkoje specialistų,o ^„vuvės nenrija bet Ramzaciją, 2) prisiųsti lais-,adresu: riaukus 65 metu tai ta
uz dešimt* metu jų visai z la.; Y. . .5" J n \ ku iaį tautinio solidarumo JAV LB Centr Apylinkė1 a ♦ * -» ***!,*.• s,rtmta*eM nivmr.• 11UO b? iki 6o m. yra bai- wwinio solidarumo a.iv l.o venų. apiniiRc ga turėtu pasinaudotii io L'llStota »» ta>l as. šiandien pensi- !««.•». kaip regimų ženklų' -ie,!' (Vest lo, St, |kas tik &,.■ tcisę
niuoju ..aibetoju .teigtispe- • . ,,niyįaus vr, vj^ 15 savo ryšio su lietuviu tau- Cleveland 11, Ohio 1____________ ______
dalius kursus n- lavinti n:Į.Ų BZ aU; . « . . , ; liaramo lietuviu Čekius ir oini<dn«-
ammininkns. Tokių pat ""''""V- 0 UZ 10-’° mCt'’ 1*.-" ’ J,a,^»,Uetu';1Mamatininkus, 
nuomone

įKus. jokiu pat . kiis -.itj 20 milionų. Da- bendruomenei dideliems jos laidas prašom siusti vardu MŪSŲ ATSTOVAS 
ę pateikė ir Inter- į oVventojų turime apie tikslams vykdyti. {Mr. Kazys Mažoras, aukš- ANGLIJOJEntojų apie

170 milionų, o už sekančių 1 iniginio Įnašo dydis vie-ciau minėtu ; 
Bet ii* tenai dar nesimato 15 metų Amerika turės noriems metams: du dole- JAV LB ce1 

, tėve, jokio erdvės galo, jokio apie 200 milionų gyvento- nai turintiems uždarbį, ir Ii
•s6,326, dangaus. ju. Salies gyventojų skai-vienas doleris neturintiems

nyk” gilučiu jter sekundę.' --Maiki, tu man daugiau čius žymiai auga, bet dar-uždarbio.
, ' r ? žiūronai nu- apie tą jestramoriiją nekal- bo rankų rinkoje pareika- Vadovaujama

zė!c žmogaus akį į erdvę bėk, ba man galva prade- lavimas mažėja. Taigi, prie kad lietuviais 
*'.et už biho.no šviesmečių, da suktis. šeimos stalo burnų daugė- gimę, lietuviais

mintimi, 
esame mes 
turime ir

idiesu,
entiaiin.es au.*- (

linkės valdyba.
Steponas Nn s vytis, pirm. 
Kazys Mažonas, iždinin. 
Juozas Liūdžius, sekret.
Clevelandas, 1957 m. 
Sausio 31 d.

“Keleivio” ir “Darbo” 
atstovas Anglijoje yra J 
Vcnskūoas (17 Wellview 
Dr., Motherwe!I, Lanark 
Scotland). Visais prenume 
ratos reikalais pn 
ji kreiptis.

biho.no
entiaiin.es


Nr. 11, Kovo 13, 1957 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktas
čiam mokėti.

Iš Pavergtos Lietuvos
Žmones tas išgązdino. Jie tą”, “Naują Gadynę” 

pirko ką tik sugaudami. “Laisvąją Mintį”, bet

KĄ PATS MATĖ IR PATYRĖ

(Pabaigai

Kai kurios kainos

J' duoda vieną pavyzd}. Birš- 
■ t tono sanatorijoje, kurioje 

!iš viso gydėsi 180 asmenų, 
■ lietuvių tebuvo tik 55. Vi- 

],OCC, o geros angliškos me- si kiti rusai, atvykę iš Ru- 
džiagos iki 2,500 rubl. Ba- sijos, net iš Sibiro.

Žmonių nuotaikos

tukai 350-500 rubl., aulinių 
batų krautuvėse nėra, o už
sakant pas batsiuvį 600-700 
rabi., gera šilkinė suknelė 

»0-500rub., šilko kelnaitės

Žmonės iš ankstaus rvto
Pernai birželio 10 dieną 

buvo paskelbta atsarginių 
mobilizacija, kuri palietė 
vyrus iki 40 metų. Iš Kau
no audinių paėmė 130 vy
rų, kai kuine skyriai dėl to

Knomfe bai-, , 1ilt .i?o\alv-eiaužsidaryti. Spėjama Kiautuiese baltų miltu s,dat„nes lapes apykakle, kadJk-alin<, hl,;n 
pasitaiko kaną per menesi, ;3,200-2,000, odinis paltas
bet ir tada teparduoda as-Į 2,000-3,000, vyriška skry- 
meniui po vieną, kartais po bele 70-120, viršutiniai vy- 
3 kilogramus. marškiniai 80-150, odi-

Geriausių miltų kiiogra-tnės pirštinės 50-80, laikro- 
mas 5 rb. 40 kapeikų. Re-idis “Pobeda” 400, auksinis

jau eina prie krautuvių i 
imti eilės. Kartais ir prie
duonos reik pastovėti eilė- y’° _ .
je. Jei iš kaimo neatvyktų !4P*°^ rubl. Gera , silkine 
duonos ir miltų pirkti, eilė-ĮsKal 100-130 rubl. Kaili- 
je nereikėtų stovėti. nis paltas 3,000-5,000 rubl. 

'.Juos atveža iš Leningrado.
i kad Kaune buvo mobilizuo
ta iki 8,000 vyrų.

tai tebūna ir cukraus. Jo 
kilogramas 10 rubių. lietas 
svečias krautuvėje ir svies
tas, gal 5-7 kartus per me-i retenybė) rublių, 
tus. Kai jo vra. parduoda
po pusę kilogramo. Kaina Barzdai skusti peiliukai 
26-28 į-ubliai, o rinkoje 35-Į11)54 metais pradingo iš 
40 rubliu kilogramas. I krautuvių, bet jų galima 

Mažai ir mėsos. Kainosgauti rinkoje. Dešimts pei- 
jautienos kilogramas I8-2bpiukų 7 rubL. Už barzdos į 
rubl., dešrų 25-40 rub’., ar-j nu
klienos 12 rubl.. kiaušinių! ^usa; 
krautuvėse nebūva, rinkoje 
10 štukų 12-15 rabi.. raky-į
tų lašiniu kilogramas 55-4(P I kurortus sveikatai 
rubl., silkių kilogramas j 4-į syti siunčia profesinės 
18 rb., pieno literis 2.50-3 j jungos (unijos). Keturių 
rbl., svogūnų kilogramas 5-: savaičių gydymas kainuoja 
6 rbl., kruopų 5-5 rubliai. ; K1C0 rublių. Iš jų 770 ru- 

Valgykloje vidutiniški; bliu apmoka unija, o kitus 
pietūs 7-10 rublių, bulviuj; ats ligonis. Tačiau, jei 
50 kilogramų rudeni
rubl., žiemą 60-75 rb 
kų kubinis metras
80, o žiemą 130-150 rabi. blo sumokėti ir tuos 330 rb. 

Paprastas kostiumas 500- Kelionės išlaidas reik pa-

1300-1500, dviratis 700, siu
vama mašina (kojinė) 
1,300-1.500 (krautuvėse jų

-iO- i O
mai-'

Po Stalino mirties 
kas pagerėjo. Beveik 
lietuviai yra rusams nepa 
lankiai nusiteikę. Rusų yra 
kiekvienoj įstaigoj ir įmo
nėj ir užima atsakingas vie
tas. Toj įmonėj, kur dirbo 
Petraitis, tik vienas direk
torius buvęs rusas, iš 40 
tarnautojų nebuvę nė vieno 
partinio, iš 500 darbininkų 
tik keli partiniai.

Nepartiniai lietuviai kei-

, vienas jų ilgai negyvavo
Ar tiesa, kad Šliupas 

kai įkūrė Lietuvių Socialis- 
visi tų Sąjungą?

Amerikos lietuviai

kių rusus ir vienas kito 
klausia j “Kadagi velnias! 
tuos driskius išneš?”

Kas buvo Jonas Šliupas

ir jau tiek prasigyvenęs, kad 
nei užlaikė nuolatinius kamba-

rius susirinkimams ir turėjo 
$200 vertės knygyną.

Gerai veikė ir Shenando- 
ah’rio socialistai. 1902 me
tais jie surengė miesto gat- 

paži- vėse 2,000 žmonių paradą,
nojo D-rą Joną Šliupą kaip kurio priešaky jojo 20 rai- 
karštą Lietuvos patriotą, telių ant baltų žirgų ir gro- 
smarkų kalbėtoją, .rašytoją jo dūdų orkestras. Po pa
ii' laisvamanį. Be to dar yra rado buvo masinis mitin- 
paplitusi nuomonė, kad jis gas, kur kalbėjo adv. P. Ta- 
buvo pirmutinis Lietuvių baras; socialistai statė jį 
Socialistų Sąjungos organi- cavo kandidatu Pennsylva- 
zatorius ir faktinai tą or- nijos legislatūros rinki
ganizaciją įkūręs, kas 
netiesa.

yra

Jonas Šliupas gimė 1861! “Tai buvo šventa diena, 
metų kovo 8 d., Rakandžių į 20 liepos mėnesio. Lietuv- 
kaime, Šiaulių apskrity. Tu- j ninkai buvo apgarsinę kel- 
rėjo labai gerą atmintį ir j šią susirinkimą dėl sušne- 
buvo gabus jaunuolis; bū-'kėjimo savo bažnytiškų įei
damas 19 metų amžiaus jau kalų. Nuėjova į susirinkimą 
baigė Mintaujos gimnaziją, ir mudu ... ėmė šnekėti1 
1880 metais įstojo Maskvos apie reikalingumą Kauja- 

;utima reik mokėti3 rb.i versitetan, kui’ pirma'me Jorke kunigo lietuvio...
! studijavo filologiją, o pas- rašė savo

ir kurortuose
pirmieji

mams.
Visas šitas socialistų są

jūdis Pennsylvanijos kasy- 
Į vykęs Amerikon 1884 me- Rių rajone buvo sukurtas 
•■tais Šliupas nebuvo joks Kuncmono pastangomis.
|socialistas; jis buvo anai-; o ką sukūrė Jonas šliu- 
chistuojantis laisvamanis, pa§? Socialistiniame judė- 
prie ko, kaip toliau maty- jime nieko.

P2?5 P1}8} pažįsta. Jo leistuose laikraščiuose 
Visi iš tų laikų užsilikę už- kai kada apie socializmą 
rašai verčia manyti, kad buvo užsimenama. Bet tai 
pirmutiniai lietuvių sočia- tik dėlto, kad tada buvo 
listų pionieriai Amerikoje; toks laiko ūpas. Apie so- 
buvo Stasys Malevskis irj cializmą tada kalbėjo irra- 
Robertas Kuncmonas, kuriej šė beveik visi lietuviai in- 
atvyko čionai dar prieš 19-• teligentai, nes ne vienas jų 
00 metus. j buvo jau perėjęs už politi-

Malevskis buvo gimęs Į ką caro kalėjimus, o kai 
Zarasų apskrity, inteligen-j kurie net ir Sibirą; jie bu

Faktas yra toks, kad at-

tų šeimoj. Jo tėvas buvo vo jau užsigi'ūdinę socia-

tai-
są-

pavardes, antra-Į4 , . .
kui jurispradenciją. Čia su- šus, kiek katras mokės kož-i ( \ ar revoliucionieriai,

įsipažinęs su J. Spuduliu ną mėnesį kunigui. Kadai . P e-.a efelgai ę~ todėl suprantama, kad ir
iir kitais lietuviais studen-į pasibaigė reikalai susirin-! į*? ^.a^V.e c!s..,11. saxo -&U~ . e,?J.eJ.1 bei redaguotieji
tais, pradėjo leisti slaptą kimo, tai vienas lietuvnin-LnU1l-sJlS,1Sejo ,lh?laus i laikraščiai turėjo būti tokia

■menės ar įstaigos direkto- ,istu susirinkimuo5e 
nus yra geras tau palan
kus, tai jis gali iš savo fon-

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUI’UHS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji
mas apie nepaprastą žemaiti, kuris 
daug nuostabių dalyku pa.ar', : ik. 
nepadarė vieno, kurį tikrai tu: ėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... $3.

LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias .ari v lis pra

dedantiems angliškai mokytis; duoda 
ištarimu, angliškus pasikalbėjimus.
Kaina ..............................................................75c

NAUJA VALGIŲ KNVGa. M. Mi- 
chelsonienės parašyta; 230 įvairią 

receptų. 132 pusi. Raimi ....$1.25
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ZE-

MA1TIS NEPRAŽUS, 
gos įdomus aprašy >nas 
Mažrimas 1S12 metais 
b'anną nusikraustė ir ? 
gėjo—ir kas iš to išėjo.
CEZARIS, 

vertė A.
18S puslapiai, kaina 
CEZARIS, Mirko J.-

Balio Sruo-' 
kaip Jouįsj 

s Viekšnią j; 
nnoleoną re-l 
Kaina ?2..>uį

mi.'M'I AS NETIKIU I DIEVĄ. 
Pilna argumentų, kurie

idomūs. Kaina ........................
ATLAIDŲ PAVRSY, P. Abelkio ro

manas iš Žemaičių Kalvarijos pr»- 
citie-. Kietais viršeliais, 467 pusią.
piai. kaina ..............................  |4
PABUČIAVIMAS, parašė J. Grą

žąs, novelių rinkinys, 155 psl. 
R..111.1 <1.50.

TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ, 
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

socializmo aiškinimas. Kaina 25c.
DE MOK RATINIO SOC I A LIZM O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams suprąs- 
ti. Kaina ..................................  50c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa

ras-- E. Vandervelde, vertė Vardū-
»s. Kaina .........................  10c
IETIIV1V KAi.BOS ISTORIJA. 
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 

s šiuo klausimu veikalas. Kai.
■ irko J e <-<i, i <■ ., r* mni i ias * na 2J.00
K. Puida, pirmoji „aiis.’į IJ KRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

...................... $-

hektografuotą laikraštuką kas balsiai perskaitė ‘Auš-L -/z ♦, P p 7^ -,”10 Perslsufkę. Būtų to-
“Aušrą”, kurios išėjo, ro- ros' prosnekta. uasieerėio k. . .b ® 1 ^)1.10 ?.ni” keista, jeigu Šliupas
dos, 15 numerių. Be to, įsi- grynumu
traukė į rusų socialrevoliu- nas užsirašė vietą, kur ji- 
cionierių veiklą ir lankyda- nai išeina, žadėdamas ją i 
vosi slaptuose lenkų sočia- parsiųsdinti. Tas viskas ma- 

1882 ne padrąsino. Aš
metų pabaigoje Petrapilyje šęs balso nuo .
buvo suimtas už priešvals- maždaug tokiais žodžiais} ’L • °° 'ne ’’ u.°Jau maginti 
tybinį darbą. Ištrūkęs iš prašnekau į susirinkimą: organizaciją,
valdžios nagų, pasišalino “Broliai ir vvrai! Visiį, naliayis ^uu 8^etų nusiųsti savo at-
. . .. , ; ... .-4, ’ . 'Ras savaitę skaitė paskaitas, StOY» ’ tarntantini «nniai;<-Šveicanjon, kur tam tikrą esame įssikraustę įs tevy-: , ,. . r 1 . 'T*.~**~
laiką dirbo su rusais sočiai- nės ne dėl paleistuvystės,! • *p< ? ?°^la lzmo omo-tų kongi esą Olandijoj nrte- 
revoliucionieriais. Iš čia bu- ne iš tinginiavimo, ne dėl! . a' ! ( JeL?a"a" nal Da^e^tl baisa nneš Bu
vo pakviestas į Prūsus dirb- prisižiūrėjimo; grožybių sve* į a °S u,su
ti antruoju redaktorium tur, bet gainiojami vargų,! * s* 
prie “Aušros”, bet ne ii- prispausti gyvenimo, perse-. Apie Kuncmono kilmę -1.311 socla "
gam, nes 1884 metų kovo klojami vyresnybių. Taigi,į aiškių žinių nėra: yra ta- (L.mo. _ata1’ tai S,iupas no- 
mėnesį buvo Prūsų valdžios vargai mus atskyrė nuo tė- čiau žinoma, kad jis buvo ,eJ° )Ut tokiu atstovu, 
išvytas kaip nepageidauja- vvnės ir nuo tėvų! Bet mes!Mintaujos gimnazijos auk- Prigulėdamas prie sočia 
mas asmuo
nebegalėdamas, a „ .
tarė keliauti Amerikon. Jau ir pats šiandienvkštis kad jis buvo sulietuvėjęs atsimetė nuo jų. Kad so- 

Apie savo įspūdžius Ame- susirinkimas parodo, jog latvis: cializmas jam nerūpėjo, tai
mes, norėdami palaikyti J. O. širvvdo biografijoj 1 Jls Pats pnsipazista savo 

1.) apie Kuncmono laiške, rašytame V. Širvy

prospektą, pasigerėjo t,eii.® "’etVs ?e*?l»Ii® “ni- d«l keista, jeigu snapas,
urna kalbos, ir nevie-verel^e’ kulf balgtl t?.c!au ■ W Pat nemaža nuo caro 

negalėjo, nes uz politinę valdžios nukentėjęs, nebūtų 
veiklą buvo suimtas ir iš- socialistams
tremtas penkiems 
Sibiran. Atvykęs

--------- ...---- - palankus bu-
t as viskas ma-lę... . ---— metams ygs. .Jis buvo prisidėjęs net

Aš nasiora-i , Ian* ^lv*ykęs Amerikon n- pne jų organizacijos, 
io viršininko*1894 metais, Malevskis ap- Vienu tarpu jis buvo pradė- 

^i^.a;c,sist°j° Brooklyne ir tuojau jęs raginti socialistus kurti

nai pakelti balsą prieš Ku 
sijos carą. Mat, tokį suma
nymą amerikiečiams buvo

p nepageidauja- v y nes ir nuo ievų: t»ei mesi Aiiniaujos gimnazijos uuk-.
. Rusijom grįžti visi tą tėvynę nešiojame sa-j lėtinis ir tvirtai užgrūdytas į bstų šliupas tačiau nuola
nkas, Šliupas nu- vo širdyse ir jausmuose, socialistas. Kai kas mano,'tos kėlė vaidus ir galų ga-

rikoje Šliupas vėliau paša 
kojo taip:

vertė A. K. P 
211 psl. Kaina

jid i. Ant

ma, kad jie duoda žmogui 
kapą, jie buvo kapadokai. 
Iš čia ir Kapadokijos var
das.

Arba štai, Europos pie
tuose yra Balkanų kalnai. 
Ką tas vardas reiškia? Bal
kanų viršukalniai yra ap
dengti sniegu, balti, todėl 
lietuviai ir pavadino juos 
Baltkalniais — vardas kitų 
iškreiptas i Balkanus. Tai 
reiškia, kad tenai lietuviai 
gyveno.

Taip pat ir su Karpatų 
kalnais, žiūrint iš tolo, tie 
kalnai atrodo lyg ir karpąs. 
Lietiniai tenai gyvendami 
vadindavo juos: Karpuoti 
Kalnai. Vėliau slavai tą 
vardą iškraipė ir padarė 
Karpatus.

Šliupas buvo griežtas 
laisvamanis, kunigų ir baž
nyčių priešas, tačiau 1884 
metais Brooklyne įsirašė į 
šv. Traicės parapiją ir pra
dėjo ieškoti kunigo. Bažny
čios dar nehuvo ir vysku
pas atsiųsdavo lietuviams 
kunigų iš kitur išpažintį iš
klausyti. Bet Šliupas pradė
jo reikalauti, kad kunigas, 
norėdamas i Brooklyną at
vykti, leidimo prašytų neiš 
vyskupo, bet iš jo, parapi
jos sekretoriaus Šliupo. Dėl 
to bematant prasidėjo ku
nigų kova prieš Šliupą.

Šliupas buvo įkūręs Lie
tuvos .Mylėtojų D-ją, Lietu
vių Mokslo D-ją ir Lietuvių 
Laisvamanių Susivienijimą, 
bet tik viena iš tų organi
zacijų ilgiau gyvavo. Jis 
bandė leisti laikraščius, bet 
ir tiems nesisekė. Jis para
šė bei išvertė keletą stam
bių knygų, bet nedaug kas 
jas skaitė. Kai jis kalbėda
vo gyvu žodžiu, malonu bū
davo klausvtis. nes turėio 
gražų, skambų balsą; bet 
kai parašydavo straipsnį ar 
knygą, sunku buvo skaityti.

Iš to, kas aukščiau pasa
kyta, skaitytojui turėtų būt 
aišku, kad šitas veikėjas 
netuiėjo išsidirbęs aiškios 
ideologijos ir todėl nežino
jo, kuriuo keliu eiti. Jis bu
vo ir laisvamanis, ir social- 
revoliucionierius, ir parapi
jų organi Zidorius, ir anar
chistas, ir socialistas, ir so
cialistų ėdikas.

Po pirmojo pasaulinio 
karo jisai grižo Lietuvon ir 
buvo ikūręs tenai laisvama
nių organizaciją. Etinės 
Kultūros Draugiją, ir agita
vo už civilinės metrikacijos 
įvedimą, bet kunigai prie to
neprileido. Tautininku vv-* « • 
riausybė buvo paskyrus jį 
Palangos miestelio burmis
tru (majoru). Po antrojo 
karo, įsiveržus Lietuvon 
bolšt •vikams, šliupas pasi
traukė Vakarų Europon ir 
tenai mirė. Kūnas buvo su
degintas ir pelenai palaido
ti Chicagos Lietuvių Tauti
nėse kapinėse, kur yra pa
statyta.' \ isuomenės auko
mis gražus velionies atmin
čiai paminklas.

(210 yū z ,
veiklą randam šitokių in- <bn 1936 metų rugsėjo 23 d. 
formacijų: štai jo žodžiai:

“Kuncmonas, matyti, pri- “Turbūt teisingai Tamsta 
tarė Amerikonu Socialist i vaizduojiesi, kad socializ- 
Labor partijai, nes už ją idėjos išėjo iš mano 
visur agitavo. Po io kalinis propagandos. Iš pradžių as 
Minersvillėj. Pa. (liepos 17, buvau Amerikoje labiau į 
1898), įsikūrė tos partijos anarkizmą linkęs, nors lai- 
lietuviu skvrius. Sekreto- svamaniu jau Europoje bu
lium buvo išrinktas P. J. vau tapęs ir visa jiega lai- 
Stankevičius... Kitą metą,!syamanybę Amerikoje pla- 
Pirmos Gegužės proga, tinau. Kad Europoje pas 
Kuncmonas sako kalbą aš- lietuvius plito socialistinis 
tuoniems šimtams Shenan- judėjimas, tai atsiliepė ir 
doah’rio lietuvių, aiškinda- Amerikoje ant mūsų laisva- 
mas darbininkų sąjūdį, "manių ...
Tarp jo laikraščio agentų Matote, šliupas pats p; i- 
buvo ir J. Tananevičius, vė- sipažjsta, kad jį buvo pa- 
liau leidęs -Kataliką' Chi- veikęs tik laiko ūpas, nes 
cagoje...” tada plito socialistinis ju-
Čia kalbama ir apie Kūne- dėjimas. Bet tikras socialis- 

mono laikraštį. Matote, jis!tas jis niekad nebuvo. Pa
turėjo jau ikūręs Shamoki- s,.)°j būdamas jis tapo lais- 
ne ’ socialistini laikraštį, vamaniu, o Amerikon atvy- 
“lennsylvanijos Darbinin- kęs jis palinko į anarchiz- 
ką”, kurio vardas vėliau
buvo sutrumpintas į “Dar
bininką” ir laikraštis per
keltas į Shenandoah’rį.
“Darbininką” redagavo A.
Lalis.

