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Europos Valstybės Pasirašo
Ūkiškos Vienybės Sutartį

Šešios Valstybės Sutaria Panaikinti Muitų Sienas; įku
riama Bendra Atominės Energijos įstaiga Atominei 

Energijai Gaminti ir Taikinti Ūkio Gyvenime;
Užuomazga Europos Federacijos Jau Pa

daryta; Sutartis Pasirašyta Romoje.

Šį pirmadienį Romoje, 
Italijos sostinėje, pasirašy
ta svarbi sutartis apie Eu
ropos šešių valstybių muitų 
sienų panaikinimą. Pagal 
sutartį, bėgyje 12-17 metų 
muitų sienos tarp Prancūzi
jos, Italijos, Belgijos, Vo
kietijos, Olandijos ir Liuk
semburgo bus panaikintos 
ir tos valstybės ūkišku 
žvilgsniu bus vienas viene
tas. Prieš keletą metų tos 
pačios šešios valstybės pa
naikino muitų sienas plie
no ir anglių gamybai, o da
bar plieno ir anglies bend- 
įuomenė išplečiama į visą ū- 
kišką gyvenimą. Palaips
niui Vakarų Europos vals
tybės eina prie sudarymo 
Europos Valstybių Federa
cijos su arti 200,000,000 gy
ventojų. Anglija irgi links
ta įsijungti į ūkišką bend
radarbiavimą su Europos 
Vakarų valstybėmis.

Kartu su sutartimi apie 
muitų sienų palaipsnį pa
naikinimą pasirašyta sutar
tis apie bendrą atominės 
energijos gamybą taikos 
tikslams. Atominės energi
jos gamyba ir jos pritaiky
mas ūkio gyvenime bus su
bendrinti, nes paskirai tą 
daryti pareikalautų dau 
giau išlaidų ir daugiau mok
slininkų, negu atskiros val
stybės turi.

Europos valstybių vieni
jimasis Amerikoj randa vi
siško pritarimo, bet Sovie
tų Rusija paskutiniu laiku 
pradėjo smarkią agitaciją 
prieš Europos apsivieniji 
mą ir aiškina, kad toks še
šių valstybių apsivienijimas 
dar labiau suskaldys Euro
pą ir padarys Europos tau
tų sugyvenimą dar sunkes
nį.

šešių valstybių ūkiškas 
apsivienijimas neišvengia
mai eis kartu su politiniu 
bendradarbiavimu. Jau da
bar numatoma įkurti aukš
čiausias teismas, kuris ky
lančius ūkiškus nesusiprati
mus spi-ęs. Numatomas ir 
bendras parlamentas su pa
tariamu balsu, o ūkiškai ap- 
sivienijusių valstybių prie
šakyje stovės lyg ir bendra 
vyriausybė, kini ūkiškus 
klausimus spi-ęs- Iš tų nu
matytų įstaigų gali vėliau 
išsivystyti būsimos Europos 
Valstybių Federacijos aukš
čiausios įstaigos.

Europos apsivienijimo rei
kalas, apie kui j daug kal
bėta ir svajota, pasirašius 
muitų sienų panaikinimo j 
sutartį, padarė milžinišką J 
žingsnį pirmyn. Sutarties' 
įtaka bus U bai didelė

S. Francisco Mieste 
Žemė Drebėjo

i Aukų Nedaug, bet
Nuostoliai Dideli

Pereitą penktadienį San 
Francisco mieste jautėsi 
stiprokas žemės drebėji
mas, kuris pasikartojo nuo 
lyto iki pavakarės. Iš viso 
suskaityta apie 40 smarkes
nių ir lengvesnių sukrėti
mų. Žemės drebėjimas ne
buvo labai stiprus, bet jis 
nebuvo ir labai švelnus. 
Aukšti pastatai drebėjo, 
mieste sutrūkėjo daug elek
tros laidų, gazo ir vandens 
vamzdžių. Namuose padaryta nemažai nĮyšiir Vlt’Š 
20 žmonių buvo sužeisti, o 
nuostolių padalyta už daug 
milionu.

Visas San-Francisco mies
tas dabar tikrina namus, 
elektros laidus ir visokius 
vamzdžius. Kai žemė pra
dėjo drebėti, mieste telefo
nas nustojo dirbti, bet ne 
dėl drebėjimo, o dėl labai 
didelio skaičiaus žmonių 
norinčiu kalbėti.A

Drebėjimas įvarė miesto 
gyventojams didelės bai
mės. Visi atsimena arta yra 
daug girdėję apie didįjį že
mės drebėjimą San Fran
cisco mieste 1906 metais, 
kada miestas buvo apardy
tas ir paskui labai išdegė 
dėl žemės drebėjimo.

Daugiausia sužeistų žmo
nių buvę nuo lekiančių sti
klų gabalų, kai dėl drebėji
mo daugelio namų langai 
pradėjo byrėti.

Sirijoj Kariškiai 
Varžosi Dėl Valdžios

Sirijoj eina kova taip ar
mijos vadų, kas daugiau 
įtakos tui-ės į krašto politi
ką. Iki šiolei pirmavo pro
so vietiškų karininkų grupė, 
kurios priešakyje yra pulk. 
Seiraj, bet dabar kiti armi
jos vadai, remiami šalies 
prezidento, bando paveržti 
piimenybę iš jaunųjų kari
ninkų ir pasukti kraštą į at
sargesnę politiką.

Gink luotų susirėmimų 
taip įvairių kariškų dalinių 
dar nebuvo, bet ir viena ir 
kita karininkų grupės jau 
sutelkė savo jėgas apie sos
tinę Damaską, kur slankio
ja ir “manevruoja” tankai 
bei kitoki kariški daliniai. j

Jau apie savaitę laiko Si
rijoj yra neaiški padėtis, 
bet prie ginkluotų susrėmi-j 
mu gal ir neprieis.

Šios savaitės pradžioje 
dar nė viena kariškių g*unė 
nebuvo paėmusi viršau*.

SUKILUSIOS INDONEZIJOS SALOS

Juodai pažymėtos didesnės Indonezijos valstybės salos, kuriu iš viso yra net 
18.000. Jos visos, išskyrus Javos salą, kurioj yra valstybės sostinė, sukilo prieš 
centrinę valdžią ir reikalauja didesnės savivaldos- Kol kas eina derybos tarp 
centro valdžios ir sukilėlių vadovybės ir jau nėra abejonės, kad centro valdžia 
bus priversta atskiroms saloms duoti platesnių savivaldos teisių.

Amerika b Anglija Smerkia
Rusų Politiką R. Europoje

—
Prezidentas Eisenhower ir Anglų Premjeras MacMillan 

Baigė Pasitarimus; Amerika Duos Anglijai Nau
jausių Vedamų Bombų; Abi Valstybės Susitarė 

Dėl Viduriniųjų Rytų Klausimų; Pasmer
kę Maskvos politiką Rytų Europoje;

Amerika Arčiau Susini su Bagda
do Pakto Valstybėmis.

H7. Reuther Smerkia 
Vežikų Vadus

Automobilių darbiningų 
; unijos vadas Walter Reutn-

--------- :------- ;--------------— ------ -------------------------------- . --------------- --------- j er |ęOj kng vienas iš uni-
Lenkiįai Gresia Vežikų Unijoj Cigaretės Kaltos Jų vadų pasisakė dėl vežikų

Ūkiška Suirutė Trūksta $709,429 uėi Plaučių Vėžio W* ' • L- V ori

I W. Reuther sako, kad vezi-
; ... o . . - ... ’ku unijos apklausinėtiejiĮ Lenkijos komunistų va- Senato tyrinėjimo Komi-i Gydytojai specialistai sa- vįdai jei jiems primetami 
' das W. Gomulka pereitą sa- sija pei eitos savaites gale kosi galutinai nustatę, kad kaltinimai via teisinei na- 
vaitę įspėjo Lenkiją,* kad baigė apklausinėti vežikų plaučių vėžys ir cigarečių isirodo nenusipelnę narių 
kraštui gresia ekonominis unijos vieną vadą, vakari-; rūkymas yra neatskiriami pasitikėjimo ir netinkami 
bankrotas ir visiška suirote, mų valstijų unijos skyrių dalykai. Jau seniau buvo s uniios priešakyje. Tiek 
jei ūkiškos padėties blogė-'pirmininką Brewsterį ir ,po; skelbiama, kad rūkymas iš-’^j unijos pirmininko, tiek

i

pusantro biliono zlotų ne-! bet leidžia manyti, kad D. neišfiltruoja, tik daugiau 
damokėtų seniau uždarbių, ” 
o daugiau nebemokės. Sei-

Beck padaręs kokį tai šmu-Į centų iš rūkytojų kišenių iš- 
gelį su tais pinigais. Komi- traukia, tai ir viskas.

mas tokį įstatymą ir priėmė, j rija sako, kad tie pinigai ne- Ryšis tarp plaučių vėžio 
nors nemažai atstovų griež-Įbuvo “nei paskola, nei do- ir rūkymo susektas specia-

Rusai Iš Vengrijos 
Nemano Trauktis

Mat, seniau bolševikai 
darbininkams išmokėdavo 
pilną uždarbi žadėdami 
vėliau atsiskaityti. Bet atsi
skaitymo darbininkai taip 
ir nesulauks.

SNIEGO AUDRA
PASIEKĖ TEXAS

Taxas, Kansas ir kitos 
valstijos šeštadienį ir sek
madienį susilaukė nepapra
stos sniego audros, kuri už
vertė kelius ir daug kelei
vių su automobiliais nebe
galėjo pasiekti namų. Su
telkta nepaprasta pagalba 
rankioja keleivius keliuose 
ir gabeno į artimiausias 
miestelius.

Sniego audra buvo lydi 
ma nepaprastai stipraus vė
jo, kinis pūtė virs 80 mylių 
greitumu per valandą.

AR AMERIKA TURI
SAVO KULTŪRĄ?

Sovietų Rusijoje vienas 
Amerikoje buvęs profeso
rius Kazem - Bėk paskelbė 
savo atradimą, kad Ameri
ka neturi savos kultūros. 
Prieš tą profesoriaus nuo
monę

ku ir turėtų žinoti. i tyrinėtojai daliar paskelbė! * Amerikos ka
ši antradieni komisi ioie: savo išvadas, kad rūkymas J v
įų antradieni Komisijoje nb411xin l nuomene bus vakannej Vo-pradės liudyti unijos pirmi-p‘a Plaucul v ezi° P1 lezastls* J kįetįjoj, Italijoj ir kitur Eu- 

ninkas D. Beck. Nuo jo pa-, Įropoj. Tas pats Maiosanpa
rodymų gal priklausys, ai , MAS KVA BARA i sisakė, kad tai jis spalio
trūkumų mįslė išsiaiškins,; LENKŲ JAUNIMĄ,mėnesi pakvietė rusų ka-

iki šiolei! Maskvos^vdoje" „a- ,™omen? ' ta,k’ d“ar ne
Tyrinėjimą straipsnis, kuris! skelbtaparode, kad vežikų unijos, |>al.a jau.

viršuose buvo keista tvar- njma_ ku|-s daįal. Jvla
ka, vadai su nanų pinigais vat,ovvbės, inksto i ana,- 
seimininkavo, kaip jie no- cbizma y|)atingai ’ bara 
rejo ir leido pinigus visai ne u- wj • ka(i jaunimas mį 
unijiniams reikalams o pa-(ta mitinguoti. daug kaIbėti
^8,,vad<\1 18‘ir nenori pripažinti komu-
unijo® iždo imti paskolas sa-; partijos vadovybės.
vo privatiniams reikalams.! J__________________
Unijos primininko apklau-įDERYBOS DgL K!PRO 
smėjimas iš anksto kelia di- jąų VEDAMOS
delį susidomėjimą .

Lenkai Laukia
Kipro salos “teroristai” 

ar graikų patriotai pasiūlė

monstruojančius Budajiešto 
beginklius gyventojus. Iki 
šiolei buvo spėjama, kad tą 
pakvietimą rusams pasiun
tė buvęs kompartijos vadas 
Gero ar Kadar.

1. T. Sekretorius 
Tariasi Egipte

Jungtinių Tautų organi
zacijos sekretorius Dag 
Hammaiskjold dabar lan
kosi Egipte ir ten tariasi su 
Nassenu dėl J. T. karo pa
jėgų rolės Egipte. J. T. se
kretorius nori išgauti iš Iz-

anglams sustabdyti savo te*
Fafcaru Pagalbos Į rorą, jei anglai paleis arki-

--------- ' vyskupą Makarios. Anglai į raelio sutikimą, kad žydai
Pranešimai iš Lenkijos dabar derisi su Makarios Į leistų laikyti J. T. karo pa-

sako, kad Lenkijos eiliniai! dėl jo paleidimo sąlygų. • jėgas ant Egipto Izraelio 
žmonės laukia ekonominės!Pranešimai sako, kad arki- sienos, abiejose sienos pu- 
pagalbos iš Vakarų (Ame-! vyskupas greit jau grįšiąs į, sese, bet Izraelis su tuo ne- 
rikos) ir neabejoja, kad to-i Kipro salą iš trėmimo vie-
kią pagalbą gaus. Lenkijos tos. 
vyriausybė, kurios delegaci
ja derisi Washingtone, yra 
gana skeptiška dėl pagal
bos gavimo, bet eiliniai len-

AT<>MAI INDIJOJ

nori sutikti.
Apie Sueco kanalo tvar

kymą J. T. sekretorius de
rybų neveda, jis tik išklau
sė Nasserio planą, kaip

Indijoj atrasta didelės at- Egiptas mano kanalą tvar 
pasisakė rašytojas j kai mano, jog Amerika ne- saigos žemėje urano ir to- kyti, bet derybų tuo reika- 

Erenburg, kuris teikiasi pri-; atsisakys duoti pagalbą, nes rium rūdų. iš kurių galima ui nemano dabar vesti. Ga- 
pažinti, kad Amerika nei ji davė pagalbą ir Jugosla- gaminti atomine; energijai limas daiktas, kad J. T. pa
tiktai turi savo kultūrą, bet vijai, kada ta šalis norėjo,reikaligą medžiagą. Indija jėgos greit bas visai iš
yra padariusi didelį indėlį į išsaugoti savo nepriklauso-! jau ir seniau kasė visokių trauktos iš Egipto teritori- 
visos žmonijos kultūrą. mybę. atominių riidų. i jos

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower ir Anglijos ministe- 
rių pirmininkas MacMillan 
užbaigė savo pasitarimus 
Bermudoje ir sekmadienį 
paskelbė bendrą pranešimą, 
kuriame sumini įvairius 
klausimus, dėl kurių buvo 
prieita susitarimo. Tarp ki
tų klausimų abiejų valsty
bių vadai patvirtina svarbą 
kariškų sąjungų ir ypač 
NATO sąjungos. Pripažįsta 
svarbą Anglijos ankstesnio 
susirišimo us Europos ūkio 
srityje; Amerika sutinka 
ankščiau bendradarbiauti 
su Bagdado pakto šalimis 
kariškai sritv (su Aneliia.v--- \------ ----- CT--V’
Turkija, Iraku, Pakistanu ir 
Iranu); Pakartoja vokiečių 
tautos teisę susijungti į vie
ną valstybę: Pareiškė sim
patiją vengru tautai ir pa
smerkė Sovietų Rusijos re
presijų politiką Rytų Euro
poje ir rasų nesiskaitymą su 
J. T. organizacijos rezoliu
cijomis Vengrijos klausi
mu; Sutarė siekti sprendi
mo Sueco kanalo klausiniu 
J. T. organizacijos tarinių 
dvasioje; Sutarė aprėžti 
atominių ginklų bandymus 
ir kviečia Rusiją prisidėti 
prie to tarimo ir pagaliau 
Amerika sutiko duoti Ang
lijai kai kurių naujausių ve
damų bombų.

Iš visų aukščiau paminė
tų klausimų bene svarbiau
sieji yra šie: Susitarimas 
dėl vieningos politikos Vi
duriniuose Rytuose, Ameri
kos sutikimas duoti Angli
jai naujausių vedamųjų 
bombų ir Amerikos sutiki
mas arčiau bendradarbiauti 
su Bagdado pakto šalimis 
kariškoj srity.

Visi nutarimai nėra skel
biami, jie pasirodys tik 
praktiškoj politikoj spren
džiant įvairius prieš abi 
valstybes iškylančius bend
ros klausimus.

Dviejų valstybių vadų pa
sitarimas skaitomas pasise
kusiu, nes buvo prieita susi
tarimo visais svarbiausiais 
klausimais, o ypatingai 
svarbu, kad buvo atnaujin
ta pasitikėjimo ir bendra
darbiavimo santykiai, ku
rie tarp Amerikos ir Angli
jos buvo nutrūkę dėl Sueco 
kanalo ir Viduriniųjų Rytų 
įvykių.

Amerikos spauda, kaip 
ir Anglijos spauda sveikina 
paskelbtą bendrą praneši
mą ir ypač reiškia pasiten
kinimo dėl bendradarbiavi
mo atnaujinimo tarp senų 
sąjungininkų.

____.
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PASIRAŠO SITARTI

se iet u sąjuntf<»s krašto apsaugas ministeris maršalas 
Žukov (kairėje) ir Rytu Vokietijos krašto apsaujjos 
ministeris gen. Stop h pasirašo sutarti, kuria komunis
tinė Rytu Vokietijos vyriausybė leidžia savo žemėje 
būti So\*ctu sąjungos kariuomenei. Užpakaly (kairėj 
ant risis) Sovietu sąjungos užs. reikalu min- (i romi ko. 
greta jo Vokietijos ministeris pirm. («l*otewohl ir pa
skutinis dešinėje jo pavaduotojas Ulbricht.

Iš tolimųjų Hawajų

I —Žinoma, kad reikalin
ga, bet visko nepasiimsi, 
imk tik kas reikalingiausia 
—žengdamas per duris pa

bariau. O jinai stovi vidury 
'kambario, žiūrinėja ką im-
j ti ir ką palikti, bet ką tik Egipto sąlygos pė kaip “klemsas” ir net at-
bando imti, viskas krinta iš Egipto vyriausybė paskel-į sisakė Pokyti tyrinėto

P je» tegu eina, aš no- o jau pats Egiptas 
riu miego—lyg per sapnus > skirstys kanalo gerinimui, 
prakošė ir apsivertė ant ki- tarnautojams algoms ir... 

kad ašto šono. Pamanė, 
tik juokauju.

—Taip, tikrai nejuokau
ju, tik žiūrėk marios jau 
tuščios — apsigrįžęs vėl du
miu atgal ir jau vidury dar
žo, girdžiu šaukianti balsą.

idnitms p° šitokios nebylios išpa- 
1 K žinties A. Bimba “Laisvė

je” skundžiasi, kad jis bu
vo “persekiojamas”, nes 
esą visas tas atstovų rūmų 
komitetas tam ir atvažiavo 
i Nevv Yorką, kad tokias

Pagalba Lenkijai
Lenkų amerikiečiti deiybos dėl pagalbos Lenkija’ 

šiuo lai nu yra pertrauktos. Lenkų delegacija, po iš
aiškinimo Lenkijos ekonominės padėties, prašė iš Ame
rikos iki oOO.tMHLOOū dolerių paskolų. 200 milionų že
mės ūkio pertekliais ir 100 milionų dolerių paskolos 
Įvairioms mašinoms pirkti.

Derybos pertrauktos iki Amerikos vyriausybės 
"aukštesnės institucijos*' galės nuspręsti, kiek paskolų 
duoti ar neduoti. Tą klausimą spręs valstybės sekre
torius ir gal prezidentas D. D. Eisenhouer. Tokiam 
vyriausybės nutarimui turėtų pritarti ir kongresas ir 
kaip tik kongrese garsiai skelbiasi opozicija prieš davi
mą pagalbos Lenkijai.

Kongreso opozicija, kaip ją išreiškia šen. Kno\v- 
iand. susiveda prie to. kad Lenkija dar nėra visiškai 
laisva šaiis. ji vis dar yra kariškoj sąjungoj su So- 
\ ietų Rusija, o todėl davimas jai pagalbos būtų stipri
nimas komunizmo...

Pagalbos davimo šalininkai nurodo, kad vieninte
lis būdas padėti "satelitams’* išsilaisvinti iš Sovietų 
globos yra taikus būdas (į karą dėl kitų tautų laisvės 
nieks nenori veltis*, o tas reiškia, kad juo satelitai bus 
mažiau priklausomi ekonomiškai nuo Maskvos, juo 
drąsiau jie galės su Maskva kalbėti kąip Ivgus su lygiu.
Dabartiniu laiku visų satelitinių kraštų ūkis yra ankš- . 
tai prirakintas prie Rusijos ūkio ir ta pati Lenkija 
visai dar neseniai buvo tik Rusijos kolonija, kurią 
rusai negailestingai išnaudojo. Pavyzdžiui, lenkai sta
tė papigintomis kainomis Maskvai anglis ir kasmet tuo
kainų nupiginimu mokėdavo Rusijai 10<> milionų do- Išsiliejo marios — Potvynis nusiaubė Hawajų salas — 
lerių duoklę! Dabar, kai jau Lenkijos ūkio gyvenimas Išrovė medžius — Nuplovė tiltus — Nugriovė namus — 
priėjo prie visiško susmukimo, rusai sutiko mokėti Tūkstančiai benamių — Milionai dolerių nuostolių.
lenkams už anglis pasaulinės rinkos kainas, bet vis- Kovo 9 d , šeštadienio te ramūs ir laukite daugiau 
vien Lenkija via priklausoma dėl rinkų ir dėl žaliavų maionus i Vtas. padangėje žinių”. Lyg pritrenkti sė- 
gavimo nuo Maskvos malonės. Ekonominė priklauso- nė jokio debesėlio, saulutė dim ir laukiam.
mybė neišvengiamai siejasi su politine priklausomybe, skaisčiai teka, sidabriniai Trys minutės ligi aštuo-

Kad Lenkijoj šiuo metu yra noro nusikratyti Mas- rasos lašai krinta nuo me- nių, radijo groja Havvajų 
kvos globos, abejonių nėra. Kaip Vengrija taip ir džių lapų. gėlės visokiau- melodijas, mes su nekant- 
Lenkija su mažomis komunistinių parazitų ir činaunin- šiomis spalvomis žydi, dar- ramu laukiam aštuntos, nes 
kų išimtimis, nori tautinės nepriklausomybės, bet kaip žovės gražiai auga. atrodo Djj0. duoda pasaulio
atgauti tą nepriklausomybė? Kariauti prieš Rusiją len- bus karštoka diena, būtinai; žinias. Tik plumt ir vėl mu
kai negali, kaip negalėjo nė vengrai. Lieka siekti ne- veik duoti augmenims van-? z^lL ". ?’
pii klausomvbės žingsnis no žingsnio, išsilaisvinant įs <<ens. sauiei lenam paiais-. .. .
Utenos ,r „olmnes „nklausomyhes ne is karto, bet ^tinri daržininkai Įmyliu, nuo Aleutų salų apie 

'2.000 mylių, milžiniškosvil-
politinės pi

palaipsniui, o kai ateis patogesnis momentas, tada ir 
rusu kariuomene gal bus galima paprašyti- išsikraustvti
iž krašto lauk. ' ' ' ' prie stalo, valgom neeu pa|>1^uslėk.

Pagalba iš Amerikos būtų paskatinimas siekti ne- c.lu> 11 ziu,im i manas, kū-|tuvas< jej yes Havvajus, tai
j riklausomybės. Būtų padrąsinimas ir. be to, padėtų 110> nepaprastai ramios, tik į

Pusė po septynių sėdomj^ „ ,ekia

, 'n, • U(,iausia užgaus Rauaį
sumukas I a-[)Usfe vaiandoS- Oa.

hu sala bei Honolulu mies-
, , . . . . , • ,_  musu smelnas s

pakelti zmomu gyvenimo lvgi. Tai butu įrodymas pa- , . - 
• , . * * n v bai njungto krašto žmonėms, kad tikros pagalbos galima . ,. .. ...
laukti tik iš yakaru. o iš Rusijos galima ‘jauti tik ]l '7 ’ /•'; tą už 40 minučių irt. t. Bet
oaveroima ir Dnaudoiima ’ ' dl^kos\ lo.ia.-pn- H a^uti irpavogimą ,i i. nauaojimą. mas pavojaus signalas. Mu- • „J-

Kaip apsispręs Amerikos vyriausybė ir kongresą.- du 5U žmona ramiai sėdim h ‘ !
Šiuo tarnu dar nėra žinoma, bet reikia tikėtis, kad »)rįe «talo <drk«nodami ka- i ° A- ", ’ ga ut a.
-p ‘ • n .r, ......... . . 1’ kas Ir kur randasi juru pagalbos apie pagalbą satelitams įssilaisvmti šiame atsi- va klausome radio darnu. : i\i
tike nepaliks tik tuščiomis kalbomis. muzikos ir laukiame astun-!*

•Jei pagalbos davimas Lenkijai užkliūtų uz kokių tos vai. rytinių žinių. Plarnt,' - - s^skit i automobilius
nors legališkų ar politinių samprotavimų, tai būtų di- muzika nutrūko—“Extra”Jr Važiuokit i aukštesnes 
delis smūgis pačiai satelitų laisvinimosi idėjai. Ameri- —pasigirdo baisas. vietas**_ radijo pranešė pa
ką parodytų. kad ji jokios satelitų vadavimo politikos “Dėmesio! Aleutų salose voju>
neturi ir jeigu kada kalba apie pavergtųjų laisvę, tai vyksta baisus žemės drėbė- Mūsų artimiausia kaimin-

As\van užtvankai statyti, o 
gal ir senajai kanalo kom
panijai atlyginti...
Amerika siūlė Egiptui, kad , , , .

laikinai, kol bus prieita ga- ”7MRuT Pokštelius, kaip 
lutino susitarimo, duoklės p*mba n Mizara persekio- 

būtų mokamos per pusę—
Žiūriu, mūs kitas kaimynas,!Egiptui ir i Tarptautini Mizarai dar bloaiau 
kuris gyvena trečiame nuoiĮjanka. jš Tarptautinio ban-j
mūs name, bėga su žmona ko pinigai būtu naudojami Jei Bimba buvo perse- 
link mūs, šaukia b* rodo i kanalo gilinimui ir užlaiky- kiotas, tai Mizarai išėjo dar 
marias. Ką sako nesigirdi, muj .gerame stovyje. blogiau. Jis sako, kad at-
bet ką rodo aš jau žinau, . stovų ramų komiteto “tak-
pamojau su ranka, kadi Egipto diktatorius betgi}tika” buvusi “inkvizuoti, iš- 
grižtu atgal j kalną. paskelbė savo vienašališką, juokti, pažeminti” tuos, ku-

Pargrižęs tiesiai j garažą,:sprendimą ir, jo manymu, rie buvo pašaukti liudyti, 
j mašiną, išvažiavau ant (klausimas yra išspręstas. O Bet kaip Mizara buvo 
kiemo, paspaudžiau knab- i tuo tarpu J.T. organizacijos “inkvizuojamas, išjuokia- 
kutj, mašina garsiai suriko,! sekretorius jau nuskrido mas ir pažeminamas”, jis 
šaukiu žmoną, kad skubėtų pas Egipto diktatorių derė-į nesiteikia paaiškinti. “Lais= 
ir jinai tuoj pasirodė tarp- tis dėl sąlygų, kuriomis lai-• vės” skaitytojai patys turi 
duryje su dviem vazėm gė- vai galės plaukioti kanalu..J dasiprotėti, kaip komunistų 
lių. Reiškia, tas jai reika- Be to. Egiptas visai nie-: laikraščio redaktorius buvo 
tingiausia. j ko nesako, ar jis leis Izrae- • kankinamas ir kokias mū-

—Mesk, kas iš jų, eik lio laivams naudotis kana-įkas jis iškentėjo, iki visus 
čia greičiau mašinon. ilu, o iš kitu pasisakymų aiš-} klausimus atitylėjo ....

—Man jų gaila, tokios ku yra. kad jis neleis. Žo-j Kas toliau? Mūsų vienas 
džiu, Nasseris ir vėl baiko- skaitytojas P. K. prisiuntė 
jasi. o jo noras vienam tvar
kyti Sueco kanalą yra no- 

galą, ku- 
būtu už

nertas Vakara Europos val
stybėms ant sprando ...

Liudyti prie* save”

sūnaus namų apie 300 jar-l Antanas Bimba aiškina 
dų, o aplinkui keliu—apie i “Laivsėje”, kad atstovų i*ū- Į nuraminti..
800 jardų. imu neamerikinės veiklos! Kad vajus bus, galima

Mašiną paspaudžiau ir tyrinėjimo komitetas buvo Į neabejoti. Pas komunistus 
tuoj už keilų sekundžių jau ’ jį pašaukęs ir būk tai reika-j visi tokie dejavimai baigia- 
ant kalno prie vaikų namo, į lavęs jį “liudyti prieš save”. į si žinomu šūkiu “drauge, 
ieškau, kurčia mano prisie-i Žinoma. P»imba nesutiko Į duok!” 
ga, nagi žiūriu lipa iš pa-Į liudyti prieš save ir tuo pa- j Maiaa D.|Trinima> 
kalnės per krūmus. Sūnaus sibaigė jo apklausinėjimas.;
namas ant kalniuko, apie, A. Bimbai čia kažkaip} Neseniai A. Bimba tyčio- 
80 pėdų nuo jūrų paviršiaus liežuvis paslydo. Kodėl jis} josi iš vieno lietuvio, kuris 
ir čia jokio pavojaus nėra. Į mano, kad jis turėjo liudyti Į iš Lietuvos rasų buvo išsiųs-

gražios, aš nešuosi, tu va
žiuok, aš einu tiesiai į kal
ną ir pirmiau ten būsiu ne
gu tu nuvažiuosi—tuoj ji i ras paimti virvės 
pranyko už žaliakrūmių} rios kitas galas 
sienos, kuri yra 6 pėdų 
aukščio tarp vandens ir 
mūsų namo. Truputi pama
riu ir tiesiai į kalniuką ligi

mums iškarpą iš New Yor
ko “Daily News” ir daro 
pastabą, kad greit komu
nistai skelbs naują, milži
nišką vajų kankiniams šelp
ti ir visi penkto amendmen- 
to slapukai bus išsiųsti i 
kokį nors ištaigingą kapita
listinį kurortą savo nervams

vandens paviršius ka Mrs. Hadley nedarbo 
lyg vėjo pučiama dieną myli ilgiau pamiego- 

antklodė. Beringo jūrų gel- ti ir kadangi jos niekur ne- 
mėse išsiveržė ugnies vul- ?imato. tai veikiausiai jinai 
kanas, sauna ’ padanges f:ar miega.

(garus ir vandeni: didžiau- _As' bėgsiu pabudint 
Isios vilnys žaibo geritumu Thelma. o tu rtioškis, imk 
ritasi Pacifiko vandenim, kas reikalingiausia ir tuoj 

VYRAS SU ILGA UOSLE tas matomai nejkvepia to- Ha\vajus pasieks pusė po važiuosim i kalną.
Tautininku “Dirvoje** pa- Pono Gaidžiūno ir todėl astuonių, arba nevėliau 15 —Tai ką gi aš imsiu, kad

k- 1 Al Jis aPie tai tvli- Matomai, minučių prieš devynias. Vi- man viskas reikalinga—su-
1‘ -t smetoninio laikraščio tik- si ’)rival° budėtL Ret būki’ ̂ ’.iaudinus žmona prabilo.

tik arba vidaus politikos sumetimais, arba propagan
dos reikalui, bet tam klausimui neskiria didesnė- reikš
mės. Lenkijos atsitikime tai būtu klaida.