Ta pati J. O. Sirvydo bi- kalbų prokalbė: iš jos atsi- 
ografija (297 pusi.į sako, »ado ir lotynų, ir graikų ir 
kad tarp 1896 ir 1898 me- kitų kalbos. Ir lietuvių vi- 
tų, lietuvių angliakasių ko- sur buvo gyventa, ką liūdi- 
lonijose, Pennsylvanijoje, ja pasilikę tenai yietovar- 
Kuncmonas įkūręs 5 Sočia- džiai. štai. Mažojoj Azijoj 
list Labor Party'jos lietu- buvo šalis Kapadokija. ’l ai 
viškus skyrius — Shenan- lietuviškas vardas, tvirtino

..... doah'ryje, Mt. Carmelyje, šliupas. Mat, Kapadokijos
Ui iTain'ffah, apsistok Scran- Alleghenv j;-. Gill.ert.inv ir dvasininkai laidodavę nu- 
186 tone. Jis buvo ikūręs dar' Minersvillėje. nnrėlnis su ypatingomis am

liejau laikraščių, Apszvvie-1 Alleghenyo skyrius buvo eigomis: I.Mel buvę si.ko.

savo kalbą, geidžiame tu-
Aš atvažiavau ne taip, j lietuvišką kunigą. Bet 
.. tiktaikaip šių dienų emigrantai J4*1**1 Jausnial traukia pne 

važiuoja į Ameriką. Mane tevynęs- tuos jausmus mes 
išrijo. Man nieko kito ne- P^ojame tik savyje, bet 
liko kaip tik irtis per oke- a*^le }al meko nežino, 
aną, arba eiti į kalėjimą ar n€b P168 J,en^ apie tai ne- 
Sibirą. Saldžių pyragų Ame- Pasakome, kadangi netun- 
rikoj aš nesitikėjau; bet tai, Jne Ja’krascio. Jau vienas 
ką aš čia radau, mane nu- J310!18 meSni0. B379 m. lai- 
stebino... 1884 metais at- k’a^t} patiekti, bet... laik- 
sistojau ant Amerikos že- rafctls pbumtclejo 1 vande- 
mės, vienas, be kalbos, be į/‘ \r 8|and>en čia būtų sun- 
draugų ir pažįstamų. O be - Prasti išlaikyti dėl 
to, ir pinigų neturėjau. Jo- mažumo skaitančių bro- 
kio amato nemoku. Kur (lSSo ‘Aušra ,
dingti? Nuėjau į kontorą, n1’
kur teikė darbus ateiviams. Netrukus šliupas susitarė 
Tenai man pasiūlė važiuoti su Tneausku ir pradėjo 
į farmą. Tuojau sutikau, leisti laikraštuką “Unija”. 
Pasitaikė pradėti darbą lie- Bet greit su juo susipyko ir 
pos karščiuose. Nepratęs, suorganizavo Brooklyne 
sunkiai dirbti, vaigstu. To Lietuvos Mylėtojų Draugi- 
dar maža. Mane pristato ją kitam laikraščiui leisti, 
karvių melžti. Amerikoje Pasirodė ”Lietuwiszkasis 
karves savotiškai melžia: Balsas", kurį ta draugijafi- 
visa sauja. Aš, žinoma, to nansavo, o šliupas redaga- 
darbo nemokėjau. Todėl vo. Bet nesisekė ir “L. Bal- 
man davė dirbti su lopeta, sui”. 1888 metais šliupas 
Ir netrukus savo delne su- perkėlė jį į Shenandoah’rį 
skaičiau 24 pūsles. To pa- ii' tenai laikraštis visai su
kako. Pirmą pasitaikiusį stojo.
šventadienį išvykau pėsčias Tada, gerų prietelių pa- 
į New Yorką”. —(Amer. dedamas, šliupas įstojo į 
Liet. XIX Šimt.). John Hopkinson universite-

New Y’orke Šliupas susi- tą Baltimore je ir baigė me- 
pažino su M. Tvarausku, dicinos mokslą daktaro 
buvusiu “Gazietos Lietu- laipsniu. Jis praktikavo me- 
wiszkos” leidėju, kuris nu- diciną Plyinouthe, jiaskui 
sivedė jį į kuriamos para- mėgino laimės Shenando- 
pijos susirinkimą. Dabar ah’rvje ir Philadelphijoje, 
pasiklausykit, ką apie
šliupas vėliau rašė 1885

RU.’IJA, arba komunistų diktatū- 
■:i faktų šviesoje. Trumpa bottetiz- 
mo istorija ir valdymo praktika. Lė
ni daug medžiagos. 96 puslapiai. 

• •• «•..•••••••••••••••••* 50t
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
raše kun. M. Valadka. Svarbu 

’ iei.v ienam perskaityti. Kaine 91.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
m uja ilsiomis žiniomis papildyta tuo
Klausimu knygutė. Kaina . .............25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

PINO SENOVE4E. Dievų yra vi- 
,>kri įvairiuose kraštuose ir įvairino, 
e laikuose dievai buvo kitokie. Ko- 

buvo senųjų lietuvių dievai? 
<91 I 1*1 . . « O « •••• ••••••oooooooo 91Ą9

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 
patašytas istorinis romanas iš Ze- 

maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina ,95.56
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tel
'ako mokslas. Kaina 20c
PRI. LAISVOS LIETUVOS. Lietu- 

vo.- socialdemokratų raštai dėl bol- 
■-'i seviku ..kupacijos ir teroro Lietuvo- 

ie. R a ma .29c
BA IDA BAS. Paer Iegerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
nybės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobetio 
p u i ją. Kaina .92.25
A\n.| l’USEJ EŽERO, parašė Pui- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 

l°0
.; u.im

romanas 
oji dali.. 
...,. $2

CEZARIS, Mirk. Jeiii-ri' n ,-o„i:.r. 
vcitė A. K. Puida, Tu vi.,ji dal

176 psl. Kaina ........................ į

MILŽINO PAUNRSM::. Balio Sruo
gos trilogiška įsi..rijos kiomka,

173 pusk, il.dviis Pumai as, gera
|o»piera. Raina .$2..->;

KON-TIKI. I iirr Ileyvril.i.il aprasv- 
lujts n.'papi i;-!'.' sesių vyrų kelio

nės plaustu i.s Pietų An:e. \>,- į p,
linez.ją. 413 pus,. Kaina,.

APIE LAIKĄ IR z...ONĖS. 
J, Aisčio atsiminimai .iįuc

M iškilų. Tuma, Saviek,.
24'.* pusi. Kama...............
MIRUSIOS SiELOS. > 

svarbiausias veikalu..

S. M.

. .$-,.40

Poete 
Kiiikį.

iras ir k t. 
..........

i. Gngdljr,
išvertė M

. . S3.25Miškinis. 2t>u pu.-l. Karui. 
POPIEŽIAI IR L! ETŲ v ...

M. v aladk »>?\ pa. ašy i u kii\,
ousi. a ai n?* ....................
ŽEMAITES RASTAI.

mūsų rašytojos pirmojo 
Amerikoje parašyti v...zdi .mį su ia-[ 
ūvtojos paveiksiu. I2s> puški, sai,! 
kei iia «•••.....,«.••■ -Ov
N KI’RI Iv LA USOMOS 1.1E1’ > A osi

PINIGAI. Jono K. Kar.o, l»;i 
veikslu, 225 pusk, g.’iair.e po; .. 
Kaina ....................................

■M.
..........->2.50:
' .ar> iosios 1 
<«.i'4> mele ;

r apysakos, l<*0 psl. Kaina .... <1.50.

A KiSS IN I II E DARK. j. .i;,z!ni. Terašė Pulgis Andriušis,
no anglų kall»a sojinis vai>.< -li.i.. juokingas romanas, 240 psl. Kie-

150 pusi. Kainu kietais viršel iu- $ . 'ui- viršeliais. Kaina ................ 93.
K klausučiu ulytclę, pa.

Paraše Dr. D. Pilka. I'ntaikinUi ’>’'e ,',„U',aS 1 *v>dcn«*’ <domi
Amerikos lietusiam... j,j p,, apy-nka. 176 psl Kaina .... <2.20.

......$Lin SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpei
arba kaip ir -.iškiai parodo, kaip keitėsi vi
ii' > pasida- Miop.cnės_ santvarka ir kodėl ji dar

Kaliui
JUOZAS STALINAS 

Kaukazo razbui nnka rus Rusijos diktstoriii. ka įsi s. Narna

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

Kama

636 E«<t Broadvvay So. Boaton 27, “Aušrojei

■UOKAI

mą.
šliupas buvo karštas, bet 

nenuosakus lietuvybės apa
štalas. Jis matė lietuvybę ir 
tenai, kur jos nėra. Lietu
viu kalba jam buvo visų

•b' nt.ilu "erai
į'i'ugi i, > vii-tuis automobilis

tas 1.0:0 kitai mašinai į už- 
p;ik; .V-tai.; sustojo. Cžgaui- 
tas žmogus iššoko iš savo ve
žimo ir 1 kia. kumšeia grūmo
damas ;

Kas t;, i darosi? Ar tu ak-
iasę

— Kaip ;-s • i.'įa I»ūt aklas.— 
at.-ak . kaliimtikas. —Ink ma
tai. kar’ as .a, įtaikiau i pa
tį viiimi.

■ —o—
šia 'im. ,s ikrašty sako: 

.lamam s patadėms mūsų krau
tuvo, yra silkiniu kelnaičių ir 
kirk". ixxK\ras ilgakojus vyrus.

Ileyvril.i.il


Purkpiš . TS' EET-EmS, •u. BOSTON Ali. 11, Kovo 13, 1957

Moterų Skyrius

Pokalbis kelionėje

'skaitai darbu? !
; Čia autobusas sustojo ir! 
aš turėjau lipti lauk. Taip 

; ir nepastebėjau, kaip laikas 
į prabėgo išsiklausant sveti
mų žmonių pašnekesio.

Luckienė

ŠKIMININKEM
I

Tamsi, apsiniaukusi die- vai. 
na. Namuose nesmagu ir —Graudintis nesigraudi-i
išėjus neįdomu. Įlipu i au- nu. bet aš bobai peties ne-t .
tobusą ir tas tuščias, tik duodu—pasigyrė jaunave- ,unus, pamn kome .(>-
viena pora sėdi. matyti, vy- dis.—aš pats galiu nusipirk- 
ras ir žmona kugždasi paty- ti ko reikia, o jei jai pinigų 
lom. Atsisėdu ir aš netoli; reikia, tai tegu eina užsi- 
jų. ; dirbti. | .