A p ž v a 1 g a

Kartotinai rašoma 
binas Aloiis. nesusitupėję  ̂

dipukas Anglijoje neseniai
išvykęs Į Lietuvą, buvęs 
"Keleivio** korespondentas Pasidanli sau kokio tai po- 
Anglijoje ir rašęs mūsų laik- litinio kapitalo. (lai smeto- 
raštyje maždaug taip. kaip Jiinės davatkėlės tokius 
jis dabar rašąs “Tiesoje**, triksus aukštai vertina, bet 

“Diįvos** redaktorius čia šiap sau žmogui tai kvepia 
parodo, kad jis via vyras su šlykščių rastenizmu. 
ilga uosle, jis žino daugiau
negu mes žinome Bostone.

sias yra “prisegti” Moli so
cialistams ir iš to bandvti

jimas.
raitosi

«

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1957 Metams

Mūsų korespondentus Ang
lijoje mes žinome, bet jti

Teisybę pasakius, nėra 
ko nė norėti, kad p. Gai- 
džiūnas eitų kitu keliu, ne-

tarpe A. Molio negalėjome Ras.tenis.
prisiminti ir tik peržiūrėję'vos ^ule ir toj pačioj D. 
ilgą komplektų eilę užtiko-} -L. Aide” V. Rastenis, 
me priepuolamą laišką pa- karo cenzūros prieglostvje. 
sirašytą Molio. Tai. tur būt. mėgdavo ėsti kai kuriuos 
ir vra Gaidžiūno garsinamas žymesnius demokratus (pa- 
Molis. B Gaidžiūnas. tur \yzdžiui a. a. J. Vileišį*) ir 
būt. skaito ir “I>aisvę”. ten ėsdavo juos be gailesčio, 
jis gali rasti, tur būt. to pa- Atrodo, kad Gaidžiūnas iš 
ties Molio rašinių, kuriuose to pono mokėsi smetoninės 
“Keleivis” niekinamas, bet kultūros...

“Keleivis” jau išleido ir siuntinėja užsisakiu
siems didelį, apie 100 puslapių kalendorių 1957 me
tams. Dabar pats laikas ji 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 bažnyliniais vardais..

Patartina kalendorių užsisakyti tuoj pat. Gavę 
užsakymą, kalendoj ių 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”
638 Eatt Bro«dway 

So. Boston 27, Mass.

0 kur mes gyvename tik 6 
pėdos nuo jūių pavii-šiaus ir 
šitokiu atsitikimu pavojus 
neišvengiamas. Sūnaus ir 
marčios namie nėra, jiedu 
biznio reikalais jau trečia}jis 
diena Honolulu mieste, ten 
pat gyvena ir mūsų anūku- 
tis, jis lanko mokyklą Pu- 
nahou Academy.

“pnes save ; Juk jis gale- tas į Sibirą ir ten dirba 
jo liudyti už save ir paša- prievartos darbą girioje, 
kvti atstovu rūmų tyrinėto-: kerta malkas. Bimba sakė, 
jams, kaip jis, pavyzdžiui, kad darbas giriose yra ma
žinti į Korėjos kara, kaip 

vertina “šaltąjį karą”, 
arba kodėl Rusų valdžia, 
kada ji sutiko įsileisti vieną 
vienintelį lietuvį į Lietuvą 
po antro pasaulinio karo,

Stovim prie namo ir žiū- pasirinko jį, Antaną Bim 
rime, kas čia darosi. Matyt; bą, o ne ką nors kitą iš lie- 
gana toli, prieky mūsų na-tuvių...
mo b’g jūros įlanka, maž-į Daug ką galėjo Bimba 
daug už mylios nuo krašto papasakoti, bet jis užsičiau- 
yra didžioji koralų siena, i-----------------------------

lonus, sveikas ir jis su 
džiaugsmu prisimena tokį 
darbą, kada jis dar jaunas 
buvo ir kartais nuvykdavo 
su tėvu ar kitais bernais į 
girią malkų kirsti. Todėl jis 
jokios užuojautos tam iš
tremtam į Sibirą lietuviui 
negalįs turėti.

Na, o dabar Bimba buvo 
pašauktas ne girių kirsti į 
Alaską, bet tiktai pasisaky
ti, ar jis pats skaito savo 
i*edaguojamą “šviesą” ir 
koks skandalas! Tuoj atsi
rado “persekiojimas”, tuoj 
dejavimai ir stenėjimai, lyg 
tarsi vatgšui Bimbai būtų 
pavesta visa taiga iškirsti.

Kai kenčia tremtinvs šal-

kuri mus apsaugoja nuo iš-Juokdamasis pratariau žmo- 
sisiubavasių normalių vii-; nai, o ji drūčiai mane užtai 
nių: įlankoj paprastai būna}išbarė.
nuo trijų ligi 8 pėdų gylio,} —Oi, dievulėliau, mano 
bet dabar kone visa įlanka'ten paukštytė paliko viena, 
sausa, tik kur ne kur duo- ji pražus, kibą einu atsineš- 
bukėse ir seklumoje žuvys į ti—ir jau slenka į pajūrį, 
spardosi, lapatoja, tik eik i Aš ją čiupt už rankos ir sa-
ir imk, kiek nori. Bet nie-: kau — kas tau darosi, ar 5?^ girioje, Bimbai juokas, 
kas neima, nes prieš 11 me- galą nori gaut? 
tų toks pat išsiliejimas da- —Kokio čia galo, matai 
vė skaudžią pamoką. Tuo-marios sausos, kol vanduo 

pakils, tai aš ir savo paukš
tytę atsinešiu.

—Tu jau nieko neneši.

met ėjo ir rankom gaudė 
žuvis, tik ne jie, bet žuvys 
juos pagavo ir taip žuvo
apie 180 žmonių. Prieš pat būk rami ir žiūrėk kas da- 
ateinant didžiosioms vii-1 rosi.
nims vanduo taip buvo nu- Tuo tarpu kamuoliais at
sekęs, kad labai toli matyt sirita, atūžia didžiausias 
jūrų dugnas ir lapatojan- vandens kalnas ir neapsa- 
čios žuvys. komu smarkumu daužė į

—Matai tą namelį, kur krantą. Jau tik stogas mūs 
mudu per 4 metus gyveno-(namo tematyt. Tai pirma 
me, peržegnok ir atsisvei-} vilnis ir pirmas smūgis, 
kink, daugiau ten negyven-į (Bus daugiau) 
si ir tuoj jo nematysi—lyg ’ A* Jenkina

Bet kada mizerija patsai 
pakviečiamas pasiaiškinti 
dėl savo rusiškų įsitikini
mų, tada jis sapalioja apie 
konstituciją ir dejuoja per
visa “Laisvės” pirmą pus
lapį.

P. S.
R. Mizara “Laisvėj” sa

ko, kad jis nebuvęs priešin
gas J. D. atvykimui į Ame
riką, o J. D. nesąs priešin
gas jo išvykimui. . . Skirtu
mas gal tik tas, kad J. D. 
niekas neklausia apie R. M.

J. D.



No. 13, T*/-.,,. C Hu • o ' 1957 KELEIVIS, SO. BC37 Poslapis Trečias

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEKEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Pennsylvanijos naujienos
PHILADELPHIA, PA. 

Bus J. Audėno paskaita

salio 16-sios proga surink
ta aukų $925.75, iš kurių 

____  $700 pasiųsta Alto centrui
. , . , įir $110 Vasario 16 gimna-jų rinko savajam fondui. į

iau.-
. , ,. • , iv.nuiu.-, utį bbitbvcb obbb metudauguma tautininkų vadovybž. pi,.n, A Pa,ec;

kis, vicepirm. P. Pivaronas, 
adv. Ed. A. Schultz ir J J 
Taoras, sekr. S. Bakanas J 
sekr. pad. A. Krapas, fin.; 
sekr. A. Naujeliūtė, ižd. J.1 
Grebliūnas, iždo glob. J. j 
Alešiutaitė, W. ('hinikas ir, 
J. Virbickas.

Kiek lietuvių jie tuo būdu- ‘ J. ’ j....;..;,,,
apgavo, kas cia patiknns, >
bet dauguma tautininkų D.__ . D ,

Kovo 31 d., sekmadienį mįnėjime dalyvavo ir auka 
4 vai. p. p. Lietuvių banko pai.ėmė Altų. Kiti aukojo 
—Liberty Federal Savings Altui ir savam fondui. Bu- 
and Loan Association pa- YO ir tokiy> kurįe iapely pa
talpose (202 N. Broad St.) ,-ašė aukoja tautininkų fon- 
bus Lietuvos laisvės komi- duk bet Voką įmetė Altui, 
teto Juozo Audėno paskai- Matyti, norėjo išprovokuo
ta: “Pavergtųjų Europos ar bus auka atiduota kam 
tautų egziali tarptautinių skirta. Nepavyko, nes to- 
kovų fronte”. i kįos aukos buvo atiduotos,

Paskaitą ruošia Lietuvių kam buvo skirtos, 
politinės vienybės sąjūdis. §v Kazimiero parapijos 
Įėjimas į paskaitą nemoka- bažnyčioje kun. Bagdonas 
mas. Visi vietos lietuviai Vasario 16-sios proga pasa- 
kviečiami ateiti
ti.
Gražiai pasirodė

pasiklaus^’- k(.s pamokslų, kuriuo esu 
nepatenkinti net daugelis 
parapionų.

Tas raudonskruostis, čia 
giniesKovo 16-17 d. d. Tarp-gimęs kunigėlis, kuriami 

tautinis institutas Prekybos duona parūpina daugiausia 
muziejaus patalpose suruo- lietuviai darbininkai, pasa- 
šė antrąją tautų parodą. Jo- kęs, kad Lietuva nebuvusi 
je dalyvavo 31 tautinė gru- didvyrių žemė, kaip himne 
pė, rodydama savo dainas, kartojama, kad didvyrių v0 
šokius, tautodailę ir vai- žemė tesanti tik Amerika, 
gius. Jų tarpe buvo ir lietu- Bet labiausiai atsižymėjo! 
viai. mūsų garsusis “redakto-,8?T ’ . . ' • •,* ' » iPinmiLietuvių tautine šokiu,1!US 
grupė, Irenos Karalienės1 Juozas Gustis, kuris retų!

Bendruomenės susirinkimas
i

Vasario 17 d. susirinki-Į 
me išrinkta šios sudėties 
Bendruomenės valdyba:
Pirm. inž. V. Mažeika, vi- I
cepirm. kun. V. Budreekis,. 
sekr. J. Skimundris ir A. į 
Žaliaduonis, ižd. A. K ra-į 

narys kultūros reika-i 
lams J. Taoras, kultūros| 
fondo atstovu W. Chinikas.1 

Kitas Bendruomenės apy-! 
linkės susirnkimas bus ko-j

31 d. 4 vai. p. p. Lie- tuvių jungtinių

PREZ. EISENKOtVERLS FAKELAI | BEP.Mi DĄ

a

’l’a.'p prez- Eischontr nuu kant laivu Uanberra atsisvei
kino išvykdamas iš Norfolk uosto i Bermudų svarbiam 
pasitarimui su Anglijęs ministerių pirmininku Mac- 
Millan. Greta jo Atlanto sąjungos laivyno virš- adin- 
Wrighl.

Connecticut kloniuose
Aukų surinkta $297.

Suėmė žmogžudžius

, . . x Suimti du žmogžudžiai1 .teturiu UKrsų apšvietus h Tabo|^kv Ar.
k.utas rengiasi minėt, 6O';ilur Coliu-.1. žuvie Con- 
metų veiklos sukakų. Mt-. lleeticut valstijoje lėš(la. 
nejmtas Dus rudeni orui at-jm, nužudė 6 asmenis x?w

. , . . , Britain jie nužudė gazolino Kinte yrapainilpme dmu.^ti^ yed4j E K iews_ 
gija. Is metinio valdybos!
pranešimo paaiškėjo, kad ; 
klubo padėtis yra gera. Jis; 
turi apie 2C0 narių, turtas

oiyatiizaci-
tuvių piliečių draugijos pa- jų pirmininkas. Mūsų 

Visi nariai, o taip- reiga bus A. Schultzą 
maloniai kvie- minuoti minėtoms

pa-
no-

dijoje. 
asmenų. 
jo pirm

Atsilankė 
5: inė įima

J. Morkūną

NEW BRITAIN, CONN.

Klubo sukaktuvės

kį ir D. Janoskį, kuris tuo 
metu pirko gazoliną.

Pr. Naunčikas

sveciai maloniai Kvie- minuoti minėtoms teisėjo 
gartrž.iiškis žemaitis!čiami į susirinkimą atvykti:pareigoms ir ji vėliau iš-

nesivėlindami.
Tautu šventė

rinkti.
Fr. Žilionisvadovaujama, pašoko 5 lie-;sakh)į tepasako, kaip gra- 

tuviškus šokius ir Juozo matika reikalauja. JLs savo 
Strolios vadovaujama sūdai- laikrašpalaiky, pavadinta- 
navo “Išėio tėvelis i miš-įme “Lietuvių Naujienos”,
kų”, “Diena linelius'nasė-įšit kaiP ^šd^avojo”:
iau” ir “Mes čia šoksim ir “Ateina Vasario 16 Mi-įtetas- Jame dalyvaus 18,
jau 11 Alės < bJ .o.-sirn n .. Griffaičio Tarvba tautu- iu tar,)e ir lietuviai/ Musų miestas auga ir gra-dainuosim . nej.mas, ungaiuo įaitudi . ‘į"* ;• • Qpri; nomoi oriunna-T. . ........ ... užtrubino kad visi ios najJoje bus tautiniu išdirbinių zinasi. bent namai guaunaLietuviai šokėjai ir daini- į uziruoino’ Kau 'IS1 JOb I)ai .........
ninkai susilankė smarkiu •'•ipijonai stotu ant kojų. Hiį>alona

darvtu planus kaip nu-iDUS ® . .... .{kiai. dainuojamos dainos, (keliai, tikai.
Lietuvius rengėjų vado-: International Eussir.es Ma 

’vvbėj atstovaus Antionette chine bendrovė stato nau- 
,, ipjutė - dolerius šienauti,'Naujeliūtė. Į jas dideles dirbtines, ku-

Jir vis tai Lietuvos vadavi-, Neaoejotina, kad vki.iĮios kastuos lo milionų do- 
Man atrodo toks ju!kas tik Kalis- toJe šventėje Ienų. Jose du ba apie lo.OOO 

‘ dalyvaus. > darbininkų, o šią vasara

Gegužės 3-5 dienomis busi BINGHAMTON, N. Y.
“The 1957 folk festival”. Jį! ______
globoja Duąuesne universi- Dideiė statyba

plojimu. Tautodailės ir vai
riu skyriais rūpinosi Leo skriaustuosius dar daugiau 
Bvra, ‘o. Šalčiuvienė ir! nuskriausti. Juk Vasario J 
skulptorius P. Vaškys. ! 16"tos "“"ėjimas tai šieną 

Tarptautinio instituto iž-i
dininku yra žymus vietos; 
lietuvių veikėjas. Lietuviu

lietuviškų valgių,'j1? vietoje statomi nau- 
bus šokami tautiniai šo-'ji, tiesiami nauji geresni

mui...
n^o^T^To^-Adv. A. Schultz—teisėjas

Amerikai . Į _i . J
šituos ir kitus panašios A.tlv. A. Schultz paskelbė n

Gusčio “išminties” žodžius stat^s .savo kandidatūrų tai-'
1 - - - ZTudge of com-y’y
mon peaee). Rinkimai bus bininkų. Links dirbtuvėse 
gegužės 21 d. Įdirba lėktuvų dalis. Ansco

Adv. A. Schultz yra gi-; dirba foto filmas. Yra ir 
! męs ir augęs Pittsburghe. mažesnių dirbtuvių, žo- 
!.Jis noi-s niekados nėra ma- <Įžiu’ Jauni žmonės čia ga- 
;tęs Lietuvos, bet iš jaunų! B gauti gerų darbų.
! dienų dalyvauja lietuviųj Lietuvių čia tėra apie560. 

Keli tautininkai pasalu-į Vasario 27 d. Piliečių judėjime ir sielojasi ^avo'jbu -• Va«rr:-> lS-ta 
niškai su aukų lapais lan-' kluboK patalpose buvo Ame- tėvų krašto likimu. Jis pri-j
džiojo po lietuvių butus, rikos lietuvių taiybos sky- klauso įvairioms lietuvių Nepriklausomybės šven- 
prisistatydami, kad jie ren- l iaus susirinkimas. Iš pra- draugijoms, šiuo metu yra. tės minėjimą surengė SLA 
ka aukas Altui, o iš tikrų-nešimo paaiškėjo, kad Va-! Lietuvių kambario ir Lie- 50-ji kuopa A. Klimo stu-

banko prezidentas adv. Ch. 
Cheledenas.

Buvo ir pilkų debesėlių

Jau rašiau apie pasiseku
sį Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties minėjimą, šį 
kartą noriu priminti su tuo- 
minėjimu susijusius nema-į 
lonius reiškinius, kurie bet-i

Endicott Johson batų
pasigardžiuodama pakarto- kos Rišėju (Judge of com- dirbtuvėje dirba 20.000Mar
io ir Bimbos “Laisvė”.

Kipras Tautkus

PITTSBURGH, PA.

gi nepajėgė aptemdyti ben-|N A„o vadovybi 
dro visų ryžto.

siekia per $27,000.
Kiubo susirinkimai būna!

kiekvieno mėnesio antrąjį 
pirmadieni.

WORCESTER, MASS.

Ii Senų žmonių dr-jos 
gyvenimo

Draugija turi Woodland 
parka prie Auburn. Jis šie
met atidaromas gegužės 5 
d. ir bus išnuomojamas vi
soms lietuviškoms organi-

\ n s oO 
oradė- 
trurn-

Varpo klubas

Spėjama, kad Nevv Bri
tui yra apie 3,000 lietuvių, 
kurie turi net keliolika or
ganizacijų. Kaikurių jų pa- 
."tangemis yra įsteigtas Var
po klubas, kuris turi bara zacij°ms.
•r neblogai verčiasi. Iš jo Diaugijo> \ald\ba 
klubui priklausančios di*au-;ieika^us txa,'kyti pa\e<'eko 
gijos turi gero pelno.

narko

misijai, kurios pirmininku 
yra P. Miliauskas ir nariai 
I. Pigaga ir A. Kriaučelis.

o iu--, Kiubas vra Lietuviu taupu žodžiu. Po jo Kalbėjo ... - • .. .-L Dii • 1 , tiskame name, gražiai atre-Br. Balcukonis. \ enau bu- . , »’i vmontuotas. Klubas prenu- ... .
meruoja lietuviškus laikraš- "*aujas skaitytojas 
čius, jų tarpe ir “Keleivį”, į 
klubą atsilankančiu mė-

vo užkandžiai, kuriuos pa
gamino Mikeliui iienė, J. 
Macis, .Morkūnienė, Mal- 
deikienė ir Baleukonienė.

Po vakarienės buvo su
giedoti Lietuvos ir Ameri
kos himnai. Susirinkusieji 
šnekučiavosi iki vėlumos.

“Keleivį” užsisakė dide
lis meškeriotojas Domini- 

skaitomą. Be-,kas Krušas. Mat. jis <užino- 
israšomi ir ko- ka<) “Keleivy” galima

giamą ir 
niau buvo
munistiški . laikraščiai,, bef 1 sužvejoti daugiausia gerų 
dabar Laisvė ir Vilnis ižiniu ir idomiu pasiskaitv- 
iš klubo pašalinti. ' ‘ * 1

J°’

mų.
iį
įMeno ratelio koncertas

Aukų surinkta 80o.ov.
Jas linko J. Morkūnas, B. Minėjome Vasario 16
Balcukonis, J. Macis^ ir J. gjy metų Vasario 16-sios 
Kavaliauskas. SLA 50 kp. minėjimas buvo sėkminges- 
iš iždo pridėjo $10. Tuo bu- njs kajp anksčiau. Už tai 
du Lietuvos laisvinimo rei- gja proga reik padėkoti ir vartų parapijos salėj baian-
kalui gauta $70.50. “Keleiviui”, kuris padėjo džio 28 d.

J. Kavaliauskas minėjimą išgarsinti. P. Miliauskas

Meno mėgėjų ratelio cho
ro koncertas bus Aušros

PRANEŠIMAS

Pranešame VVorcesterio ir 
Bostono apylinkių lietu
viams. kad Worcestery par
duodama lietuvikka batų 
krautuvė (shoe store). Biz
nis išdirbtas per 40 metų, 
geroj gatvėj ir geroj vietoj.

Jei kas iš lietuvių nori 
verstis batų pardavimu ir 
turėti lengvą, švarų ir pel
ningą darbą, prašom kreip
tis į

Family Shoe Store 
27 Millbury St. 

VVorcester, Mass.
< Skelb. >

1*
fr!► “KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY

29 Kelly Square, Worcester, Mass.

. •*
3 <«į 
-r

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės i registruotą vaistinin

ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy“ savininką, ėia iš

pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaisius '. ISI I?. Tarime 

specialinių vaistu nuo džiovos ampulėse, 

vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo X 

reumatizmo, nuo širdies ir nervu ligų. Vai- * 

štai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums + 

visais sveikatos klausimais.

Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Phm. *

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas X
ir Notary Public *

Niekada Nenustok Vilties! Kas Nors Kur Ners Tau Vis Dar Coli Suteikti Pagalbą

Mano tikslas yra padėti žmonėms atgauti sveikatą natūraliniu budu
LEOKADIJA PVDANS

Iš širdies nėkoju Dr. Joseph 

Milleriui už tą stebuklingą 

būdą. kuriuo jjs mane pagydė. 

Atvažiavus Į Ncw Yorką. aš ga

vau sunkų darbą. Kiek padirbė

jus, susižeidžiau nugarą ir tu

rėjau darbą mesti. Aš buvau 

pas daug daktarų. Vienas sa. 

kė. kad mane reiks operuoti- Ki

tas gydė nuo pūslės uždegimo, 

l>et vietoj jaustis geriau aš blo

gėjau. Pagaliau priėjo prie to, 

kad negalėjau nei miegoti, nei 

valgyti, nei vakšėioti ir kentė

jau baisius skausmus.. Aš nete

kau vilties kada nors pagyti. 

Mano vyras pamatė Tamstos 

skelbimą lenkų laikrašty “No- 

wy Swiat” ir. nors aš nenorė

jau, įkalbėjo kreiptis į Tamstą. 

Peršvietus mane X spinduliais 

ir ištyrinėjus buvau gydoma 

apie mėnesį. Dabar aš jaučiuos 

100'< geriau ir vė! dirbu.

Dėkodama už grąžintą sveikatą, 

aš siunčiu savo nuotrauką, ku

rią galite naudoti viešai, kad 

kiti ligoniai pasektų mano pa

vyzdį ir kreiptųsi į Dr. Milleri. 
L. I. C-, N. Y.

Visa šeima sėkmingai pagydyta

Tai retas atsitikimas, kad visa 

šešių asmenų šeima tiek daug 

manim pasitikėjo, kad visi šeši 

dėl Įvairių negalavimu kreipėsi i 

mane ir aš savo natūraliu gydy* 

mo būdu visus pagydžiau. Dėl 

profesijos etiniu priežasčių neno

riu išvardinti visu tos šeimos na

rių ligas, tačiau mano kabinete 

yra jų išsamus padėkos laiškas, 

kurį. kiekvienas. I»esidomįs gali 

patikrinti.

Aš rašau šį laišką Jums 

norėdamas pareikšti didžiau

sią padėką už taip puikų

manęs ir mano šeimos pagydymą, kuris mums visiems taip buvo geras, kad 

mes risi I** operacijų ir lie jokių vaistų pagijome ir jaučiamės pilnai sveiki. Tie

siog neįmanome Jums. dr. Miller. tinkamai atsidėkoti, kad Jus taip greitai 

mane, mano žmoną pagydėte. Reiškiu didžiausią pagarbą ir padėką-

BENDRAS NUSILPIMAS

Ve ką noriu pranešti savo 

tautiečiams: Ilgai sirgau ir 

gydžiausi j>as daug gydytojų, 

bet nieko neaidėjo. Pagaliau 

kreipiausi į dr. Miller. šian

dien esu tekia sveika, jog vi

dinėje gatvės galėčiau žmo- 

n ?'.s šaukti, kad eitų gydytis 

pas dr. Miller- Man trūksta 

žodžių padėkoti už tai dr. 

Miller.

Viešai jam reiškiu padėką 

ir raginu visus, kurie sergate, 

kreiptis j jį- Būsite man dė- 

kingi už gerą patarimą. Tegul 

jam Dievas padeda.

Rozalija Kowalska. 

Newark, N. J.

OSCAR STILLER.

Joseph Miller, D.C.Ph.
\ • C 790 Broad Street, kampas Market Street,Neicark, N. .f. Telefonas MItchell 24)77:}

.PRIĖMIMO VALANDOS: mm 9 ryto iki 8 vakaro. ŠVENTADIENIAIS nuo 9 iki!2 ryte.
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nieko nenasakai apie trok- tėve. ir vra tas skaudu?

Pažvelgus musu praeitin
Angliakasių skerdynė 
Pennsylvanijos kasyklose

kad iš kelių dešimčių su* 
žeistųjų, ir tai iš užpakalio, 
nei pas vieną nerasta jokio 
ginklo!). Valstijos guber*

i sustreikavo. streikuo- natOrius, vietoj pasirūpinti,
ijanėių prigulėjo daugiausia ka(j šerifas būtų nubaustas,

--------  slavai ir lietuviai, nes tie pakiausė to niekšo ir kelių
Daugiausia pirmųjų mū-jbuvo labiausia skriaudžia-. l?ankiei*ių, ir nusiuntė sker

sų ateivių susitelkė Penn- mi. Rugsėjo 10 d. apie 500 (jvnės vieton kelis tūkstan- 
sylvanijoj, apie anglies ka-; streikuojančių ėjo i kaimeli j ^us milicininkų, kad neleis- 
syklas, kui- anglų kalbos ne- Lattimer, idant prikalbintų ‘maištininkams’ kelti 
mokantiems lengviau buvo ten kastynėse dirbančius i (’aUgjau ‘maištų’... 
gauti darbo. Telkėsi tenai draugus, kad taipgi strei-1 /

į ir kitų tautybių ateiviai: kuotų. Šerifas Martin su sa-1 Žmogžudį išteisino 
slavai, italai ir kitokie. Jo- vo nusamdytais pagelbinin-J “Amerikos opinija, kuri 
nas Jr. savo knygoje “Lie- kais ant vieškelio pastojo nesvkį yra . pakėlusi balsą
tuviai Amerikoje” rašo, jog darbininkams kelią ir pra- 
1896 metais Pennsylvanijos dėjo žmones erzinti, revol

uz čia gimusius darbinin
kus, dabar tyli; negirdėti

kasyklose dirbo iau apie veriu grasinti: o kai vienas* protestų iš laisvę mylinčių 
15,000 lietuviu. Gi “Ency- darbininkų revolveri jam iš į amerikoniškų širdžių, išsky- 

klo; edia of Sočiai Scien- rankų išmibė. erifas liepė rus tik vietos gyventojus ir 
ces” sako, kad iš viso tais savo samdiniams šaudyt i St. Louis’o Trades and La- 
laikais tose kasyklose dirbo darbininkus... Šaudė i bė-

japie 150,000 žmonių, bet gančius. šaudė per kelioli- 
vos tik 10,000 priklausė U. ką minutų. Užmuštų buvo

TRYS ŠIMTAI VALANDV ORE

silas laivyno lėktuvas ZRG-2 ore išbuvo 300 valandų 

nereikalaudamas papildyti kuru. kurio jis išskrisda

mas iš YVe> moutli. Mass.. pasiėmė 3,754 galionus. ši

tas lėktuvas labai tinka stebėti kas dedasi ore ir jūroj, 

sekti povandeninius laivus-

bor Uniją...”
(Jalų gale šerifui Marti

nui buvo iškelta byla už
žmogžudystę. Bet šerifas-------------------------------------------------------------------------

j turėjo “už savo pečių tur- kasyklų magnatams ant kilmės paprastai tęsiasi 5-6 
Stingas angliakasių kompa- galvų. Kasyklų savininkai, dienas ir turi atsitikti bent 
įnijas, kurios pasamdė 7 jis sakė, parsitraukė pigių viena užmušė jystė. Per vie

M. W. of A. unijai. Taigi 21, sužeistų 50...” 
galima sakyti, kad anglia- p ,fca Ruken,žj
kasiai tada buvo kaip li ne- -----
organizuoti. Kaip rodos,

j kliūtis buvo ta. kad milži- Sekantis “Tėvynės 
nišką angliakas 
sudarė 
kalbos 
susirinkimai 
“Miners’ Advocate
angliškai. Todėl lietuviai s*111* "oagai visa 
buvo pradėję organizuoti

1US1U

—Sei, Maik, kodėl tu man —Unijų gengsterizmas,’ jjetuvj^ka

ns n u paitiją?
-Kad as re unijistas. te- š

. , . . , .metais ShenandoahKlaus.mas. apie kuri nesma-i -- -
- i-.u,^: .L-i-: i..........~ deJ° Jau

ve.
—i et \ ištiek turėtum ži

noti. kas tenai pasidarė.
Juk žinau, kad gazietas 
skaitai, tai turi žinoti.

—O kodėl tėvui tas klau
simas parūpo?

—Žmonės kalba, kad vai- Jankų 
dzia susekė tenai Sodoma taigų

su kalbėti, neskai kam ga
gas rodyti. kad pačios

unijos dėl to via kaltos.
sas Amerikos 

Angliakasiai

,. . . vi«n į nandoah’ryje, rašė, kad liu- piliečių, kurie reikalavo ar kitoks atvyksta Ameri-
lietuviai ^marj.urnL" Komitetan iėio klausinėjimas pra-:žmoniškesnio atlyginimouž kon, tai visų pirma perkasi

• i .. . m • - .... - , , laikrodėlį,
pinigus, 

pirma 
po- 

labai
lys. Pastarasis kalba iš lėto. anglies kasyklų savininkus,'šykštus, tai revolverio pir-nas.buvo 4abai i

jokie įstatymai, gi unija tas iš užpakalio. “Jamsun- Taip. jie pralobo: jie atpi- ni, kuriuo galima žmoguii nekalta 
O kas kaltas. , . ’. A *'uvo P^isdpna, kad galėtų i Vukenteju>iem>. . LA bus gyventi, nes plaučiai gino gamybą, bet atpigino galva praskelti”. Prie “po-

as, te\e,Kao darhinirku teises trinti To-iJ° 8100: Chicagos lietuviai “ta,-, ii- ■žmnnin o-vv^a-: laku” žinoma, buvo skaito-. .j darbininkų teises ginti. To
te Kitų gaibmgų Į^ dėl 1897 metu rugsėjo 10

jo
sumetė $23 
—$50.55:

.. . užsivietrinę”, teigia “Tėvy-j ir žmonių gyvastį. 
\vater ourieciai; nė»y ; Panašiai tuomet rašė ir mi ir lietuviai.

Nežiūrint visų parodymų,! SLA “Tėvynė”. Esą. kasyk- Taip tais laikais senesni 
rių kompanijos ateivius čio- amerikiečiai niekindavo ir 
nai viliojo ir su jų pagalba šmeiždavo naujus ateivius, 

.. . teisėtai, prisaikintieji posė-į uždarbi numir ė iki mini- ypač slavus ir italus.
, , lonijese p. a-ėjo kurtis ko-, riininkai, kuriais buvo iš- mumo. Už pilna darbo die- S. M.

p yia n ?u uni.l< -;Snv5kirinkai nutarė nueiti mitetai Lattimero našiems Hnkta keletas jo draugų ir ną angliakasys kartais už-
tenai ir paraginti- dirban-. u nas.aičianis seipls. giminių, pripažino ji “ne- dirba vos tik 75 centus. Ir

. , . . tainautojai dažnai.;^:ena Hazletono apylinkėje, _ \eziui-iiu m»u „arvuvmu
C><»morą. tai Kaip tas ga- i;?:\ag:a. Ai tos įtaigos atefviai angliakasiai sustrei-į Conn., ?a-;ta $10 ir t.t. V- , , šaudydamas beginklius 

li man nerūpėti. Lietuvis- maitos. Ae, tė\e, kalta zmo-!kavo. Bet ne visos kasyk- 50 labo $232.45. ateivius šerifas elgėsi ne
bos gazietos nedaug apie au- sdpnyoė, kad susigun-k)£ p,je gfreiko prisidėjo. Greitu laiku ir kitose ko-A : nrisaikintieii nogė
tai ra'o. o angelskų orine- ’o svetimu turtu pasmau- i Lattimei-o kasykla dirbo, lomiose nra^in ko- 1 , . . p

Union Citv.

tai ra'o, o angelskų peipe- 
’ .u aš nepaskaitau. lai nors 
tu man tuos dzivuliongus 
iš’irozyk.

—Kalbėti apie tuos daly
kus labai nesmagu, tėve.

—Todėl, kad mes. sočia-, 
listak visada kvietėm darbi
ninkus organizuotis ir visa
da gėrėdavomės, kad; unijos 
auga ir stiprėja. Ir buvo 
kvo gėrėtis, nes unijos pa
barė labai daug gero dar
bininkams. šiandien darbi
ninkas dirba daug trumpes-

kui ios dabartiniais lai- ,
vaido labai didelius

as ir dau danes valam
• 'au užduba.