Paskui mane Įlipo seny-: —Kur tu ir radai tokiai. didelius svogūnus ir 1 
vas vyras, švariai apsiren- į kvailų—pradėjo iki šiolei (šaukštus. alyvos pakepina- 
gęs. Sėdintysis, pamatęs j tylėjusi moteris,—tai kas tu'me Įr įpiaustome 
naujai Įlipusi, iš tolo sušun-įjai, nei vyras nei burdingie-' pomidorus (tomeites) 
ka: Irius, aš toki vyrą nuo pir-j įdedame S šaukštus pomi-

—Sveikas! Tai senai ma-:mos pėdės, jei man neduo-i dorinės košės., Paviriname, 
tai i tų, ištrenkčiau per

Silkes pomidorų padaže

4 silkes nulupame ir, išė- 
vidurius 

10 valandų šaltame vande
ny. Nuimame mėsą nuo 
kaulų ir supiaustome 1 co
lio ilgumo gabalėliais.

svogūnus 
J.

didelius 
arba

MAMA NEATSILIEKA MO DIKTERV

Jotie Gabor. trijų žinomų artisčių motina, ištekėjo 
už vengro Edmund Szieethy, kuris neseniai pabėgo 
iš Vengrijos. Paveiksle matyti. kaip jo podukros 
sveikina savo naujausių patėvį, po trečiųjų mamos 
vedybų.tytas. sėskis va čia šalia, tai i tų, ištrenkčiau per duris— ataušiname, Įdedame acto,

nors pasikalbėsime. Tiesa.{visai be ceremonijų kalbėjo!pipirų ir tiuputi (apie pusę ___________________
tu dabar jaunavedis... j moteris. * : arbatinio šaukštelio) cuk-

—Na. ka čia dabar . . .'raus. Užpilame ant silkių. tll silkių, pabarstome—Koks čia jaunavedis, i « — ------- * ’ ’i
jau visi metai, kaip vedes.—norėjo pertraukti kalbą į Atšaldome.

pomidorų padažė \ ieną lauro lapelį

; ANDERSEN

Mergaitė su degtukais
Ore smarkiai šalo; sniegas snigo ir temo. Buvo 

paskutinis metų vakaras.
Tą vakarą ėjo gatve varginga mergaitė, maža. 

vienplaukė, basa.
Iš namų ji buvo išėjusi su klumpėmis; bet naudos 

iš jų maža teturėjo. Tos klumpės buvo motinos, ir 
mergaitei smuko. Nukrito jai nuo kojų, beskubant per 
gatvę; bijojo, kad nesuvažinėtų jos ratai. Vienos klum
pės nebegalėjo rasti, antrąją pagriebęs nusinešė koks 
vaikpalaikis. Toliau mergaitė gavo eiti basa. Jos ko
jos nuraudo, pamėlynavo nuo šalčio. Raudonoje pri
kyštėje ji nešėsi degtukų, vieną dėžutę turėjo rankoje.

' Per visą dieną nei už skatiką nelmvo pardavusi.
Visa drebėdama šalčiu ir hadu, slinko ji toliau. 

Gaila buvo žiūrėti Į ją...
Ant ilgų šviesių jos plaukų, gražiai nuleistų ant 

: i>ečių, krito sniego kąsniai; bet ji ėjo sau, ir tiek.
; Pro langus visur buvo matyti žiburiai, iš visur kvepė
jo kepta žąsiena, kiekvienas Naujųjų Metų laukė. Tą 
visų laukiamąją šventę ir ji galvoje turėjo...

— ' Kertėje taip dviejų namų, katrų vieni labiau Į 
ar‘gatvę buvo išsikišę, varguolė atsisėdo pailsėti. Savo 

Atsisėdus ra- 
ji nebuvo

sv©- pante karštoje alyvoje
taukuose. Valgome šiltas nušalusias kojeles drabužėliu prisidengė 

ir ke-su bulvėmis ir pikliuotais’dos dar šalčiau, bet namo grįžti nedrįso:
ir obuoliais, 

lauro
gunais

*• ' /"Si •» 1 — • V M * —
—Taigi, metai jau., o į jos vyras, bet moteris nenu 

kiek gi pats turi metų?—Įsileidžia.—Tai 
vis kalba pirmasis.—juk:pasirodo kv
kaitų buvom jauni, kartu {galiu pasakyti, kad jis dar į kandžių prieš pietus arba eilę svogūnų, 
eidavom Į šokius, o kai pa-Į turi išmokti gyventi, nes i ruošiant saitą 
dainuodavom, tai aš ii- da- kai buvo senbernis, tai ma- Tada 
bar neužmirštu. O žiūrėk, nė. jog visi taip gyvena, jei karstomi 
mano ir vaikai jau užaugo: moteriai reikia nusipirkti;rugine 
ir išsiskirstė ir vėl tik vie- kojines ar ką kitą. tai turi
nas su boba likau, o tu vis vestis vyrą, kad 
buvai kavalierius ir vis sa-ijai . . . 
kydavai, kad neveši, nes: —Tai}), atiduok bobai
nenori, kad reikia bobai
są pėdę atiduoti. Bet, ..........
kol jaunas tai kas kita ir pas sūnų, tr
vienam baladotis, bet kai žnyčią. tai ir išnešios pini-Itą atlikti atsargiai, kad per 
jau smilkiniai baltuoja, tai gus, išdalys, ir žiūrėk tada. į daug nesuplėšyti.
geriau turėti savo vieta, o —O ar tu nežinojai, kad! 3 didelius svogūnus grie-:Silkės tešloje
ne po burdus trankytis, jau ji turi (lukteri, sūnų, kad ji žinėliais supiaustome, Į 
geriau su savo boba peštis, vaikšto i bažnyčią?—dar'2 didelius obuolius nulupa-: 
one kad svetimos šokdina smarkiau klausia moteris, me ir skiltimis supiausto 
ir aš manau, kad tu dabar —O kas namie viską pada-ime.
nesigraudini vedęs, nes gir- ro, jei ji bėgioja? Kas valgi į Į stiklinę ar t_________  ... ......
dėjau, kad gerą žmoną ga- verda, skalbia, ar tu to ne- bliūdą dedame eilę mirkv- stiklines pieno n mil-

Silkės
rai kas, jei jis'labai tinka duoti pietums su lėtą cielų pipirų užberiame, ar šiltais burokėliais. i pardavusi nei vieno degtuko, nei vieno skatiko nebuvo 
railas. tai ir dšjšiltomis bulvėmis, arba už- vėl dedame eilę silkių ir F- K. Į tą dieną gavusi. Tėvas ją tikrai primuš, antra—ir

—- ----------7------ ;------- i namie buvo nešilta. Troboje juos stogas tedengė, bet
vakarienę. SudžjuS visa5 silkes su. mHu! dZfe £n»? ir tas buv0 sk>’lėtas: P™ jj-nors pačios didžiosios sky-
--------------- .. užkamšjl0SJ šiaudais ir kitais galais

buvo beveik patyrusios nuo šalčio.
tai turi silkį* pieno padažė pilant Įdedame 1 arbatini lėlius s«4a7vli"-reta? tai jais! Vienas degtukas tegalėjo jai padėti, kad būtų drįsusi

nul»n- tųi o si,kes šaukštelį, acto. Užpylus pie- ‘V*™ ž<Mn? "Ų kartu. . išsiimti iš dėžutės, brykštelti i sieną ir pasišildyti
nu, reikia per naktį saldy- i piritus.
tuve palaikyti ir tik kitą ANGLIJOS LIETUVIAMS; Pagaliau išdiųso. Išsitraukė degtuką. Pšš! Žybte-

-------— i Įėjo, įsidegė. Ranką mergaitė laikė ties pat degtuku,
i ha-1 kaulu bet sfceneiamės pagamintos silkės Pranešu .“Keleivio” ir o jo liepsna buvo tokia skaisti ir didelė, kaip žvakės!

ir išnešios pini-j tą atlikti atsargiai, kad per-/aldytuv<; ga.H nepasigadin- “Darbo” skaitytojams, kad Ir tikrai gražus buvo tas žiburėlis. Mergaitei rodėsi, 
damos stovėti 4-o dienas. as tarpininkauju juos įssira- ka(j jį sėdintį pneš didelę geležinę krosnį, žibančio

sant, prenumerata pratę- mjs Vano kojomis ir vario gaubtuvu. Kaip 
siant arba norint uzsisaky- 

silkes nuvalę, pamirko- jų platinamas knygas.
nuimamo nuo L-oiiln ir 

-------------------»* ,

įankUuos- nudegusio degtuko galas beliko,
porceliano C1Ų nusausiname- *s 1 kiau- 1® Darbo metine ore- » s e

išvalė 10 va-nulupame ii
obai vi-' pinigus, o ji vieną dieną bė-! landų pamirkome šaltame ^vartoti1* 
t, žinai, Įgą pas dukterį, kitą dienai vandeny. Nuimame nuo * ’ .

1TIP

tarp popierinių

SPORTINI N KAS GAVO ŠIRDIES SMOGĮ

New Yorko Giant sporto klubo žaidėja.* Bill Sarni 
šiomis dienomis gavo širdies smūgį ir tas užbaigia 
jo karjerą, kaip profesionalo beisbolininko, bet klu
bą- ji samdys ir toliau kaip kitų žaidėjų mokyto ją- 
Su juo malnm? jo broliBob ir žmoną Itette-

Naujausios knygos
ANGLĮ’-LIETUVIU KALBU ŽO
DYNAS. Apie žodžių. .’lfiS
p.-l.. rėdjuravo Y. Banivykas. Kieti 
virbeliai. Kaina ................... sl.'i'l

tų padarome tešlą kaip bly
nams (d’.uskos dėti labai 
mažai). Pamirkome nusau
sintas silkių puseles ir ke-

numerata 16
J. Venckūnas 

17 Wellviewr Dr., 
Motherwell (Lanark) 

Scotland

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedei:; 31. .Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio Minto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgiu.- iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
riu- pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kią uauoingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nau.ia Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pini?':- ; rašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
CM E. Broadway So. Bastos 27,

NEMUNO SŪNŪS, parašė An

drius Valuckas. įdomus roma

nas iš 1935 metu Suvalkijos; 

ūkininkų sukilimo. Įdomiai at

vaizduotas tas Įvykis, apie kuri 

dabar mažai kalbama. Pirma 

dalis 280 psl. kaina . . . .$:L0<>.

' j
NEMUNO SŪNŪS antroji da

lis, 426 psl. ..... .$4.00.

■ DANTYS, Ju Priežiūra. Svei-! 

kata ir Grožis. Parašė dr. An-i 

Manas Gussen-Gustainis. Knyga 

gerai įsivaizduoja, kaip dantų 

priežiūra palaiko kūno sveina- 

įtą. 190 psl., kieti viršeliai, 

kaina.........................$4.00

BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS,: 
Įvertė St. Vainoras ir V. Civin-Į 

skas. 15 įdomiausių pasakų is1 

visame pasaulyje žinomų Brolių; 

Grimų raštų. Pulki dovana vai-* 

kams.....................................................................................- . $3.00.

Į

£EMĖ DEGA, parašė Jurgis So-' 

viekas. Atsiminimai iš 1939-' 

-1915 metų, kuriuos autorius,į. 

rašytojas ir diplomatas, pralei-įj 

Io Pn*-ū7jioj. prie Italijos šie-Į 

nos. T—a dafis 4.>3 psl. . • .t$4.o0. Į

JŪRININKO SINDBAD NUO-Į 

TYKIAI- Nepaprasti, kaip jieį 
surašyti knygoje "Tūkstantis Į 
ir viena naktis”. Iliustruota,;! 
puiki dovana jaunimui, psl 108, j j 
kaina.............................. $2.00.)

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 1 
Ieva Simonaitytė. Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina...........$2.50.

Užsakymus su pinigai* 
prašome siųsti šiuo adresu:'

DIDŽIOJI DRAUGYSTĖ

Su drtiugais buvau kalėjime,
Su draugais kovoj.

mes pralaimėjome,Ir jeigu šiandien 
Laimėsime lytoj.

Mūsų draugystė—
' Laisva, galinga, didelė,

Kurios jokios Bastilijos 
Neįgali.

Mūsų draugai—
Fabrikuose, dirbtuvėse, laukuose
Savo galybe
Visą pasauli apjuosia.

Tai mes gyvenimą statom— 
Didelį, galingą, stambų.
Tai mūsų kovos garbei 
Laisvės dainos skamba.

smagiai
liepsnojo ugnis, kaip maloniai ji šildė! Mergaitė jau 

! buvo betiesianti ir kojeles prie krosnies pasišildyti, bet 
• , —ugnele staiga užgeso, krosnis išnyko, ir jos rankoseJJUod IIlvlU

metinė pre-
' M eiga it ė kitą braukė. Degtukas žybtelėjo, ir toje
į vietoje, kui- krito šviesa, siena radosi giedri, kaip dujų 
į apdangalas, ir mergaitė galėjo matyti, kas yra kam- 
; baryje. Stalas balta staltiese buvo apdengtas, o jo 
' viduryje gražiausia parcelano lėkštė švytėjo, toje— 

.! kepta žąsis, obuolių ir slyvą prikimšta, kėksojo ir 
! gardžiai kvepėjo. Ir kas įstabiausia: ta žąsis paskui 
Įstaiga nušoko nuo lėkštės ir, krapinėdama su peiliu 
ir šakutėmis kiūtinėję, ėmė tiesiai į mergaitę eiti.

Bet čia degtukas vėl užgeso, ir mažutėlė storą, 
i drėgną, šaltą sieną prieš save tematė.

Ji įbraukė dar vieną degtuką ir šiuo kartu prie 
i puikios eglutės atsidūrė. Eglutė buvo dar didesnė ir 
• gražesnė negu ta, kurią buvo mačiusi pro stiklo duris 
j turtingo pirklio troboje. Tūkstančiai žvakių degė ža
liose šakelėse, ir margi paveikslėliai, kokių matydavo 
magazinų languose, iš aukštoj ją veizėjo. Jų pasiekti

Per mūsų kovą, prakaitą ir kraują, 
Žinau aš!—
Pasaulis užtekės, kaip saulė, 
šviesus, skaistus ir naujas.

Kazy. Boruta

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-
.............................hį”“Kele 

labai dėkinga ir sako:
ga užrašiau jai

So. Boston 27, Mase.

“Keleivi.” 
636 E. Broadway

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Motetu Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
įčiu, dukrele, ačiū"...

Sesės-dukrelėa, kodėl jums taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čieluB metui! Jot bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip: 

AeleiciR
6M E.

į mergaitė ištiesė rankeles, bet tuo tarpu degtukas ir vėl 
i užgeso. Eglutės žvakelės ėmė kilti vis aukštyn ir aukš
tyn ir pagaliau virto dangaus žvaigždelėmis, kurios 
(žibėjo aukštybėse. Viena žvaigždelė nukrito ir kris- 
Į dama paliko paskui save ugnies raožą.

—Tur būti, kas nors miršta,—pagalvojo mergaitė, 
į nes močiutė, kuri ją vieną temylėjo ir kuri dabar jau 
j mirus buvo, pasakojo jai, kad, einant kam nors iš šio 
i į)asaulio į dangų, krintanti žvaigždė.

Mergaitė dar kartą brykštelėjo degtuką. Vėl viskas 
Į nušvito, ir tuo nušvitimu stovėjo prieš ją senoji mo
čiutė, tokia pat šviesi, spindinti, tokia juit romi ir my
linti, kaip ir kitados.

—Močiute! — suriko mažytė.—Atsiimk mane pas 
save! Aš žinau, tu nueisi, kai užges degtukas; tu pra- 
nyksi, kaip šiltoji krosnis, kaip gardžioji kepta žąsis, 
kaip gražioji, didžioji eglutė!

Ir ji blykstelėjo visą dėžutę degtuką: norėjo, kad 
senelė ilgiau pabūtų su ja.

Ir degtukai įsidegė taip skaisčiai, jog aplinkui pa
sidalė šviesiau, negu vidurdieny. Niekados dar mo
čiutė nebuvo tokia didelė ir graži; ji pasiėmė meigaitę 
ant rankų, ir abi, šviesios ir linksimos, pakilo aukštai, 
be galo aukštai nuo žemės; joa lėkė ir lėkė vis į aukš
tybes; ir ten, kur jos nulėkė, nebuvo nei šalčio, nei 
bado, nei vargo...

Išaušo šaltas rytas. Kertėje, prisiglaudusi prie sie
nos, sėdėjo vaigsė mergaitė. Jos skruostai buvo rau
doni, lūpos šypsojo—vargšė sušalo paskutinę senųjų 
metų naktį.

Naujųjų metų saulė patekėjo ties mažu lavonėliu. 
Sustingusi sėdėjo mažytė su avo degtukais, kurių vie
na dėžutė buvo sudegusi.

—Jos norėta pasišildyti,—kalbėjosi žmonės.
Bet niekam nė į galvą neatėjo, kiek daug jos gra

žybių matyta, kokioje šviesybėje jos nulėkta su mo
čiute į Naujųjų Metų linksmybes.
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Korespondencijos
KuiiUO žn.vėia."eitis.Pilkųjų Pabaltijo miestus, 

ikai, jų Kryžiaus seselių vienuoly- tai būdu sovietų jauni kri- drai£ėj? ““ Tristumt 
Hubbard na, užmušė kunigą R. Warrt, minalistai sužinojo, kadPa-ma įteikimui gyvemn

. v7 • >• • ai- ■ i • i . ramų visai žmonijai.

į Abu Dearborn yra gra- lėktuvas nukrito i 
1 žus, švarūs miestukai,
1 majoras Okvill
S yra puikus žmogus ir geras 11 vienuolių ir Aline La- baltijo kraštuose žmonės

Bakunaitė-Laukeviciene irišaukštinta aukščiau už an- Vladze
kuniiraikštystes ir valdžia.-, Valerija Točionaitė, abi Lietuvoje.

bus naudoja- paieško .-avo <fimiruų: Stasio ir 
nimo ir palaimi- .Martyno Bakūnų ir Adelės Hakūnai- 

tės. kilusių iš Alytaus apskr. ir ?y- 
Dievo darbas šioje gadynėje pa- veliančių apie Bostoną. Yra trumpa- 

ovvona n-arian tari ii, rron- sėkmingai prasidėjo per Sekmines, laiškelis Bakūnarns iš giminių. At-,gy\ena genau, iao jų gau- lr nors jis buvo vyk<lomas iki šiol, siiiepkite: . 
vien- jos ir traukia i Šiuos kraš- pasaulis jo nepastebėjo ir nieko apie S Narkeliunaitė 

tai nežino. Tasai darbas buvo taip
toli-siekiąs ir taip labai iškilmin-

ne viena kenčiančiųjų aša- paprastųjų žmonių bičiulis, pointe.
i ra ligoje, skurde ir kitose U automobilių “karalystės” federalinė valdžia 
.nelaimėse. . ... - - , . uolynui uz nuostolius ir JI tus.

Ačiū visiems nuoširdžiau- , KieK SlalS .P?1? žuvusių vienuolių sumokėjo Esą pavojinga vaikščioti kad- ,0<i0'i-. nebuvoti- —
irinkes Vaiaus komitetas su šiai duota automobilių, ivainai gą^ooo dolerių, už kun. net parkuose, tie atvykusie-^1° a^tnTLPmP?a1n iLsiiaik^t

? J • ■ 1956 m. Vajau. Komitetą, ^uotantt^ilk "ki^k Wal'd gyVybę SiroinIžms ,19'" i*. kriminalistai ieško ne tik ISS j.
paiuuuia net, uea, KieK per-500, o paneiės Lapointe pinigų, bet ir nurengia sa-,Kristaus iu 
nai, tai vis dėlto daug au- gyvybę tik 5,000 doleriu, vo aukas, sumuša, kad dau- 
tomobilių fabnkų darbinin
kų tebėra ir bus be darbo. Važiuoti nepabrangs 

Detroito priemiesty yra Vien tik Chrysler atleidot

NEW YORK, N. Y.

Sėkmingas Balfo vajus

Paskutinio jiosėdžio su-

Press Seetiort 
United .\ations, .\. Y.

džiaugsmu galėjo pažymėti, 
kad 1956 m. Balfo vajus 
buvo sėkmingiausias iš vi DETROIT, MICH.
sų iki šiol buvusių vajų ta-’i Fordo dovanot 
me rajone. Gauta pajamų’
810,463.00.

karalystė.
Dievo

vaitoja nuodėmėje

j du Dearbom: Old Dear- per 5,000 darbininkų ir jų
Vajus buvo vykdomas pa-' boi-n ir New Dearborn. Juos dar nepašaukė prie 1957 

siskirsčius apylinkėmis, pos-| skyrė didėlis žemės plotas, metų modelių darbo. Ir

gelis turi eiti net i li gOnlne. skausmus, laukdamas Dievo vaikų 
.. . * . apsireiškimo, nežinojime laukdamas i

į Pranešime aptašomas ivy- koi šjO amžiaus darbas i»u- užbaik-. 
Miesto susisiekimo bend-' kis, kaip vienos švedų tu- *•?♦. tada ka.‘ visi pamyktieji Dievo ijAiVktu k .j r i - j- vaikai ir Jėzaus bend ra tev įnamiai

irstės auskarus ištraukė di- bu.- išaukštinti aukščiau už agmelus,

Besilaikant Paieškoma Ipolito Grigaliūno duktė.
.Mariampolės. 19-17-s n:e- 

yveno Heidelberge, Vokie- 
Tuotarpu visas 1 tijoje. Ištekėjo už L' S. A. kariškio, 
sutvėrimas iš-jTuriu svarbių žinių iš Lietuvos. Kits 

kenčia jų žino. maionėkitė pranešti adre.-u: 
A. B.
219 Koosevelt Blvd.
Philadelphia, Pa. <11

23'rovė pernai turėjo per
$700,000 pelno, to dėl susi-; dėlė je krautuvėje. Jos au-^ą**^ k^£^ut'U"

tais vadinamais. Daugiausia^ kuris priklausė “Fordo ka- vargu pašauks, nes nauji 
surinkta Apreiškimo para- ralystei”. Dabar Fordo techniški Įrengimai berei- 
pijos poste ($1,480.50),; bendrovė 50 akrų žemės kalauja mažiau žmogaus 
Nevvarko ($1,285) ir t.t. i plotą padovanojo miestui, rankų.

Vajaus komitetas nuošir-; Čia bus Įrengtos Įvairios Kaikurios Įmonės iš Det- 
džiai dėkoja didžiai gei-administracijos Įstaigos. roito išsikėlė: Hudson, da- 
biamiems parapijų klebo- Tai antroji Fordo dova-,lis Packard, Murray Body, 
nams už nuoširdžią pagal-į na. Kiek anksčiau Fordo FederaI Moguh, Bona Ah- 
bą vajų pravedant ir postus fondas Michigan universite- um, FederaI Track, kitos 
globojant, postų vedėjams' tui padovanojo šešis su pu- dar rengiasi.
už dideli rūpestingumą ir se milionu dolerių ir 210 Unija skelbia, kad auto- 
darbą per visą vajaus lai-į akrų žemės. tame skaičiuje mobilių fabrikų darbinnkų 
kotarpi, o visiems aukoto-; Fordo sodybą, kurioje gy-bedarbių yra 100,000, ir,i 
jams už nepaprastą jautru-: veno mirusis senis Henry atrodo, jų skaičius nemažės.' 
mą. vargstančio lietuvio su-i Fordas. Tame sklype Mi- Kas turi darbo, arba ge-i 
pratimą ir gausias aukas,; chigan universitetas Įrengsią pensiją su Įmonės pri-

siekimas miesto tramvajais 
ir kt. nepabrangs.
“Taura.” laimėjo

sys kraujavo, kilo panika,! prisiartino.—Rom. 8:22, 19. 
bet tas kriminalistas pabė-; <Bas dausriau)
go. Latvių spauda vėliau;

‘Tauro” sporto klubas; neįsileisti.

kuriomis nušluostyta bus'universiteto skyrių. mokėjimu, tiems gerai, o

JUO
jau

Daugiau yra pasakyta knygutėje 
štai Jūsų Karalius, 145 pus. 25 c..