Ta<. Maiki. tai teisybė, 
y įsimenu, kai aš atvažia- 
v2U Amerikon ir nuėjau iš 
?\'aujurkn * ėsšias i Pennsyl- 
vanrna'Tas anglių kas
iu ia* per dieną uždirbda
vau '■ «»s 75 cerius. O dabar
• u dėmu. kad maineria: 
< aur a jau po •'<2-1 per dieną. 
Bet ar tai unijoms už tai 
ačiū?

—Taip. tėve. tokias al
gas iškovojo unijos. Beitai 
dar ne viskas, ką unijos 
dai bininkui davė. šiandien 
dai bininkas ne tiktai dau
giau uždiri a. bot turi ap
mokamas atostogas, turise 
natvės jiensiją. kurios se
niau nebuvo, ir darbdavys 
šiandien negali darbininko 
j rie darbo stumdyti, arba 
be rimto reikalo iš darbo 
bmesti. Ir pačiam darbinin
kui nereikia tuo nei rūpin
tis. už ji kalba ir jo teises 
g na unija.

— Maiki. tu čia 
kaip koks unijos oi 
torius.

- Aš. tėve. kalbu te
- Gal ir teisybė, ale re-- 

pilna. Aš noriu, kad T i man 
paaiškintum apie tai.

kalbi
aniza-

MONTREAL, P. Q. 

Mirė A. Palubinskasčius, kad mestų darbą. Še- Apie ei gesšita ltu”. 'Ulba ne kasdien. Vidutiniš-
rifas su savo ginkluotais su ateiviais dar. ininkais Lattimero tragedijos kai, per metus būna 135

U. ^- samdiniais pastojo jiems į plačiai rašė visi tada ėjų- piačios Amerikos spauda , dirbamos dienos. Maistas 
Įvykdė skerdynę. šieji lietuvių laikraščiai.'Vgj-au pasidalijo i dvi da- perkamas kompanijų krau 

'aug streikuojančių ateivių,Shenandoab.’riškis “Garsas jjs Viena dalis smerkė tuvėse. Eet okia
,ruSs^-į “maištininkus”, kita kalti- dažnai neduodi* net maiše- 

laidoie išėjo pa- no šerifą ir kasvklų baro- lio miltu duonai, raaiškin- 
;e*<a- aeaauas. , J tanas Grikis iš Simno para- puoštas juodais gedulo apy- nu?> “The New York He- dama: “Neturi nieko uždir-

Mam tėve. teko girdėti j ui jos. Jonas Tarnavičius iš; kraščiais ir stambiomis rai- ,aid“ išspausdino Austrijos i bes”. Tr žmogų

u; .s Um'jose irgi atšilau-
siip“o< valios vadu:

žvėriška

Mirė senas “Keleivio”
’o ’rnk'Hp di^p- i i*u. v kehr ir 

jie ii-gi Raitais!
lietuvių

______ v___ ______ ,,_____ndoah’ri;___
v< gunoo ja:? pa.-inaudoti. ;huvo užmušta ir sužeista. Iš' Amerikos Lietuvi 

Tai tu rokuoii. kad čiai lietuviu buvo užmušti An- :jo 18 d. 
nekaltas?

iždus

1 ; nr sakant, kad blogas, ( azdiju parapijos. Jokūbas dėmis uždėta antrašte:• konsuio Ortheimerio parei- važiuoti kitur, nes dažnai 
ubėiimus jagadina gerą į Tamošiūnas ir Rapolas Ra-Į “Amerikonų Neapykanta, škima. kad “Įstatymus per- būna Įsiskolinės savo kom
mov !' O.-'KU
us nūs kaista, tai reikia 
:alti::ti aplinkybes. Gal ši-i

-kai

jeigu zmo- kevičius iš Vilniaus krašto. Svetimžemius šaudo. 21 už-jžen,rė‘ ne žmonės, bet šeri- Danijai už maista. žodžiu, t-ii į-oiUo! x «^;ai;i..«. .................: . . . . . . .

Ką “Tėvynė” rašė:

būtu galima pri-' Apie šitą nekaltų žmonių Įdėtas

muštas. 5 neišliks gyvi, ir Į fas... įstatymai sako, kad‘tikra baudžiava laisvoje 
suvirs 40 sužeistų. 1 °bauj nevaija šaudvt net Į maišti- Amerikoje. O jeigu netekės

... , o, 3.0CO žoožiu stiaips-įninkus—kokiais streikinin- kantrybės žmogus
unijoms, kurių vir-,/-udvm.ą SLA organas Te- njs apje barbarišką ateivių kai nebuvo — iki nebus kuoja, šerifas ji šaudo... 
taip lengva nau- vyne tuomet rase: žudymą: paduoti visų už-jjems perskaitytas maišto “Nebūtų toks skaudus ir u

Neapykanta, kokią ang- muštųjų ir sužeistųjų var- aktas. šerifas to nepadarė, skurdas, jeigu Amerikos ' 
’o-saksų gaivalas Amerikoj s dai. ir tą skerdynę mačiu-

,’autė ‘foreineriams’ (su-į sių liudininku pareiškimai.
iiask: slavams, lietuviams Trečią dieną po skerdy- gi jis yra sulaužęs Įstaty-

’a b: ninku -udėtais 
l'nijistai neturėtų: ir ga

•Jo daug pasitikėti savo 
ad;J<. Turėtu būti geresnė
d’Jg-' outiolė. kad virš?-.p- italam-) priėjo iki bar-
u'nkai r -galėtų jais pirkt' 
au karališkus rūmus, už- 
ai k; ti karčemas ir nedory- 
ės namus, kaip dabar darė 

vežikų unijos viršininkai.
- Aš. vaike, girdėjau, kad 

os unijos Ivderis Gopa pa- 
-ta’.ė už $409,000 namus 
•>vdu žemei, Izraelyje. Ar 
a s vali būti teisyl»ė?

Ro’os, kari tiesą. Tik 
io vardas ne Gopa, bet Ho- 
fa.

-Bet kodėl jis tokius pa- 
’e.clu- statė žvdijoj?

- Visų pirma gal dėlto, 
kad taip toli nuo .Amerikos 
tie įūmai nesimatytų, o ant
ra gal ir <lėlto, kad jis paU 
ra žydas.

Sakai, žydas, ir unijos 
vadas•

No jis vienas toks, tė- 
i /■>. Vežiku unijos pirminin
ką Dov vdas Bekas, kuris

nės. rugsėjo 12 d., Shenan-
bariškos žmogžudystės, k u- doah’ryje buvo sušauktas 
rią Įvykdė, valdžios plošciu- masinis protesto mitingas, 
mi prisidengdamas, šerifas'Susirinko 3/'00 angliaka- 
Martin ir jo 102 deputatai. lietuviu, lenku ir slova- 
Faktą užrašome i istorišką. ku. Kalbėjo P. Birštonas, 
kroniką taip: j< Radzevičius, iš Jersey

“Angliakasyklų darbinin-'City atvy kęs socialistas P. 
kai Hazleton’o apygardoje, Kačergis, lenkas Makarevi- 
Pennsylyanijoje, pabaigoje čius. Simsinas Savaliukas. 
Tų metų rugpiūčio mėnesy Lenku Zvviazek Narodovvy

prantu. Juk žydai trokų 
draivina ir draiverių unijoj 
žydų nėra. Tai kokiu
-pasabu žydai galėjo pasi-,Hazletone ir kitur, 
daryti tos unijos vadais? “Garso A. L.” redakcija 

Gyvenime yra keistų da- savo vedamame straipsny 
lykų. tėve. štai, šiomis die- tada rašė:
nomis Bostone viešėjo Dub- “Luzei nes apskrities se
lino miesto majoras žydas, rifas šaudė i svetimžemiu*. 
Argi ne keista, kad Airijos nes žinojo, kad amerikietiš- 
katalikai išsirinko savo sos- kas patriotizmas ji išteisins 
tinčs majoru ne kataliką, ir Amerikos piliečiai nepai- 
lw't žydą. sys, kad keli ‘foreineriai’,

—Kaip aš žiūriu, vaike, kulkomis pavaišinti, nusto-

įtvtojas Andrius Palu- 
i.,7?.a binskas. sulaukęs 66 metuv • X T 1 * * • w «amžiaus, v elionis prieš du 

metus buvo sunkiai auto
mobilio sužeistas. Paskuti- 

-, r aioosius 8 mėnesius jis gu- 
į.e.^a.i .s Įovoje j,- mirė širdies 

•?mūnio ištiktas.
Jis 1912 metais iš Kižių 

kaimo, Marijampolės apsk. 
atvyko Į Kanadą, čia su 
Ona Anskaityte sukūrė šei
mą, išaugino 2 sūnus—Juo
zą ir Vincą, ir dukteri Ane- 

kuri yra ištekėjusi už 
aviacijos kapitono.

Velionis skaitė “Keleivi” 
virš 10 metų. Paskutinėmis 
prieš mirti dienomis jis 
prašė žmonos išrašyti jam 
ir “Keleivio” kalendorių. 
“Tiek metų ėmiau kalendo
rių, būtinai noriu ir šiemet 
ji turėti”, kalbėjo velionis. 
Deja, negailestingoji mirtis 
nukirpo jo gyvybės giją. 

Laidotuvėse dalyvavo ir 
Spūdienė iš

su<trei-

Jis pradėjo šaudyti Į žmo- spauda nesityčiotų, jog mes 
res be jokio Įspėjimo. Tai- esam biedni, prastai val- 

om ir laužuos*' gvvenam”,
mus ir turi už tai atsaky
ti ...”

Kadangi sušaudyti ir su
žeistieji slovakai buvo Aus- niauriausia ateivius išme
ti ijos piliečiai, tai Austrijos kino 1898 metų balandžio 
konsulas skaitė savo parei- mėnesio laidoje “Century 
ga tą skerdynę ištirti ir tuo Magazine’. Girdi: “Gyve- 
tikslu buvo nusiuntęs tenai na J’e rantėse. Kiekvienoje 
savo atstovą. Įšantėje būna nuo 6 iki 12 dnr Rlonė

Bet “Philadelphia Press”į vynj- Tas šantos jie stato i{,<H»klvno. 
šerifą teisino, o streikinin- patys, dažnai vogdami

rašė SLA organas.
Šitaip buvome niekinami

ilsėkis, Andriau, Kana-

Esą, kada tik valdininkas nos atsidaro į vidų. kitos į kanis gjji užuojauta, 
pasitinka tokią minią, jo lauką. Lovos, stalai ir šuo-, p. §.

Nauji leidiniai

SIAURUOJU TAKELIU,
tą prieš valdžią.” syklos dirba gerai ir išmo- paiašė K. B. Kiaučiūnas,
vi- i .« « ka daug p’nigu algomis, tai ’^dagavo rašytojas Vytau-
Kaltino kasyklų baronus jau „žmokesčin dieną mies- tas Alantas, 178 pusi., au-

Taip argumentavo laik- telio policija ir ligoninė ži- toriaus leidinys,
ramtis, kuris atstovavo Penn- oo, kad turės daug darbo... Tai senosios kartos išėj

iu <<>attie mieste turi oasista-*tai čia blogas ženklas. Se-gyvasties... Amei ikiečiu kvlvanijos kasyklų baronus, (suprask: bus daug mušty- v’o, daug veikusio scenoje,
• p - - - — —a: rv------------ i— .......srisinil-’ Bet “The Hartford Cou- nių ir sužeistu. Red.). Ypač ”lš dūmines lūšneles eile-

būdamas toliau nuo kuomet .pasitaiko krikšty- rasčiu rinkinio auioiiausal- 
isą kaltę sudėjo nos ar vestuvės. Tokios iš- suminimai.

<:ai ar Amerikon gazietos|t?> "aU ‘ūmus už $165,000, novėj Dievas sumaišė žmo- laikraščiai tuojau prisinil- Bet “The 1 
a, i.a ,,nHi,Jirei vra žydas. nėms kalbas, o dabar, atro- dė aprašymais apie svetim- rant”, būdan

bosai iru, -erb-o^'’ -Maiki, šito aš nesu- do, kad sumaise razumą. taucių buntą (geras buntas, kasyklų, vist
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Iš Pavergtos Lietuvos Į
Sugrįžo A. Stulginskis Iš viso išrinkta 26,383 at

stovai, jų tarpe 9,576 mote-
Yra žinių, kati sugražin- rys. i

tas buvęs Lietuvos prez:- patys komunistai skelbia,' 
dentas A. Stulginskis, ku- kacj išrinktųjų atstovų tar-1 
ris 1941 m. birželio mėnesi j)e komunistų tesą 8,481 ar- 
buvo išvežtas j Sibirą. Grą- ba 32',, kiti nepartyviai, 
žintas ir Jeronimas Plec- ir jie komunistų pasiū- 
kaitis. Gen. M. Pečiuiionis lyti.
esąs senelių prieglaudoje. Skirstant alstovus pagal 
Senelių prieglaudoj kažkur uzslėmimą, darbininkų tė- 
Rusijoj esąs ir Stasys šilui- ra g*-, kolchozininkų 53/č, 
g*8* kiti Įvairūs' “činauninkai”.
- Kaune vėžio liga miręs !r kolchozininkų skaičiuje 
ats. pulk. Įeit. Zubrys, mi- •' ‘a .d?uS administracijos 
rusi ir gyd. Ragaišienė-Bie-.1
liūnienė ir jos vyras daini .
ninkas Bieliūnas. 1944 m. atstovų rinkimai: Ką ko- 
rugpiūčio 25 d. Sibire mi- mun*stŲ partija nutarė įš-
ręs buvęs krašto aps. minis- 1 inkti’ tie ir turėj° būtl 
terijos juriskonsulatas pulk. linkti” Komunistų valdo-

AIRIŲ SOSTINĖS MAJORAS

Airijos sostinės Dublin majoras Robert Briseoe yra 
žydas, kurio tėvas yra kilęs iš Lietuvos- Neseniai jis 
buvo atvykęs j Ameriką ir dalyvavo airiy šventėj New 
Yorke ir Bostone. Jis visur buvo iškilmingai sutiktas 
ir susilaukė didelio dėmesio ir pagarbos- Jį čia mato
me su žydaite pabėgėle iš Vengrijos skaitant bibliją-

Tai nebuvo laisvi vietos

A. Urbelis.
“Rinko” savivaldybes

Kovo pradžioje buvo “rin
kimai” ivairiu vietos tarv-

muose kraštuose nėra lais
vų rinkimų.
Už skurlius tūkstančiai

pasirinkti, ir dabar ne tik 
jo laikraštis komunistų ne
liečia, bet Li skiria nema- ____________
žas sumas komunistų par- _ ...........................- .............
tizanams paremti. Lž tai Pasibaigė šiemetiniai Vasario 16-sios minėjimai, 
pusbrolio nepaliestos plan- daugelis lietuvių juose dalyvato ii savo aukomis jin- 
tacijos tebeneša milioninį sidėjo prie Amerikos lietuvių tarybos vadovaujamos 
pelną, kai tuo pačiu metu: kovos už Lietuvos laisvę.
kompartizanai jau daug* Bet dar daugiau yra lietuvių, kurie negalėjo mi- 
kam tikrai nušienavo kau- nėjimuose dalyvauti. Todėl Amerikos lietuvių taiyba 
čuko daigynus. Visą eilęki- kreipiasi šį kartą į juos ir prašo jungtis i bendrą darbą, 
tų laikraščių buvo komunis-j siekiant Lietuvos laisvės atstatymo. Tie, kurie dėl 
tų tiesiog nupirkta, ir Pei-i vienų ar kitų priežasčių neturėjote galimybių savo au- 
pingo vyriausybei palanki į kos Įteikti minėjimų metu, pasiųskite ją tiesiog ALT 

centrui šiuo adresu: Lithuanian American Council, 
1739 S. Halsted St., Chicago 8, Illinois.

Amenkos lietuvių tarybos uždaviniai nėra suma
žėję. Atvirkščiai. Nauji Įvykiai pasaulinėje politikoje 
iškelia naujus rūpesčius. Ankščiau ar vėliau Lietuvos 

Jau daug padarė, kad jį pavergimo klausimas turės būti pateiktas pasaulio opi- 
gan laimėtu. Komunistų tujai—Jungtinėms tautoms. Tam reikia ruoštis ir bu- 
agentai pradeda viliodami dėti. Tam reikės naujų išlaidų.