įkaitino turistus ir ragino jų!‘kurtintiems veltui, turime ir ma- 
...... *" *1 žesnių spausdinių nemokamai. Pra

šom kreiptis: I„ B. S. A. 344-1 S. l.i-

Paieškau Petro Gaiaverko, kilusio iš 
Mariampolės apskr.. Veiverių tais., 
Paežerių km. Iui4 melais vokiečių 
išvežtas iš Kauno kalėjimo. lis 
pats ar jo adresa ar likimą žinan
tieji. malonėkite pranešti:

J. Venskunas 
i“ VVellvievv Dr.,
Mothervvell. Iarnarkshire.

Scotland < 11 >

gražiai žengia pirmyn. Pa-‘ Be kitą, Į Pabaltijos kraš-į tuank'a AVe.. chkago s. m.
skutinęs “Tauro” rungty-įtus iš Sovietijos atkeliaują 
nės su West Hill vidurinio-: išmokslinti kišenvagiai ir; 
sios mokyklos komanda pa-i kitokie.
sibaigė 82:69 “Tauro” nau-į -----
dai.

Linkime “Taurui” nenu
leisti ranku ir skinti kelia
vis Į didesnius laimėjimus.

Valeika

Padėka

PAIEŠKOJIMAI
Aš, Andrius Taiulis is Dautru ra jo-Į 
no Vilniaus srities, paieškau savo ■Amerikietis juokėsi iš pran- dėdės Kazimiero Tatulio. Jis pats ai 

Cllzo, kuris bučiuoja moterims ■»’ z«nanUej^atsiliepkite adreso:
rankas- Prancūzas atsikirto:

Pabučiuoti moteriškei j ranką_________________________
reikalauja musu prancūziškas] Emilija Skaburskaitė-Šaltenienė iš 

Lietuvos paieško savo brolio An-

1808 VV. 5th Street, 
Donejlen, N. .1.

paprotys. Ir kodėl nepabučiuo-į

APSIVEDIMAI
Vedybų lik.-la noriu susipažinti su 
rimtu vytu. n,-senesniu kaip ->•• me
tu. Aš e.-u našlė. Duo.-iu atsakymą 
kiekvienam.

Mrs. Ann Zubis
Haddock. Altą. Canada (12

; kitiems

Pato Laikas Užsakyti Velykų Siuntinius Į Lietuvą
PER

TAZAB 0F LONDON
Jūs Užsakote Amerikoje — Mes Siunčiam 

Iš Švedijos ir Anglijos
No- 2 už $30.001 už $31J»0

5 svarai taukų kenuose 
5 svarai cukraus 
5 svarai ryžių 
3 svarai kavos

sunku gyventi.
M. L. B.

i IS KANADOS.

Mieliems Lietuvių darbi
ninkų draugijos nariams, li- 

]gos metu mane aplankiu
siems

MONTREAL, P. 

Jau remontuoja

PLAŠĖ 2OLĖ
Plašė ura Asuklis- 

Ožkabarzdis žolė 

nno inkstu, pūslės 

silpnumu, kraujais 

vėmimo, vandeni

nės ligos, betvar- 

kingo šlapinimosi, 

_ į lytiškų ligų. šita žolė yra tur-

(12

tano Skaburskio. Jis seniau gyve-
ti? Juk kur nors reikia pra-į no Bridpeviater, Mass. Jis pats ar 

' ji žinantieji atsiliepkite adresu:dėti •. •

Ko naujagimis verkia
Nu, kaip jis neverks?

Emilija šaltenienė
Pumpėnai. Joniškėlio rajonas \ \ 
Panevėžio gatvė N r. 31 Į
Lietuvos T. S. R. !• ..._____ ____________________lytis
škan savo nushroiiii. mano tėvu I tin<r;Ji^! Paieškau savo pusbrolių, mano tėvo tinga mineralais, kaip tai: Cal-

t brolio vaikų: Georjre, Joe ir Maryir apdovanojusiems ateina Pasaulin nuojras- Plikas i'.Zku
“AVotorrnon” setu rlro- Hi*<r : *r alkanas, bet jau skolingas; na Hartford, Conn. Taipogi paieš-
!j ™nlvi£-M P Pet^ -Mžiai n.300 Uksus’ -......

cium, Silicon. Sulphur, ir yra 
žmonių, kurie negeria kavos ar 

arbatos, tik geria šitos žolės ar

batą. Svaras $3.00. Medleva žie-

kau pusseserių: 
tės-žemaitienės, gyv. Brooklyn, N. 
Y., ir Anelės Mikalauskaitės, gyv.į niui, V. Kiškiui, J. Staniu-

Vos Užbaigų šutyti Auš- !liui’ Bajorai, Ber-
| ros vartų bažnyčia jau »'A. Matuliui nuosu
5 montuojama. Aišku, bus!( us‘ ’l'augis as aciu.
| “paremontuotos” ir para-į Slmela,tl»

t ( oal (enter, Pa. Jie patys ar juos)vįs yra geriausia gyduolė HUO 
i zinantic.il atsiliepkite adresu:1HBMJOS TYRINĖTOJŲ 

GARSINIMAS vidurių užkietėjimo, geriant 

daug ar mažai ji nepakenkia 

sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi

durius, stabdo galvos skaudėji

mus ir priduoda kūnui gyvumo 

ir skaistumo. Svaras $2.00 

ALEXANDER’S CO.
414 BKUAdwAY 

So. Boston 27, Mass.

Pranas Dubickas 
Kaunas, pašto Nr. 9 
Iki pareikalavimo 
Lietuvos T. S. R.

5 svarai taukų kenuose 

5 svarai miltų 

5 svarai cukraus 

Po 1 svarą šokolado, 

saldainių ir razinkų 

KITĄ SIUNTINĮ

IHEVO PASKIRTIEJI AMŽIAI I
Delei šito nesusipratimo, tikrasis ,

likimas buvo neįmatomas, j Olia Firavičieiiė iš Lietuv..|.; žmonijos
112

£ piečių kišenės.
Įdomi istorija

Peniai gegužes
šilkais ir nailono skarelėmis, apatiniais, kojinėmis, kaldro-£ (j ankstyvą rytą 
mis, linine medžiaga, rašomom plunksnom ir laikrodžiais.

Greitas ir Garantuotas Pristatymas — (davėjas 
Nieko Neturi Mokėtį

TAZAB OF LONDON* Tel. Klrkland 7-9705
51 Reservoir St. Cambridge 3S. Mass-

AR BET KOKI
■MA Intu nutiktu. eiliniu 1>tl axa\ UUVrillcAZ.^,

9C '_______ sepi Ativur.uigĮ>•<» nz.iini
i SOVIETŲ “IMPORTAS” 
i Į LIETUVĄ

men. lo; . . .... . . ___________ i kurie kalba apie dvasiškus palaimi-
kanniš' inimus ‘r aP*e dangiškus namus, apieChlCafO—(LAIC) —Chi-Jgarbę, šlovę ir nemirtinumą, buvo

paieško
Stasio Cižausko, kurisi Nedaugelis pastebėjo ilgą eile Die- i savo |,roijo _____ ________, ____

ivo pažadų sugrąžinti mirusius į gy-! kadaise gyveno Brooklyn. N. Y. Jis 
: venimą kaip žmogiškas esybes, kad ; pats ar jį žinantieji atsiliepkite a<l-
(gyventų ant žemės amžinai. Jie neį , 
: slenge suprašei, kau i urvu pažadu., - t.. KasparKiene 

8883 Pinehurst St.. 
Detroi 4, Mich. iii

eacrn Dailv Trihline «aiidfVskiriami tik Jezaus pasekėjamn. Jie ;CdgO LiailJ llioune sausio |buvo duotj pwrMrintj tikruosius 
į Puikus ANGLŲ-LIETUVIŲ, 29 d. numeryje išspausdino j Krikščionius i ištikimumą guldyti
' Kalbu Zodunas h™ bendradarbio prane«.:3™ Sp

ima iš Helsinkio. Pranešime i i* tegalės gyventi ir karaimu-
M? •**!• < ty i or ti i*1 *u «JUO bustoj* tarpminkystės

20,000 Žodžiu, n U rodyt A • * ctlll oilOulOITl i karalystėje čia ant šios žemes. Tik
*1. * * **. i_ .11. ____ U..? ; »< droit antū.mc BiMiju Dc-

£

Mokslas - Literatūra - Švietimas
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 

ypač tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir 

kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol 

pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $5-00! 

Tuoj kišk i>enkinukę i voką ir siųsk, nes tokia proga atsi

tinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.

SAULĖS RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes 

myli, o nemylėti negaii, kada mane skaitai. 311 puslapių, 

kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, 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 pažinsi, kada mane skaitysi.

449 puslapiai, ilustruota, kaina -.......................................................... .............. . $4.00

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa

ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio

sios dalies darbus, vargus, kančias, nuojielnus, kultūrą ir 

tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik . . . $3-00. 

Visos 4 knygos sykiu tik už $5! Bet kas nori 1. 2 ar 3 kny

gų, tai už 1 $2. už 2 $3, už 3 $4. Persiuntimo kaštus ap

mokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margcris, 3325 So- Halsted St„ Chicago S. III.

džių žodynėliai, žodynas kišeni-,

Į nio formato, kietuose viršeliuo-is 
!se. 370 psl., kaina tik $4-00.! 

į:gaunamas adresu:
TERRA '

3333 So- Halsted SL, 
Chicago 8. UI.

(Skelb)
Fikusu

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISOS | BENDRA LIETUVYBĖS DARBA 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

m»Uui<ti su nvo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės iilalkymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateiti,
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 14-tų, 

suteikia Įstojimo Į SLA lengvatas visiems naujai 
{stojantiems. Pssinaudoktte proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amenkoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta si 
ftatanalimis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų kaimai nelaimėje.

SLA VEIKLA lr jo tikalat M praeityje nuveikti dar
bai ir partekti nuopelnai apraiyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa- 
rUJSIM old A oMTCtOrlIli:

DR. M. J. VINIKAS
307 Waat 30tb Stoni, Nnr Yni 1, N. Y.

i Suvalkijoj įvykių 
' ISTORIJA

Dabar visiems įdomu, kas dė
josi anuo metu Suvalkijos kai
me, kaip suvalkiečiai ūkininkai 
sujudo prieš tautininkų dikta
tūrą. kaip jie pergyveno perse
kiojimus ir terorą bolševikų ir 
vokiečių okupacijose, bet visa 
šitai jūs rasite tiktai Andriaus 
Valucko romane

NEMUNO SŪNŪS 
Veikalas parašytas gyvai, įdo
miai. stiprus intriga, pavergian
čia nuo pirmojo puslapio, tiek 
stipriai remiasi į ano meto gy~

U

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kama 314

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mass.

LYTIES GARBINIMAS 
Parašė T. J. Kučinsku

Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry
žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip 
Romas kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. 

.Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik- 
venimą. kad daugelis veikėjų Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane:
pažįsta save, nors ir po pakei
stais vardais. Romanas išleistas T. J. Kačinskas 740 W. 34th St-, Chicago 16, IH. 
dviem tomais: I t.—280 psl 
kaina $3.00. II t.—428 psl., kai
na $4.00. Gaunamas pas leidė
ją 183 E. Minnesota Ave„ De
troit. Mich. pas visus knygų 
platintojus ir

TERROJE 
3333 So Halsted St. 

Chicago 8. IR
(Skelb.)

.HA NIKUS VISOKIŲ tOLIŲ 
Prieinamiamda

SsrMoarilis
Išvalo kraują. Nuo chronišką li- 

jnj. o«lo> išbėrimų, lytiškų dalių iš
bėrimo, veneriškų lirų, Bruto bu- 
bonų, vandeninės ligos, reumatizmo 
ir tam panašių ligų ir skaudėjimų, 
fierti kaip arbatą. Kaina su prisiun
timu $1.25.

P. S. Orderiai išpildomi tik JAV’ 
ribose. Su orderiu turi būti prisiųs
ti ir pinigai. Nesiųskite C O I>.

FI.ORAL HERB CO.
Oep». *»

Rox sn.'i Citata*, Ind.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabedžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjud pn* siuvėją, paa kurpių, paa dak
tarą, lošiant kortomis, suėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas lodis raėoaas lietuvii- 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir vielas paaiškinta lietuviš
kai.

7B

Keleivis, 636 Broethray, Se. 27, Maaa.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI SIUNTINIUS I 
SSSR. LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus vis dar

laikoma
PARCELS TO RUSSIA, INC.

BROOKLYN. N. Y.
firma Įgaliota IN’l'L'KlSTO MASKVOJE čia vietoje rinkti 

muitus už siunčiamus daiktus i SSSR.

:ulangi visos agentūros uždarytos, tai patobulinimui patar

imo ir paskubinimui siuntinių pristatymo i SSSR. kartu kli

jentų patogumui, jau iki šiol

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius:

11601 Jos. Campau Avė-, DETROIT 12. Mich. Tel- TO 8-0298 
631 Albany Avė.. HARTFORD. Conn-, TeL CHapel 7-5164 

121 So. Vermont St., LOS ANGELES, Caiif., Tel. DU 5-6550 
78 Second Ave„ NEW YORK CITY, N- Y-, Tel. ORchard 4-1540

Galima beveik viską siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto pro

duktai, o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, l’enicilin, Ri

mofon ir kiti- Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui prstatomi

per 7—10 dienų.
NAUJIENA! Daliar galima siųsti ANTĮ - POLIO SERUM“

Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabetais, 

akordionai, siuvamos mašinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašu-
NAUJAS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA, INC.

1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16. N. Y.
(Už kampo buvusios vietos). Tel. INgersol 7-6165, 7272

įstaiga pirmajame aukšte. Patikrintas laisvas automibilių pa
sistatymas. įstaiga atidaryta kasdien. Įskaitant sekmadienius,

nuo 0 ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 6 vai. 
f irmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiunčia

mas neatidėliojant ir paskyrimo vietą |»asiekia per 7 savaites, 

oro pašto siuntiniai per 7—Kl dienų

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

"KELEIVIS”
636 East Broadvray, Soatk Boeteo 27, Mase

zinantic.il


Puria pi? Aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 11, Kovo 13, 1957

Kur būsite si šeštadienį?

ANTANO GUSTAIČIO 
SUKAKTUVĖS

KELIOS PASTABOS

Aną

vis dėlto suaukota beveik! aukų surinkta $135.
$2,000, tai tas reiškia, kad Nonvoodo ALTo skyrius

BOSTONO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOMS

Lietuviu Darbininku Di au
si šeštadieni, kovo 16 d., 

Sandaros svetainėje (124

kaitą minėjau, kad bostoniečių tarpe yra gana nuoširdžiai dėkoja Dr. Pi- 
Buvęs Bostono Liet. Kui- Lietuvos nepriklausomybės geras būrys vieningų irjau-įjui Grigaičiui už įdomią pa- 

tūros Klubo piimininkas ir paskelbimo 39-sios sukak-trių savo tėvų žemės laisvi-! skaitą, skautėms už meninę 
dabartinis Bostono Liet. ties minėjimas Bostone bu- nimo reikalui. Tik reikėtų? dalį, dalyviams už aukas 

Lietuvos vadavimo reika
lams, moterims už vaišes ir 
visiems už dalyvavimą šia
me minėjime.

ALT’o Skyriau* Valdyba

Dramos Sambūrio pirmi-i vo įspūdingas, bet ne be visais būdais stengtis išju- 
ninkas rašytojas Antanas; trūkumų. Apie juos ir tariu dinti apsileidusius.
Gustaitis 1957 m. kovo 12 į čia kelis žodžius, 
d. švenčia 50 m. amžiaus; Visų piimą pastaba mums 
sukaktį. Tai sukakčiai atžy-į visiems: Mūsų tarpe per-

J. V—gas

NORWOOD, MASS.
gijos 21-oji Kuopa liepos 14 F St., So. Bostone) Lietuvių mėti Bostono Liet. Kultu- daug apsileidėlių, neran- ----------
ti. ruošia savo metinį pik- darbininkų draugijos 21-oji ros Klubo valdyba, susita- gių, nesuprantančių savo Vasario 16 minėjimas 

mce r iau e tarmoj. kuooa ruošia šaunu oažmo- ' ti-i Dramos Sambūriu, pareigu. J minėjimąniką Be 
Tai yra ta 
v\ ko mūsų 
ta vasara.

Claii e faunoj, 
pati vieta, kur 
piknikas perei- 

Rvšium su tuo

kuopa ruošia šaunu pažmo- 1US1 su Dramos Sambūriu, pareigų, 
nį. Whist Party. Visas šio rengia^ iškilmingą Antano 
parengimo pelnas yra ski- Gustaičio 50 metų sukak-

Butas šešių Kambarių
atsi-

namas musu

So. Bostono, 167 K Street, išnuomuo-
lankė didelis būrys, tastie- kul’f
sa. Bet ar tiek turėjo būti? t,,..;., tait-bas <&vrilis Nor- mėncs»- Kreiptis tol. AN 8-4131 arba žurnalo • Dai- »“• minėjim, Liet._Taut. Nueikite j ,atvių “>'*« ta»bos *)?«» « e. s...

Vasario 16-os minėjimas,;

minėjimą. woo^0 lietuvių bendrovės! s©. Boston, Mass.
maloniai prašom kitas lie- bas” naudai. Kuopos nariai S-gos namuose 4b4 E. 4th;jų čįa daug mažiau, o su- ^ėje, įvyko vasario 17 d. i
tuvių organizacijas tą die- ir jų kaimynai, kaip ir visi Boston. Mass., 19o7 sj,.enj<a kur kas daugiau. Programai vadovavo p. Po
ną savo pikniku neruošti. pažangios spaudos rėmėjai, m- *o\o 16 d. (šeštadieni) j Kiek mūsų minėjimo me- vjias Tvla

LDD 21 kp. valdyba

SLA antros apskr. kuopų 
vadovybių konferencija

Butas Trijų Kambarių

Geroj vietoj, prie Thomas Park,

Dr. B. Matulionis
Ir Hs-

T«bf. SS.

lioa, mm W<
Proridram SI

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aso S fld 4

tr nso 7 iki •

546 BROADWAY
80. BOSTON, MAM. 
Telefonas AN 8-1320

SLA antros apskrities kuo
pų konferencija kviečiama 
kovo 31 d.. 11 vai. iš ryto 
(sekmadieni t punktualiai 
Sandaros svetainėj. 124 F 
St.. So. Bostone.

Konferencijoje dalyvau
ja: kuopų valdybų nariai, 
iždo globėjai, organizato-.

Atminkite, lis ar snigs, šį 
šeštadienį visi būsim San
daros svetainėje.

Rep.

Dorchesterio klubo 
dešimtmečio minėjimas

cius vasarienėje uaiy\auu, sv 
iš anksto įsiregistmoti pas 
Bostono Kult. Klubo valdy
bos sekretorę p. Dalią 
belienę 24 Prospect St. j - 
Hyde Park, Mass. Tel. HY 1 a 
3-54 < 0.

Klubo Valdyba

Dorchesterio lietuvių pi
liečių klubas rengia savo 10 
metų veiklos paminėjimą 
šauniu banketu kovo 24 d.

Grįžo J. Sonda

svarbu sau ir kitiems bent klausančius kovoje dėl Lie-; 
tą dieną visiems krūvon su- tuvos laisvės ir ateičiai tei-'

B eiti, pajusti, kad visuose kė gražių vilčių. Po visų,msJ 
" vienodai širdis plaka, vie- kalbų priimta Lietuvos rei-į 

jausmais visi gyve- kalu rezoliucija, kuri bus 
name. Tas sustiprina mus pasiųsta atitinkamiems JAV 
pačius ir teigiamai veikia vyriausybės nariams, 
svetimuosius, kurie tai ma- Meninę dalį, kuri susidė- ma,. 
to. jo iš dainelių, plastikos iš- š6 TJ*),’las f.arli,T,. , , , . --» - , 8o. Boston 2., Mass.

Kiek storos kišenes tau- reisku apie musų skausme

REIKALINGAS PIJANAS
Jaunimui naudoti reikalingas pi- 

Janas. Norintieji už mažų atlypini-
pvrleisti. skambinkit 

AN 8-8384
telefonu:

T«L A V 2-4SJS

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 14 ir M
Nedėliomia ir Šventadieniais: 

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Uplufrrt Caram 

DOKCHESTEB, MASS.

IšNLOMl OJAMAS BETAS
2 kambariai ir virtuvė. Apšildo

mas. karštas vanduo ir kiti patogu-

riai bei kuopų įgalioti atsto
vai. Konferencijos dalyvių *
registracija orasidės nuo 10 1 “T*1 d i .7 i , chester Ave. Banketo pra-valandos. .... , , 1.... . ... dzia o vai. vakŠioje Konrerencijoje ga
li dalyvauti i
skričiu SLA kuopu atstovai..,.. ... \ ų . 'šimtmečioKonferencijoj dalyvaus ir
organizaciniais reikalais pa , • ....
,' ot » svečiu ir ruošiasi juos geraidarvs pranes-mus >LA pre- n J .., • 1 r> ta • • , pasitikti. Prašom pasizvme-zidentas P. Dargis ir centro, b__, 1

sekretorius Dr. M. Vinikas. * °

savo patalpose. 1810 Dor-

! Po vakarienės bus muzi- 
aitimųjų aP_ika ir linksmoji dalis. De- 

minėjimo proga
! klubo v

Po konferencijos tą pat; 
diena 5:30 vai. vak. ivvks'

klube.

S T A unnn;X U11V, V/kT įvilri-iTioi
banketas

Dvi

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)

UetOTb Gyiytaju ir CMrargm 
Vartoja vSliaasios komtndudjM

tiečiu ta diena nepalietė jos esančią tėvynę ir tautiniu yąkau.«kaitė-sabiiauskicnė c«nė pa-
savam viešėjęs sau-‘ir nepadėjo laisvinimo rei- šokių, išpildė Nonvoodo; Ukmergės. Ji gyvena kur tai cam-

lietuvių skaučių skiltis. Už, br,'dcrv- Mass-.J’ortUnd gatvėj, ji

. , , . z . . , 1 pati ar ja žinantieji atsiliepkite
—:— pasidarbavimą ir bendra- adresu:

vis dar nesugebam darbiavimą Lietuvos reika- No. «
sudominti mūsų reikalais lui, p. A. Pečiulienė kiek-j iki pareikalavimo, i.tsr. ussr 

vietos spaudos ir politikos1 vienai skautei įteikė podo- ————- 
gyvenimo vaimotojų. Spau-. vanėlę, tuo rodydama dė- RADIO PROGRAMA 
doje nebuvo nė vieno žo- kingumo jausmą mūsų pri-. Lietuvių Radio programa 
delio apie mūsų šventę, nė augančiai kaitai. Pertrau- į§ stoties WBMS, 1090 ki-i 
vieno paveikslėlio (teisybė, kos metu buvo paįvairina- lociklų, veikia sekmadie-į

lėtoj Floridoj pereitą šešta
dienį grįžo į Bostoną “Ke
leivio” redakcijos naiys 
J. Sonda. Rep.

kalams nė cento’

Mes

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akiniai

VALANDOS: noo 2-4, 
534 BROADWAT

BOUTH BOSTON.