Amerikos lietuvių taryba kreipiasi i visus geros 
valios lietuvius, kad jie skirtų reikiamą dėmesį eina- 

juos veikia moky klų jauni- j miesiems Lietuvos laisvinimo reikalams ir pagal gali
mą; per jaunimą pačius i mybės paremtų juos savo aukomis.

Kolonijų veikėjai ir visuomenės vadai, paragin
kite savų organizacijų narius, kad jie neatsisakytų nuo 
kitų patriotini darbą dirbančių lietuvių. Jeigu yra ga
limybių, patys parinkite aukų ii- pasiųskite jas aukščiau 
nurodytu adresu.

Amerikos Lietuviu Tarvbos & •»
Vykdomąsis Komitetas:

1957 m. kovo mėn. L. Šimutis, A. Olis,
Dr. P. Grigaitis, M. Vaidyla

Lietuviu visuomenei

spauda vis didėja.

labai
ypač

Raudonoji Kinija 
susidomėjo jaunimu, 
tuo, kuris mokosi vidurinė
se ir aukštose mokyklose.

pačius gabiausius ir ener
gingiausius mokinius ir per

mokytojus. Kai kom jaunuo 
Iių “ląstelė” mokykloje pa
lenkia savo įtaka mokinių 
daugumą, jie darosi moky
klos šeimininkais, išgraužta 
iš mokyklos sau nepalan
kius mokytojus, jaunimą iš-' 
veda, kai jiems reikia, gat
vėn demonstracijoms, pa
naudoja komunistinės lite- 

... . . Po perversmo kinuose ratūros platinimui ir net
tvirčiau atsistojo ant kojų Honkonge apsigyveno tur- streikų organizavimui. Bu- 
ii apsitvaikė namie, pia- Hnga kiniečių šeima Au. vo atsitikimų, kad komunis- 
sidėjo jų paraustinis darbas jog rejkaius tvarko panelė tiniai nusiteikusios mokinės
NSi.^damrirkriS' A“ e f“'?0 aPsuk-f »liki™ Simnazijos direk- Jau buVQ ka(, mums bug
dWžiau"^™vo "r S e labai ,™,>una™' ^Hdžiaudas dėmesi>tO. “P0?- l™"?a k<«,i. nes turėsime i,ėdy-
iie skvrė mažesnėms niotu • A • J. P°Pu“aiJl au' a' . .(,e J praeitiems linkimams išleis- mų juos rėmę”jie sKyre mažesnėms pietų-(<-tlgro balzama’ , turi fab- skinamas akademiniam jau-1J , , miiinnil dolpriu
rytų Azijos žemyno salims. i ,iku leidžia du didelius lai-nimui. Peipingo vvriausvbėit7. f .....................................Tai hnvn Tailandas ^QiaJ, T, , . “ - - - 3 , * tos sumos republikonai is- tos komisijos žiniomis, nn-mis, tadoneriSi B™l Tv Honkonge ir Bang- pasirūpino sudaryti. paleng- kido 20 ? if demokratai kiniains į^ido ?2,987,072,
Malava Indivandlnv'1 koke- ko™unistal nusavino vintas sąlygas jaunimui j J J 9 milionus dolerių. Pati 
Malaja n Indijos \andeny-iĄu geimaj pačioje Kinijoje emigracijoj. Kad aukstuo- 
no salynas. Tuose kiaštuo- fanrĮku Įr visokiu įmonių, sius mokslus studijuotų Ki- 

kurių Vertė siekia 50 mil. ni jos universitetuose, o jos 
dolerių sumos. Panelė Au agentai nevengia grasinimų laįdu nėra gaĮįma 
Sien šito neužmiršta, ir jos tėvams, jei tie vaikus sulai-i Manoma, kad ta 
laikraščiai daug rašo apie ko; Tuo būdu nuo 1^0ikijsiekia net miHonų doIeV 
komunistu nepasisekimus/ 1955 metų kinų emigracija rju

yra pasiuntusi mokytis tau-j įdomu žjnoti kas sudėjo 
.. donojoj Kimioj apie 3o:tl‘

Kas laimės Aziją?
Visi žino, kad siuntiniai Į 

Lietuvą labai brangūs: ne-j 
muitai ir didelės įbų atstovai, butene 84 raio- . . , .co • * - . . . žmoniški89 miestu. 4 raionimu . ... ., , x ,• siuntimo išlaidos, bet nerai 

kito kelio pagelbėti savie-’ 
siems. Kai kas siunčia paš-1

mUR°r! nistai, Sovietų padedami,
DCv ’ ^^.4.9 * '

nų, 89 miestų, 
miestu. 1.209 apylinkių 
11 sodybų tarybų.

ir

Turinčių teisę balsuoti bu- tu neapmokėjęs
vo 1,704.692. Iš jų balsavo: Taip, 
rinkimuose

Kaip komunistai apgaule, klasta, grasinimais 
ir t.L plečia savo įtaką.

Raio V. Kimantas jos žemyną.
Va, kaip ji tai daro.

Kaip tik Kinijos komu-

pigiau,
ta- kokie vaisiai" 

lybas 1,273,648 arba 99.- Viena moteris pasiuntė 2 
96',, i miestų tarybas 634,- senu žieminiu ir 2 pavasari- 
340 arba 99.85',. į rajonų niu paltus ir senus sijonus, 
tarybas miestuose 147.700 bet visi gerai išvalyti. Po 6 
arba 99,74',, i apylinkių ir mėnesių siuntinys grįžo, nes 
atskira sodybų tarybas 1,- nesą dezinfekcijos liųdymo, 
069,271 arba 99.96',. Tai- o muito už tą siuntinį gavė- 
gi. visur beveik visi baisa- jas būtu turėjęs mokėti net 
vo. Bolševikijoje visur ir vi- 8550 rublių. Tiek pinigų tik 
suomet taip skelbiama. komisarai gali turėti.

1 rajonines 
,B

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS M ^TUTUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji
mas apie nepaprastą žemaiti. Koris
«lati— nuostabių dalyku padar'-. tik 
nepadarė vieno, kuri tikrai ' arėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... ?•>.

Kas ka remia?

iš Darbininkų organizacijos,

LENGVAS BEDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vaiioy.'iis pra

dedantiems angliškai mokyti-: duoda
ištarimą, angliškus 
Kaina ........................

NAUJA VALG
chelsonietivs parašyta: 250 į\aii:i

rj'Cvptų, 132 pusi. Kai> sa ....$1.25
KAS BUS, KAS NEBU:S. BET ŽE-

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sri: >-
iros įdomus aprašymas. kaip Jonis
Mažrimas 1S12 melais i- Viekšaių į 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš io išėjo. Kaina >2 30

CEZARIS. Mirko Jesuiič’o 
vertė A. K. Puida, pin

138 puslapiai, kaina ........

ren.ana- 
oji daiis. i 
............. S21

CEZARIS, Mirko Jehisič'o romanas, 
vertė A. K. Puida. Antroji dalis,

211 psl. Kaina ............................ $2.

CEZARIS, Mirko .J-.lusk o i •manas, 
vertė A. K. Puida. T rei i«ji ’ialis,

17(1 psl. Kaina ........................ *■-.

MILŽINO PAUNKSMĖ. Bali“ Sruo
gos trilogiši.a istorijos kronika.

173 pust., <i.Uclis fnr.na’as, gera 
popiera. Kaina ........................

iš jų 99
komisija pastebėjo, kad tai tams.
via tik dalis rinkimų išlai- -----
du ir kad visu rinkimų iš- 

išaiškin- 
suma

teko demokra-

se gyvena apie 160 miiionų 
žmonių.

Kinijos komunistai pasi
naudojo bolševikų “darbo” 
metodais bei jų patyrimu, 
kaiką papildydami savu iš- suktybes ir smurtą 
radingumu. Pasekus, kas 
yra dabar Tse-Tungo agen
tų daroma minėtuose kraš
tuose, gaunama nepapras
tas, gal net klaikus vaizdas 
—tiek atkaklus ryžto, ini
ciatyvos, klastos ir nesiskai
tymo su priemonėmis rodo 
kinų komunistų įtakos plė
timasis (ekspensija). Va, 
keletas pavyzdžių, kaip ko
munistai “dirba”.

15 A LEO IEŠKOMI

l’.ALEo centras yra prašomas 
paieškoti sekančiu asmenų: 
ieško savo
J. A. V.

tetą. gyvenančiu

se Peipingo vyriausybę 
atgausi visus sav
Ar tikrai atgautų— klausi- mie tnrT daiTii ~ i Vienos DuPont seimos
mas; bet panelei Au galvo- * ' .nariai davė $248,423, Pews
sūkis. Tuo tarpu ji tyli, bet Kai 1953 metais vicepre-, $216,800, Rockefelleriai 
kaip ji pasakys, klausosi zidentas Nixon lankė Azi- $152,604, VVhitney $121,- 
tūkstančiai kinų emigrantų.1 jos kraštus ir sužinojo, kaip 450, Melonai $100,150 ir tt. 

Bangkoke. Thailande, to- su jaunimu yra, dviem dėl-į 100 didžiųjų karo rango-

lautu oe n • * • • i - i • ivoju o uvuiv-
.0 fabrikus k.lekvlenasl’Jauna kratams tik $107,109.

lg virsaus jsakynią, ką na-l „T. .
mie turi darvti.

m., gyveno Chicagoj.
M artišius. Antanas. Kazio s., 
gim. Paliepiu km . Kėdainių ap. 
Stroliai, Marytė ir Onutė, ki
lusi s iš Anykščių vals.

liraliauskai. Stasė ir Juozas, 
atvykę po antro pasaulinio ka
ro.

Aš NETIKIU J DIEVĄ, 
argumentų, kurie
Kaina ....................................  .Me

ATLAIDŲ PAVĖSY, P. A bei kio ro
manas iŠ Žemaičių Kalvarijos pra- 

c;'ies. Kietais viršeliais, 467 pusla- 
i" m i • t a. 11 ,i . $6
PABUČIAVIMAS, parašė J. GrU- 

žas. novelių rinkinys, 155 psl. 
Kaina ......................................... $1.50.

pasikalbėjimus. TA VO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
............................75c Parašė Ikonas Glumas. Trumpas

socializmo aiškinimas. Kaina 25c. 
KNYGA. M. M i- DEMOKRATINIO SOCIALFZMO 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams supras

ki. Kaina ......................................  Me

(SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-,

nas. Kaina .......................................  10ei
LIETUVIU K Al. BOS ISTORIJA.

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausimu veikalas. Kai. 
IKI •••••••••••••••«««*ooeoooo  $3.00
l'IKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

KUPLIA, arba komunistų diktatu 
l'-a faktų šviesoje. Trumpa bolšetis- 

r.o istorija ir valdymo praktika. La- 
•iį daug medžiagos. 96 puslapiai.

kaina ........................................  Me
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 

šE\ IZAIAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
klausimu knygutė. Kaina ..............25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi
sokiu įvairiuose kraštuose ir jvairiuo- 
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina .............................   $LM
ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Anelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ..............................23-50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai
išverto Ai. sako mokslas. Kaina ..................25c

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos soeinldeniokratų raštai dėl bol

ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo-
t ie. Kaina .......................  25c
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikšėio 
nybės laikų Romoje, **

Knyga 
Kaina

ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 
jis Andriušis, trumpos lyrinės 

apysakos, D H) psl. Kaina .... $1.50.

patašė Pulgis Andriušis, 
juokingas romanas, 210 psl. Kie

ti i — viršeliais. Kaina ........ $3.
KLAUSUČIU ULYTELĘ, pa- 

rašė Liudas Dovydėnas, jdomi 
176 psl Kaina .... $2.20.

Trumpai 
keitėsi vi- 

kodėl ji dar
eoooooee eda^^

KON-T1KI. Tlior'lleyerdald išrašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu is Pietų Ai i' r...us j Po-
litieziją. 413 pusi. Kama. • •. •>. 4 «)
APIE LAIKA IR ŽMONES. 

4. Aisčio alsiiiiininia! apie

Miškini, 'luiną, Savickį, t.nas

24y pusi. Kaina ........................
MIRUSIOS SIELOS, 

svarbiausias veikalu

Poeto 
Bi:ia|, 
ir kl

< logelioAL

Miškinis. 2'.»<» pi.sl. Kaina.
FOUILZJAI IR l.il.Tl VA.

M- t aiatlkos paiasyl.. knyga
»>usi. nuinp ..............................
ŽEMAITES RAŠlAi. Baisiosios 

mūsą rašytojos pii-mojo karo iiieui , 
Amerikoje parašyti vaizdeliai m *'a : Kipre, 
šytojos paveikslu. l-'S l usl:‘I>Ja'’! pnor jją.
kaina ...............................................................H*'
N EPRIK LA U St»Al < ’S 1J L 1 b \ OS!

PINIGAI. J<»no K. Kario.
veikslų, 225 pusi., gemine l
Kaina ....
A K1SS IN IHE BARK'. J

no hhrIų kaina SPgI'IIS '

Kui.igoĮ, 
’oO;

'I
>0.0 • tjpei.is. 

.lažini-;
\ aiz.ia-iia:. 

virseiiais S2- t

kie pat agentai pasakė ten.nais suspaudė sau galvą, oįvų (kontraktorių) republi- Sprin<,žilinai. Algirdas ir Ani- 
leidžiamų laikraščių redak- po to jo iniciatyva buvo su-ikonams sudėjo $1.133,882. cvt. s Prano s grime Gaižu k. 
toriams: “Mes norime, kad rinkta lėšų pastatyti For- demokratams $40,975. Dženiedžionas. .Jonas. Jono s-,
jūs mūsų nebepultumėt. Ga- mozos sostinės Taipey prie- 29 didžiųjų aliejaus ben-’gimęs vemčikos kaime, 
lite būti net neutralūs, ir už miestyje “studentų kaimą” , drovių vadovu republiko- Leiza Karolis. Fridriko s-, iš-
tai nebūsite užmiršti. Kartu studentams gyventi ir suda- nams davė $344,997, ir de- vykęs prieš 1914 m-, gyveno
jums tenka pagalvoti, kad lytos sąlygos jiems studi-’ mokratams $14,650. Orooklyne.
neužilgo čia gali būti ir ki-juoti neraudonoje Kinijoje. 88 bendrovės, dalyvau- Endrušaitis. E<ivardas, Kardu

Kinija yra iš seno tirštai 
gyvenama ir savąjį gyven
tojų perteklių šimtmečiais 
vare emigracijon. Dėl to 
dabar vien Azijos įvairiuo
se kraštuose yra daugiau 
kaip 12 mil. kiniečių, ne
skaitant Jungtinių Ameri
kos valstybių, Kanados ir 
Pietų Amerikos. Neskaitlin
gomis kolonijomis jie yra 
pabirę Rusijoje ir bando 
laimės net Europoje. Pačio
je Azijoje jų labai tiršta. 
Anglų kolonijoje Honkon
ge iš kas šimto žmonių ki
niečių yra 99. Singapore iš 
1 mil. 100 tūkstančių gy
ventojų kiniečių yra 900,- 
000. Malayos fedeniotuose 
kraštuose iš 5 mil. 600,000 
gyventojų kiniečių yra dau
giau kaip 2 mil. Thailandc 
jų yia 3 mil. 700 tūkstan
čių, Indonezijoje 2 mil., 
Vietname apie 1 mil. Dalis 
tų emigrantų praturto, ver
čiasi prekyba, laiko ban
kas valdo milžiniškas plan
tacijas vertingoms žalia
voms gaminti, turi fabrikų, 
leidžia laikraščius. Kinie
čiai yra prisisteigę emigra
cijoje savų mokvklu. Ko
munistinė Kinija pasiryžo 
paruošti iš tos emigracijos 
sau įlenktąją koloną, kuri

So. Botton 27, M«m ’ jai padėtų užkariauti Azi-

s pirmųjų KriKucio- 
loje. Palestinoje ir 
laimėjusi Nobęlio

• ••••••••oaaae

15<i imsi. Kaina kietai? 
minkštais viry?liais ................. ' H-R
lietuviu kalbos gram a i ik a.

Parašė Dr. D. Plika. Pritaikinta
{XskOS. ..!S()ci ALIZMO TEORIJA.