7-fl

ALT Bostono skyrius 
adovai laukia daug dėkoja

auiAnia viviiv ▼ iviue

Tel. AN 8*2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr, Amelia E. RjodA 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Prašom pasižymė- ALT Bostono skyrius dė- 
24 Dorchesterio koja 1957 m. vasario 17 d.

buvusio Vasario 16 d. mi-
---------------------- nėjimo kalbėtojams klebo

nui kun. Pi-. Virmauskui,. 1. - 1____ !__• _ J__ Agaroes Konsului aav. a. sai-, 
nai ir svečiui iš Chicagos laiškus), 
dr. P. Grigaičiui. Dėkoja!

giamas banketas Lietuvių! iš ligoninės
piliečių draugijos patalpo-j ---------
se. 368 Broadvvay, So. Bo-I .Juozas Genevičius 
stone, kuriame dalyvaus ir Iriam buvo
SLA centro vadovybė. Į sunki operacija, šiomis die- solistui 

šiame bankete bus pa-inomis grįžo į namus. Ligo-
gerbti buvę apskrities laiv

ines ir patys sau nepasirū- lietuviška daina ir mu-j niais nuo 12 iki 12:30 vai. i 
pinome nuotraukų padaiy- zika plokštelėmis. į dieną. Perduodamos lietu
ti). Minėjimą užbaigus, Nor-iViškos dainos, muzika ir

(Bent dabar rašykime lai- yoodo moterys surengė .Magdutės Pasaka, 
kraičiams nenasitenkinimo šaunią vakarienę, kurios: Rjznin reikalais kreiptis į 

metu draugškai pabendrau- Baltic Florists gėlių ir d<> 
Gubernatorius paskelbė ^Lietuvos reikalais ir tuo 7any krautuvę, 502 East

.......... Bostone.
Ten gau-

ku- meninės programos daly- Lietuvos dieną, bet į minė-.palaikyta* ateičiai taipusa- groadway, So. 
padalyta gana viams—komp? J. Kačinskui,'jimą nei jis pats, nei jo;!’1; 5ka??.?j Tel. SO 8-0489.

Ad. Barauskui ir! atstovas, nei miesto majo- 
chorui, O. Ivas-iras neatvyko. Matyli, ne-

snėi maistas buvo moterų; aamas ir “Keleivis.”
suaukotas. Vakarienei su

bos vadovai ir 
zatoriams bus
mijos. ; ——

Kiekvienas kuopos vado- Mirė J
vybės narys laiko sau už.- 
pareigą aktyviai dalyvauti; Kovo 5 
šioje konferenejoj ir SLAiiė Jonas

SLA organi- 
įteiktos pre-

...................... parapijos vadovavo \
nis gerai jaučiasi ir greitu; Rįenei ir jos vedamai taut.; mokame pasirodyti jiems A
laiku žada grįžti prie savo šokių grupei, komp. J. Gai-
senų pareigii.

Šar&uskas

Pečiu-
Steponas Minkąs.

nanai baliuje.
SLA 2-os apskr. tarvbos

Pirm. J. Arlauskas 
Sekr. J. Vaičaitis

• kes 68

Minės gimtadienį

(lienė.
Ateitvje turėtume tuola- šio ProSa ,

Gaidelio veda- biau įsirūpinti ir manau,'‘“V*8. reikalams
kad galima daugiau kas au .
,.adanti ' Llett>'iy

.I * * . woode $25; SLA 131 kuo-.

veiti didesnio dėmesio.
D. Mongir-deliui, solistei 

daitei ir J 
mam Bostono vyrų chomi, 
atlikusiam meninę progra-

Lie-

Bendrovė Nor-

d. Arlingtone mi- mą bankete. Dėkoja visom i —Nonvoode $15
Sarauskas. sulau- trims lietuvių radijo valan-į Dėl kažkieno kaltės mi- * p rį. -

metų. Mirė nuo sir- doms už parodytą didelį į nėjimo salės duris teatida-1-- ® ’ * ’ az^S K.
i dies smūgio. Paliko liūdin- dėmesį 
! čius dukterį Antaniną, sū- mui. 
jnų Antaną ir aštuonius Visiems aukotojams, 
i anūkus. \ elionis paėjo nuo riems, kurie prisidėjo 
į Šiaulių. Amerikoje išgyve- šventės pasisekimo,
; no 48 metus. Buvo Ameri- klauso širdinga padėka.
; kos pil. klubo ir Lietuvos --------------------—------

Ru-i5^n;: draugijos narys. PaKovo 16 d. Jonas A. __ ,
dis, senas Brocktono ir Cam-laidotas kovo 9 d. šv My- 
bridge biznierius, mini sa-po^° kapinėse. V. A.
vo 70 metų sukaktuvių gim-1 "
tadienį. Ta proga jo prie- ir j‘c matys V. Kudirką
teiiai. Alberto Bieliausko! _ .
šeima, paties Jono patalpo-i Bostono dramos sambūus 
se Al s Cafe, Ine., 445įkovo23 d. \ incą Kudirką
Ma? Ave.. 

magų 
ariene. Nuo

vak. svečiams viskas ousuzj 
dvka. Al’s Cafe turi vietos 
dviem šimtams svečių.

Draugai, giminės ir geri Į 
pažįstami jau telkiasi pasi
rodyti dideliu būriu ir pa
linkėti sukaktuvininkui il
giausiu metu.

rengia
1.

Cambridge K al(lins Hartforde. Conn.. o 
balandžio 7 d. numato vai
dinti \Vorcesterv.

pobūvi
iki

su va
li vai. i 
bus už I

Daugiau automobilių, 
mažiau nelaimiu

Dorchesterio klube 
menadžeris

A. J. NAMAKSY
KKAL ESTATE A INSUEANCM

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASE 

Office Tel. AN 8-0948
Bee. 27 ORIOLE STREET 

Weat Rozbary,
Tel. FA 3-5515

Boston Homes C o
545 E. Broaduay, So- Boston 

Telefonas: AN 8-0605
Tarpininkauja perkant ir par- 
iuodant namus, biznius, ūkius ir 
kt. Parūpina paskolas ir teikia 
patarimus kapitalo investicijoms.
Patikėtiniai:
BRUNO KALVAITIS AN 8-6412 
VYT. STELMOKAS FA 3-2016

-

I

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimaalai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADUAY 

SOUTH BOSTON 
Tek AN 8-4649

i Šimėnas.
..... . - I Po $5: J. Pečiulis, P. Ve

gai skelbimus turėjo mine- u g Kriaučiunas, j. ir E
•)in?a.s P}asl^etl; _.Pel t°SjMartišių šeima, J. Versec- 

P e priežasties minėjimas ne-j Peža, J. Kačenaus- 
pn-įgalėjo laiku prasidėti irtas ka<. A K Navppka<

i kėlė susirinkusiųjų nerimą. p’o j2. M Tamulionis> v.
1---------T“.. . 1WI ‘o n«buvo tinkamai ir RonsUitis, P. Tyla, M.Vit-
mu>ų valrtijo, ^ena 1(apuojta. kauskas, J. Svidi a.

Nebuvo tinkamai

Vasario 16 minėji-

vi

Svetimšaliai

rę tik tą minutę, kada pa-

JZZuTZZšiZZZuZjBZZZIBB
Kas perka ar parduoda Jnamus, ūkius, biznius kreipkitės į
Praną Lembertą

REALTOR

17 l'pland Ave.(Iš 98 Melville Ave.)
GE 6-2887

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

!! 
« ! I
, |

orga- Po $1: I. Vasiliauskienė,
nz^irems nizuotas ir aukl* rinkimas- V. Rainienė, E. Baužienė, !

Rinkėjai nebuvo tinkamai Kvederaučienė, Vetienė, V.
vd-tiūi. išskirstyti, to dė! vieni da- Tumienė, J. Visgirdą, J.\alsti.ioje jų uzsii egi Ai a\ o jyviu ^UVQ j.eyu ragjnami vistrj,^|a § Alukonis J
šiemet, dar nežinoma, bet *llVA; „ na vioL nn visgiraa, o. AiuKonis, j.

. ... i:.riaukot1’ 0 klUl ne uenasne-Duoba, K. Mickunas, A.žinoma, kiek s\etimsalių njira(rinn Nlpkn« tinkamai
buvo 1956 m. sausio 

būtent 127,194.

Svetimšaliai turi 
iki sausio galo 
truoti. Kiek Massachusetts

kasmet

FLCX>D SQUARE 
HARDWARE CO.

<6

paragino. Niekas tinkamai Mories, Grinkevičius, M. Ja- 
mene- prieš rinkliavą nepaklabino sionis, Br. Denisovas, J. 

i susirinkusiųjų širdį, laiku Strašunskas, D. Zurba, ir P
D jų daugiausia Anglijos, didesnės sumos Zeringis. Kiti aukojo smul-

rr Kanados piliečių j aukojusių pavardžių. Ir jei kesniomis sumomis Visoj
>26. Italijos—16,743, Len- ‘ _____

A. J.

X7.
AN 8-4148Telefonas

Moore
NAMŲ SAVININKAMS 

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

John Petrus
H Gartland Street 

Jamaica Plain, Mi
Tel.: JA4-4576

kijos—13,239, Vokietijos—I
4,508 Sovietų Sąjungos — DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ 
Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Elli* Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 We*t Broadvvay So. Boston 27, Mas*.

Massachusetts valstijos 4,326, Graikijos—3,935, Ki-! 
automobilių registracijos įs- niįos _ ] 373 įr

žiniomis, 1956 metų būtų žinoti, kiek
yra lietuviu, kurie neturi 
Amerikos pilietybės, bet tos 

■ių. tai yra 81,000 daugiau .žinios atskirai nepaskelb- 
negu jų buvo prieš vieno- |os j
rius metus. > __________________

Leidimą

Laigos žiniomis, 1956 
gruodžio 31 d. buvo įregis- 
Unota 1 •654.000 automobi-

VAISTAS "AZIVA’ 
1—VatotM bbo

N’uo šio penktadienio 
vo 15 d. Dorchesterio 
be drba naujas menadžeris) daugiau 
Adam Dotvgas. Klubas bus le

KO-
kiu-j 2.095.(00,

vairuoti turėjo ALT’O atskaita
tai yra 101,000) _____

negu 19-55 m. ga-

Perxiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis

i iš naujų ir naudotų rūbu, avalynės, medžiagų, maisto, vaitsų 
lietu- kitko. Visas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas. ir

tris dienas per sa- Istaiga spėja, kadadai a
vaitę: penktadieniais nuo motais Massachusetts vals- ]jko pelno $80.58. Iš tos su-, 
6 valandos vak. iki pusiau-) tijos automobiliais važiuota mos Altas paskyrė $50.00- 
nakčio. šeštadieniais nuo 3 75u.9(m),ooo, mylių daugiau prof. Mykolui Bil-žiškai pa-‘ 
vai. po pietų iki vidumak-) negu 1955 metais, bet žmo-remti. i
čio ir sekmadieniais irgi nių žuvo mažiau: 1956 me- Su praeitų metu balan- 
nuo 3 ik: vidurnakčio. tais eismo susidurimuose su skvriaus kasoje Via. $2.-,

Dabai .■June bu- sendvi- puvo 551 asmuo, o 1955 107.88. Centrui nutarta pa-į 
čių ir kitokių užkandžių. . metais 565. įsiusti $2,000.

Bostono Amerikos
viu taiybos skyrius surinko iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 svaro. 

1956 aukų $1,891.40. Iš banketo įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes.siuntini perpakavę, pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimoišlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai.
Visi siuntėjai įsitikino, kad musu įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun
čiame s« INTVRISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai- vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. po pietų.
Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

APSIDRAUSK NUO 
’ LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
JiiMice nf Ihc l*earc- -CeastaMt 

598 E.
So. Boston 27, 

rel. AN 8-1761 ir AN 8-2481

koją ntaMjt- 
Ir

B«
Pini*KlOKVldl^ 

gai, Mūs ar Btoney 
Adresuokit: (K)