JUOZAS ŠTAI.INAS. :>r,a kaip' ir aiškiai parodo, kaip 
e Kaukazo razbai.ūin.as tur.?’ pašiną
ręs Rusijos diktatorių. Kaino

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

>uoir.enčs santvarka 
.. 25c keisis. Kaina

ir

#36 East Broadwav

taip ir kaip jums tuomet Tas šiek tiek padėjo ati- jančios atomo energijos s. išvykęs prie
būtų”. Ne vienas pakalbin- traukti kiniečių jaunimą programos vykdyme, repu- Ven<> Chicagoj.
tu redaktorių pagalvojo ir emigracijoje nuo komunistų blikonams nepagailėjo Lcizaitė. Dora. Fridriko d., iš-
“susiprato”. Dabar susipra- frakojimo. Bet tai tėra $387,342, demokratams tik vykus: prieš 1914 m., gyveno
tusieji gauna pavydėtinų šaukštas statinėje. $30,700. Prooklyne. <
dovanų, ir laikraščiai nieko —1 47 investicijos bonų pasi- Jankauskienė - Matjošaitė.
pikto apie komunizmą ne- įsižiūrėjus į komunistų rašytojai republikonams Bu iam. •:<ka>. Antanas. Jono s., 
berašo. veiklą kiniečių išeivijoje, ir $237,800, demokratams $2,- gim.

Panašiai atsitiko ir Sin-; matant, kaip ji varoma pia- 000. 194d
gapore. Ten milnionieriu* ningai, pergalvotai, su ne- Prekybos departmento Soldiną 
Jurgis Li leidžia piktai įprastu ryžtu ir sugebėji- verslo patarėjų taryba re-
nrieš komunistus nusiteiku- mu, nevengiant jokių prie- publikonams $268,499, dė
si laikraštį ”Xan Yang Si- monių iki opiumo vartoji- mokratams $4,000. 
ang Poa”, plačiai skaitomą mo imtinai, kyla Azijos že- Pramonininkų sąjunga re- 
visoj Malayjoj ir Borneo myno likimo klausimas, publikonams $81,475, de- 
saloįe. G. Li pusbrolis tu- Peipingo įtaką stabdyti ga- mokratams nieko, 
ri Singaporės apylinkėje di- i>adėti \ akarų tikslingos Sąrašą būtų galima tęsti 
džiausiąs kaučuko medžių pastangos. Bet galimumą toliau ir jis vis rodytų, kad 
plantacijas. kurios jam laimėti minių pasitikėjimą stambusis biznis didelėmis 
duoda kasmet milionines >r palankumą Vakarams sumomis beveik išimtinai

191 1 m., gy-

i;»o,; m Naujamiestyje, 
m. vokiečiu išvežtas į

Mileriene. D<»niieelė (Sabonai- 
tė). kiluri iš Kn|K’iskių km-, 
Žaslių paštas.

Patys ieškomieji arba 
ju<'' žinantieji prašomi 
liepti šiuo adresu :

BALF. 105 Grand St. 
Bruoklvn 11. N. Y.

apie
atsi-

pajamas. Vieną dieną pas sunkina praeities ”giiekas”: rėmė republikonus. Buvo 
milionierių Li užeina ko- Vakarai čia atstovauja ko- jų tarpe vienas kitas, kuris 

agentai ir mauda- lonialines valstybes, tuo pa- davė ir demokratams, taip 
Jei tavo lai- veldėdamos ir atsakomybę sakyti, dėl viso ko. Atsar- 

kraštis nepradės kitaip apie už lų valstybių čia vestą ga gėdos nedaro. Ne nau-

MŪSŲ ATSTOVAS 
ANGLIJOJE

munistų 
giai praneša “Keleivio” ir 

atstovas Anglijoje 
Venskūnas (17 Wellview 
Dr.. Motherwell, Lanark

“Darbo” 
yra J

juk. kad 
stambūs

Italijoje
kapitali?

poli- Bena
pusbrolio tiką. Juo labiau sunku, kad kitur

Old bena- šūkis — ”Azija aziatams!” aukomis remia komu- Scotland). Visai* prenume
darosi ten kaskart patrauk- nk-tus apsidrau<limo sume- ratos reikalais prašome

mus rašyti, partizanai taip žiauraus išnaudojimo 
nušienaus tavo 
kaučuko laukus, kad bepa 
liks juoda žemė. Pasirink!”

Jurgiui Li nebuvo iš ko lesnii

ir
•tai

rimais: “Jei jie kartais lai- jį kreiptis.



PuJlCLplS *-č*t5s

va prieš paaugl’ų rūkymą. 
Mokyklose ir aplink moky
klas rūkymas yra uždraus
tas. Dar 1955 metais moki
nių rūkymo išsi plati n imas 
(apimtis! buvo ištinąs. Ta
bako monopolis pasiūlė 11.- 

‘000 kronų premiją už ge- 
; riaus‘ą rasini apie rūkymo

_________________ j žalą. Taip pat prekybinin-
Jau anksčiau buvo pašte- dirbimas, asbesto gamyba, Ka\ buvo skatinti neparda- 

bėta, kad tarp plaučių vė- metalų malimas liejyklose,1 '’į11?** cigarečių mažais kie- 
žio atsiradimo ir kvėpavi- dujų (gazo) gamyba taipgi , ?a?s» paaugliai ir mo- 
mo kai kuriomis dulkėmis padeda plaučių vėžiui atsi- negalėtų jų įsigyti,
užterštu oru yra tam tikras rasti. Užterštas didmiesčio; Banasus žygiai pradeda- 
įyšys. Tokios žalingos dul- oras yra kita gana svarbi!*”1 ..al.*vU. lr, kaimyninėse 
kės yra uranijaus metalo, priežastis. Žmonės daugiau j Danijoje ir Norvegijoje 
chromatų. cigarečių dūmai serga plaučių vėžiu didės--
bei bendrai užterštas did- niuose miestuose, nei kai
ru iesčio oras. me. Dar kitas veiksnys yra

Dr. Oscar Averbaeh su bronchų gleivinės uždegi- 
septyniais kitais gydytojais mas, kuris paprastai gali 
studijavo ryši tarp tabako palikti- tam tikrą epitelio 
rūkymo ir bronchų giervi- pasikeitimą ar sužalojimą, 
nės pasikeitimo rūkančiuo- Gal būt kad žmogaus orga 
se bei ilgainiui plaučių vė- nizme yra

Moterų Skyrius

Rūkymas ir vėžys

lienei Mrs. T. Balys. Athol.j 
koks faktorius, Mass. !

žio atsiradimo. Viename kurio žmogus nustojęs, len-j *
medicinos žurnale neseniai gviau pasiduoda bronchų; Albert Krom iš Homestead.' 
paskelbti tyrimų rezultatai, gleivinės pas’keitimui ir vė-ĮPa.. užsakė Laikraštį ir kaienJ

Į dorių savo švogeriui H. Lokat.l 
i Vokietijoje, 
ii

manau, bus Įdomūs ir šio ziui.- 
laikraščio ska’;tytojams.

Tyrimai pareikalavo daug
kruopštaus darbo, nes iš 150; Vos 2 savaitėms praėjusi čepulionis, Chicago. III-J

Sukėlėjas surastas?

žmonių plaučių jie padarė po šio straipsnio pasirodv-!užsak* laikraštį ir kalendorių! Uogintas 
28.638 mikroskopinius pro- mo. spauda paskelbė žinią,Mortai Plaus. Chicago. III 
paratus. kuriuos peržiūrėjo, kad vėžio sukėlėjas yraiš-
net 80,000 kartų. Kai kurie skirtas iš tabako dūmu. In-5 •
atvejai neatirko jų griežtas i dokinietis moksbninkas
sąlygas, o to dėl tik 117 Prancūzijoje Dr. Buu Hoi 
asmenų p-a išanalizuota šių“ sako išskyręs tam tikrą 
tyrimų daviniuose. dervinę (smalos) medžiagą

Šie žmonės turėjo tiks-! (34-9-10 dibenzpyrene). 
liai užrašytą jų rūkymo is-! šis junginys atsiranda tada, 
tori ją. Jie buvo suskirstyti Į J kai tabakas dega. Apie 4.- 
tris grupes: tie, kurie nie-:O0Ū pelių buvo panaudota 
kada reguliariai nerūkė:, moksliniams tvr’mams. Jos
tie. kurie rakė mažiau, kaip buvo įšvirkštos su dibenz- į c7nn. įZ
i paKeų cigarečių per aie-;pyrenu. Per 42 dienas pa-|meratą j. Papečkiui. RosarioJ 1 
na. ir tie. kūne rūkė dau-'prastai pelės susirgo vėžiu.’
giau kaip vieną pakeli per j Užteko tik pusės miligra- 
•dieną. Palyginus v’sus ro- mo, kad kiekviena pelė 
zultatus. anie astuoni gydy-įgautų vėžį. Dr. Buu Hoirū- 
tojai priėjo išvadą, kadįkytojams žada šiokį tokį 
"daviniai pilnai sutampa su; suraminimą. Jis mano, kad 
teorija, kad cigarečių iii- bus galina padalyti tam 
kymas yra svarbus plaučių j tikrą filtrą ant cigaretės 
vėžio atsiradimo veiksnys; kandiklio, kuris išfiltruos 
(faktorius)”. [šią blogą smalą. Bet kažin

Be šio veiksnio, tie moks-Į ar verta rūkoriams šio filt- 
lininkai mano, kad tam ti- i-o belaukti. Akyvaizdoje 
kras užsiėmimas, kaip chro-
matų kasimas, nikelio ap-

KNOW YOUR HEART

In 5 doys ’ke t»ean oi • 

• orge ’O" pjmpt»ne«ęh 

b^ooo t.;i tbiy JO-ton te<-« 

cot.

HELP YOUR HEART FUNQ

HELP YOUR HEART O

koriams tektų apsigalvoti.
Švedijos pavyzdys

Paskutinius porą metų 
kultūringos skandinavų val- 
stlbės rimtai susirūpino rū
kymo ir plaučių vėžio klau
simu. Kaip žinoma, Švedi
joje ir Norvegijoje tabako 

'monopolis priklauso valsty
bei. Demokratiškoje Švedi
joje buvo padaryti pirmieji 
žingsniai rūkymo žalai pa
vaizduoti. Tabako monopo
lis ne tik sustabdė cigarečių 
reklamą, bet dar davė 300,- 
OOfl kronų vėžio tyrimui. 
Taip pat buvo pradėta ko-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, tu Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai- 
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautu mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti iiuo adresu:

KELEIVIS
CM E. Broadway Sa. Boalaa 27, Mbm.,

KELEIVIS, SO BOSTON

Gyd. VI. K.

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANŲ

Gcorjre Kulis iš Ozone Park. 
N- Y., atnaujino prenumeratą 
ir užsakė kalendorių savo bro

NEPAVYKO Jl’O NUSIKRATYTI

Kuboj karaliauja diktatorius Batistą. Jis laikosi ge
rai penimu kariu ir policijos pagalba. Neseniai stu
dentai mėgino įsiveržti į Batistos rūmus ir jį nuga
labyti, bet policija ir kariuomenė sukilėlius iššaudė 
kaip kiškius- Paveiksle matome Batistą (kairėj), jo 
žmoną ir kariuomenės viršininką gen. Tabhanilla poky
ly Batistos 1952 metais įvykdyto perversmo sukakčiai 
paminėti.

Jonas,

atnaujino 
seseriai

iš Kapčiūnų
k.. Pušaloto vai-, Biržų ap. 
Yalinčius. Juozas. Juozo sūnus. 

\ yro gimtadienio proga Mrs- gyveno gal \Vorcester. Mass. 
D. Pauliukonienė iš Baltimore.; Yalkienė - Antanaitytė. Anto- 
Md-. užsakė jam “Keleivį” irisė. iš šakių ap-
kalendorių. \Vasermanas, Vytautas Joha-

* į nas.
P. Leimon iš Detroit. Mich., j Venckus, Juozas, gyvenęs Bos- 

prenumeratą savojtone< Grand Street. 
C.leubičienei,ĮZitikis Vladas.

Prancūzijoje.
Mrs

Maraškauskas iš \Yater-

Argentina-
*

Mrs. Kropienė iš So- Bostono 
atnaujino prenumeratą K. Ka- 
veckui. Montevideo. Uruguay.

KONSULATAS IEŠKO

Ieškomieji ariia apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti i:

’onsuiate Gen. of Lithuania 
41 \Vest 82nd Street 
New York 24. N- Y-

VOKIETIJA

Balutavičius, iš Piliuko. gyve
nęs New Yorke- 
Bendaravičienė - Valinskaitė.

PAVASARIO DAINA

Po žiemos vargų karčių 
Aš pavasį švenčiu -..
Lauksiu tolimų svečių...

šalčiai, pusnys—praeity.
Nes gegužė jau arti.
Saulės pirmgimė nuirti...

Didį kraitį ji atneš—
Žemės lobį. ar bemaž 
Visa, ko ilgėjaus aš ...

Ir ko buvo negana
šimteriopai bus pilna 
Suliepsnojusi diena .. .

Skęs kas kviestas spinduliuos— 
Nors kelius ir audros šluos 
Gal kas pavėluos ...

Vaikščios viešnios po laukus,
1 Skins ir uostys žirniukus—
Niekas niekuo nesiskųs...

Baigsis pokylis vėlai
Ir svečius migdys mielai
Žalio šilko patalai • • .

Ir ju dainos vis aidės.

Jurgis Baltrušaitis

J V O N .4 /

Psichologija veikia

Emilija. Karolio duktė, 
šių mokslinių davinių, kurie’Bliudžius. Vytautas. Jurgio jlusi nuo Kudirkos Naumies-'Saulės kerą 

čio. Gruodžio 23 d. mirė Ikl vakaro
palydės

žvaigždės-dar nėra galutini, bet Stip- Brinkaitė - Petkunienė. Marija., , .............................
riai kalba už atsisakymą !ceri>ulėna.s Kazimieras. , Barbora k. .auciuniene, 89
nuo lūkimo, ir mūsų rii- Černiauskas. Juozas. iš Prieini.™*^’ j us* nu? ®^atOn1?'Siu metu vasario 22 d. mi-gyveno Pittsburghe- .

i Čičinskas. Romas. Antano sūnĮ^ ?6 metų .,am.ziaUS Juzė 
1 Daugelav ičius. Algirdas Jonas,! Gedvilienė, kilusi nuo Šiau- 
iš Rokiškio ap. ;
Giraitis. Jonas ir sesuo ^na,(j^Įano pRtJį|ca i I teatrą prisirinko daug mo-
Kazio vaikai. j „ terų ir visos su skrybėlėmis,
Grigo (Grigalauskas). Pilypas. ' Dėkoju poniai M. Peik Per kurias užpakaly seilintieji 
Kaminskas, Antanas ir Yladas.jyz man atsiųsta kalendorių žmonės negalėjo matyti scenos.

ir M. Stepo už Naujienų TodėI’ Pirmam aktui pasibai- 
; šeštadieninius priedus. JfUs’ teatro vedėjas mandagiai 

I paprašė, kad skrvlielėtos damos

ir sesuo Viktorija, iš Parečėnų 
Kažemekas. Feliksas, 
k-. Alytaus ap-
Kazlauskas, Pranas, Simono s. 
Klevickaitė, Nina- 
Martinkėnas. Kazys, iš Dūdų 
k., Saldutiškio vai.
Meškauskas, Jonas, iš Pušaloto. 
Miknevičius, Juozas. Jono sūn.. 
iš Marijampolės ap.
Mykolaitis, Vytautas, Jurgio s. 
Noreika, Zigmas, veter- gydyto
jas.
Pajeda, Kazys.
Paliulionienė - Tamoševičiūtė. 
Eleonora.
Patlaba. Stasys, vedęs Juliją; 
Lukšytę.
Paulauskas. Juozas, gyvenęs 
Chicagnje, 3517 So. I.oue Avė. 
Petkunienė - Brinkaitė. Marija. 
Pilkauskas. Albinas, iš Kokis-1 
kio ap.
Rinkevičius. Jonas ir Juozas ir 
sesuo Tamulynienė. Ona. Pra
no vaikai, iš Vilkaviškio ap., 
Parunkiškių kaimo.
Rupšys. Adomas ir Stasys, ki
lę nuo Varnių.
Setkus, Juozas, iš Šaukėnų. 
Tauragės ap.
Statkus, Mečys, Vaclovo sūn. 
Striauka, Jonas, seniau gyvenęs 
Riverton, Ulinais
Stundžia, Kazys, Anupro sūn.. 
iš Lahanoro parapijos.

Vėl mirė trys lietuvės

Varei (Oidenburge) 
nelių prieglaudoje praeitų 
metų lapkričio 30 d. mirė 
Kotryna Jakštienė, sulau
kusi 84 metu. Ji buvo ki-

se-

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\Į 
ga užrašiau jai “Keleivi.” 1 
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Kaleivb’ — 
ačiū, dukrele, afiu”w.

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

mytes per Šėlus matos! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Kalaivia
«M E. S7.

J. Karpavičius ...______________ ______ _ _______  malonėtų nusiimti savo galvų
Ar žinote, kiek mūsų krašto papuošalus. Nei viena jo prašv- 

karvės per metus duoda pieao? mo nepaklausė. Bet, truputį pa-
Nemažai- ju<> galima pripilti laukęs, jjs pridūrė: Mano pra-
upę, kurios ilgis bos 3,500 my- -__ .. .
1iM- plotis 10 pėdą ir gylis 3 sywas nehecla senesnių mote- 
pidos. o jeigu pieno pilnus bu- tiI< jaunesnes. Ir bematant 
lėlius sustatyti greta, tai jais visos skrybėlės nuėjo nuo gal- 
apsuksi žemę 112 kartu. Vu.

No. 13, Kovo 27, 193?

JUOZAS GRUSAS .

Gera širdis
(Tęsinys)

Avižius grįžo suniukęs ir piktas. Eidamas pro dar
žinę stabtelėjo. Ai* nepažiūrėti savo paslėpto javo? 
Būtinai pažiūrės! Kaimyno klėtyje matydamas tokį 
milžinišką krūvą javų ir klausydamas Petkaus pagyrų, 

, pasijuto įžeistas ir pažemintas. Toks ūkininkas, visados 
! stovėjęs aukščiau už tą pagyrų puodą, dabai* taip 
skaudžiai turi pajusti savo menkumą. Pasidžiaugs ir 

! jis tuo, ką turi. Kaip malonu gėrėtis savo turtu, ir 
kaip skaudu matyti kaimyno gėrybes! Savo javų jis 
niekam nerodo, nes žino, kad blogos akys gali į nieką 
paversti. Ir jis ir jo tėvai visados saugodavo savo 
turtą nuo blogų akių.

Piktas ir sušilęs ilgai vertė šiaudus ir vis galvojo: 
į ką gi, gudruolis—pasistatė tokią klėtį, be jokio vargo 
supylė, kaip į aiuodą—nė uodas nesuzvimbs. O tu,
žmogau, vellkis čia po šiaudus...

Prisikasė uždusęs, praskleidė drobules ir apglėbė 
rankomis glūdus. Ilgai ilsėjosi prigludęs prie tos slė
piningos javų gyvybės.

Atsisėdo ir pasisėmė saują rugių. Viešpatie, kokie 
grūdai! Apvalūs, pilki, kaip sidabras. Ką ten sidab
ras!—ir už auksą brangesni. Rodos, paimtum ir išbu
čiuotum. Bet nedaug. Nė puses, nė trečdalio to nėra, 
ką turi Petkus. Tiktai duonelei... Dar trupučiukas 
klėtyje, o kitus visus j>aėmė. Išplėšė, iš pačios širdies 
išplėšė tie nevidonai. O Petkus viso lauko javus pa
slėpė. Palups pinigėlių, palups...

Ilgai žiūrėjo beveik susigraudinęs į savo javus. Pa
skandino rankas grūduose, pasigėrėjo jų šaltu švelnu
mu, peržegnojo ir vėl užvertė šiaudais.

Išėjęs iš daržinės vėl pažvelgė i puikų kaimyno 
svirną. Taip skauda širdį dėl anų, ten paslėptų javų, 
taip skauda...

Parėjęs išbarė žmoną, nevalgė vakarienės, o atsi
gulęs labai blogai miegojo.

Rytą piemenukas pranešė, kad baltoji avis nusi
laužė koją. Greičiausia buvo Įkliuvusi Į tvarte pames
tas ėdžias. Bėgo—trakšt, ir nebėra kojos. O dabar ir
milą ir šoka ant triiu koiu. o ta nulaužto ii tain ir

------------ ■“ ------------------ ------------- --------<1 --------~ — ---------------------------------------------------------- <" ---------*

maskatuoja.
Atraportavęs vaikiokas rankove nusišluostė nosį, 

paskui ašarotas akis ir bailiai pažvelgė i šeimininką. 
{Avižius, visas išraudęs, skubiai vilkosi švarką. Dar 
j viena rankovė tebuvo užvilkta, kai jo pyktis pasiekė 
.aukščiausią laipsnį.. Puolė prie piemenuko, smarkiai 
į sukeikė ir šėrė vaikiūkščiui į sprandą, net ūkininko 
(milinės skvernai suplevėsavo ore.

Nuėjo į tvartą ir žiūrėjo Į besikankinantį gyvu
lėlį. Na, ir nesiseka jam! Tokia puiki avis: visados 

ipo du ėriukus vesdavo, o dabar raikės vargšelę pa
plauti mėsai. Gaila avelės, kaip tikros sesers.

Žema karvutė, nulaužtu'ragu, žiūri Į savo šeimi
ninką ir baubia, protestuodama, kodėl iki šiol dar jos 
neišginė į minkštą atolą. “Ir ta vienu ragu”, sumur- 

! mėjo Avižius,. “sako, nulaužtu ragu ir pieno mažiau 
teduoda. Nesiseka, oi, nesiseka! O tas Petkus!... Ir 
klėtis jam pilna javų ir avis turi kažkokias nepapras
tas, su ilgom uodegom. Esu tikras, kad šią naktį jam 
nė viena ilgauodegė kojos nenusilaužė”.

Grįždamas iš tvarto vėl Įsižiūrėjo Į kaimyno svirną. 
Rodos, taip ir mato tą vidurinę paslėptą sieną ir di
džiulę glūdų krūvą Pasijuokė iš visų tas gudruolis, 
pasijuokė... Veš sau naktimis Į miestą javus, o rytą 
grįždamas ant tuščios širdies dar ir burnelę išmes. O 
tau nei dėkui, nei išgrauš...

Jam vėl kilo noras nueiti pas Petkų. Pasiskųsti 
dėl avies, gal dar užsimintų ir apie tuos paslėptus 
javus. Vis ramiau, kai pasisakai, nors ir tokiam kai
mynui, kuris jau seniai slepia javus, o jam tik dabar 
teparodė. Jei padorus būtų buvęs, galėjo tuojau pa
sakyti, juk jie geriausi prieteliai. Bet ne, iki šiol tu 
man tylėk! T ylėk ir slėpk nuo jo, nuo tokio kaimyno, 
kurio žmona pernai ėjo Į kūmus ir dar tokius pietus 
iškėlė. Sarmatos neturi, štai kas yra!

Tikrai reikia nueiti. Bet ką čia prasimanyti? Taip 
iš lyto be jokio reikalo lyg nepatogu. Na ką juk 
jiems jau laikas kopūstus čiečkavoti, o Petkus turi 
puikią čiečką Jis gali nueiti pasiskolinti. Apsigręžė 
nuo vidurio kiemo ir nuėjo per sodą

—Tai, kaimyne, jūsų banda jau seniai ganosi,— 
pratarė į Petkų, kuris ant prieklėčio tvarkė maišus 
bulvėms.

—Tai ganosi.
—O mūsų avis koją nusilaužė.
—Nusilaužė.
—Nesiseka...—sumurmėjo ir slaptai, lyg gėdinda

masis, nukreipė akis Į klėties galą kur paslėpti javai.
—Ką padarysi...
—Atėjau čiečkss pasiskolinti. Moterys...
—Kad, žinai, negalėsiu paskolinti.
Avižius pastatė akis.
—Kodėl?
TiuputĮ suiro. Vienas peilis išlūžo.

(Bus daugiau)
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Ko resp ond
DETROIT, MICH.

Dainos baleto ir 
literatūros vakaras

Baianrižio mėn. 6 d. (šeš
tadieni) 8 vai. vak. Holy 
Redeemer auditonjoje, 56- 
71 West Vemor Highvvay 
(kampas Vemor ir Junc- 
tion) ivyks DAINOS, BA
IGTO IR LITERATŪROS 
KONCERTAS. - VAKA
RAS. Programoje dalyvaus 
muzikas Aleksandras Ku- 
čiūnas. kuris dabar diriguo
ja G. Verdi oi>erą “Rigolet- 
to” Čikagoje; visų mylima 
ir i aukštybes kopianti so
listė Aldona Stempuėienė iš 
Clevelando; rašytojas, šių 
metų “Draugo” romano 
1000 dolerių premijos lai 
mėtojas, laureatas Paulius 
Jurkus iš New Yorko ir po
ra baleto šokėjų iš Kauno

jokio virpėjimo, gali net ni- spaustuvėj, bet apgailestau- PAIEŠKOJIMAI
kel| ar ketvirtuką ant šono ja, kad kaikurios visuome- ______

----------  pastatyti ir jis nevirsta. Ir ninės įstaigos - leidyklos, Pai< , <>nl,s Vvututas Juknevi«us
Karo lėktuvams tas jau mašinų keliamas triukšmas knygynai ir kitos neatsiun-jkiivs i- m naivių kaimo, ukmer-ė-

valstybinio teatro buv. pri- Kovo 15 d. mirė ilgai sir- nebenaujiena, bet netrukus yra mažesnis negu šių die- tė apie save žinių. Prašo
ma balerinos T. Babuški- gęs prof. Jurgis Žilinskis, atejs diena, kada ir komer- nų lėktuve. skubiai atisųsti.
naitės - Vasiliauskienės va- buvęs Kauno universiteto cįnjaj lėktuvai nešios mus Komerciniame susisieki-: Prenumeratoriams žiny-
dovaujamos baleto studijos, anatomijos profesorius. tokiu ereičiu. me tie lėktuvai bus pradėti no kaina $5 kietais virše-Į---------------------------;----------- —
kurie drauge su T. Babus- Velionis paliko liūdinčią j<a tiktai išmėgintas Boe- naudoti 1959 metų pavasa- Kais $4 popiei iniai>.. kiiusįo iš Garsrždu mieste-
kinaite - Vasiliauskiene at- žmona ir dukterį Vitą Vi-; ‘
vyks iš Bostono. Taigi Dėt- Jeišienę.
roite susirinks stiprios me-_____________________
ninės pajėgos iš Bostono, VVASHINGTON, D. C 
New Yorko, Clevelando ir _______
Čikagos. Lietuvos įgaliotam

Koncertą - vakarą ruošia minį#teriui 70
JAV lietuviu bendruome-i
nės Detroito apylinkė. Vi- Kovo 26 d. Lietuvos įga

encijos
VVATERBURY, CONN. SKERSAI AMERIKĄ

-----------  PER 4 VALANDAS
Mirė prof. J. Žilinsku

ing bendrovės sprausminis rj. Taigi po 2 metų kelionė Kl*e»PtIS; A- Smjutis.
: lėktuvas 707, kuris pakilo lėktuvais sutrumpės per pu- St., Ne\v York 24, 
iš Seattle. VVashington vals-sę. O kas šiandien žino,
;tijos sostinės, aerodrome ir kaip greitai mes skrisime po į 
po 3 vai. 56 minučių nusi-'4# 8 ir daugiau metų? To-P°
leido Baltimorės Friendship Kai šuoliais mažėja! 
aerodrome, nulėkęs 2,327

rajono. Jis pats ar 
•.-iii. adresu:

jj žinantieji at-

.v<rr. Auna Aukstoli 
:»?•» I)e Ka!b Avė.
IJ» ,ok!vn 2i. X. Y. «14

••
s
RR

sas pelnas skiriamas Bend-'įjotam ministeriui Povilui 
ruomenės reikalams, t. y. Žadeikiui suėjo 70 metų. 
šeštadieninės ir lituanisti- i 1920 metais atvykęs su Lie- 
nės mokyklų parėmimui,:tuvos misija, kuriai vado- 
jaunimo organizacijoms,' vavo J. Villeišis, P.. Žadei- 
sportininkams, jaunimo kis visą laiką pasiliko šia- 
konkursams, jaunimo šven-ime krašte, eidamas tai kon- 
tėms, lietuvybės palaiky- sulo, tai generalinio konsu- 
mui ir kitiems kultūriniams1, lo, o nuo 1935 metų jgalio-
reikalams.

V. Kutkus

SIŲSKITE | LIETUVĄ Pavasario Bargeno Siuntinius 
Pasiūlo

TAZAB OF LONDON
Sll \TINYS MOTERŲ’ DALYKŲ SIUNTINYS VYRŲ DALYKŲ 
1 kufionas-:{ jardai YVorsted 1 kuponas—3 su trečdaliu jardai 
Tennis “B” faney ir 1 [Kirą vii- VVorsted Tennis “B” faney mėly- 
nonių kojinių..............................$23 nas, rudas, pilkas ar juodas .$23
Pr*e to pridėkit: batukas, apati- Prie to pridėkit: pamušalą, koji
nius, nertinuką. gražaus šilko ar 1 nes, marškinius, ėebatus. šliures,
medvilnės 
lėms.

blįuskelėms ir sukne- viralines
ksną.

skustuvą, amžjną plun-

EKSPRESO MAISTO PA KIETAI
$2151

15 svarų cukraus
4 svarai miltų 
1 svaras sviesto

$23.00
10 svarų cukraus 
O svarai taukų

$31.00
5 svarai cukraus 
2 svarai miltų
2 svarai taukų
3 svarai razinkų
1 sv. kavos ar arbatos 
1 svaj-as sviesto 
1 svaras kakao 
5 irabalaį muilo.

&M.M
1 svaras kavos
1 svaras šokolado
2 svarai ryžių 
5 svarai cukraus 
2 svarai kakao 
2 svarai medaus 
2 svarai miltų 
2 sv'SFai tauku 

5 vabalai muilo
f™ ,siun.-I aukščiau nurodvtasMetti‘P >KXt siunčiar’
tinių valit prideti va,- kainas jeina viskas: rank,ncs ^‘“varnas,as 
stu is musų katalogo Sovietu muitas ir pri- ™as,nas.\ akordmnus ir

• statvmo garantija. Skrodžius.
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TAZAB OF LONDON 

Reservoir St„ Cambridge. Mass., tei. KIrkiand 7-9705

Mokslas - Literatūra - švietimas
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI 1’RAšO 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 jienkinukę i voką ir siųsk, nes tokia proga atsi
tinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.
SAULĖS RitSTYBė (romanas) sako: skaitai mane. nes 
myli. o nemylėti negali, 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 RvMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi.
•149 puslapiai, ilustruota, kaina........................ .... . $4.00
6L1UPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio
sios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir 
tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik . . . $3-00. 
Visos 4 knygos sykiu (ik 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. Margeris, 3325 So- Halsted St„ Chicago S. III. 
•ta(mon(vaoeae(Moeouuec9cae«oi(oexxx»ou(«e(xxxxx)oeaeeo9ooo

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUI*OMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
$07 W«l 90th Stmt, N«w Y«rk 1, N. Y.

Simutis, K,ctin-o- ap-kr. Į Ameriką at-
. . . r I vyko -u tėvais, rodos, būdamas o-jtj 
N. Y. įmetu amžiau-. o dabar pali turėti
______  155 metus. Jo motina Ona Amerikoje

! antrą karta ištekėjo už Geibio Jono 
i ir gyveno. rodos, Brooklyn. X. Y. 
! 1929 metais ji buvo parvykusi su 
dukra Ona i Lietuvą ir nekurį laiką 

įgyveno Gargžduose. Jis pats arba 
! anie jį žinantieji malonėkite praneš
ti šiuo adresu:

Jonas Steponas 
425 Manning Avė.,
Toronto. Ont. Canada

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

LAIKAI-

mylias, tai yra lėkęs per ŽINYNAS JAU 
valandą 612 mylių. SPAUSTUVĖJ

Lėktuvas sklido 31,000,- ----------
35,000 pėdų aukštyje, bet Pasaulio lietuvių Žin VnO | burna, nuo 
jis gali pakilti iki 45,000 redaktorius A. šimutis 
pėdų. Lėktuve nejaučiama neša, kad Žinynas jau dar turėj° iv>kti

“ATGAIVINIMO
Bet 00 Sekminių jie jau nebeturė-' 

jo abejonių; nes dabar žinoio, kadi 
Mesijas turėjo vėl ateiti. Dangus' 
buvo paėmęs jį ir turėjo laikyti jį. į
ne ant visados, o tik "iki visų daly- ( p j .k()|nj Mį,,aitra Pranas. Jesilas
kų atnaujinimui, apie ką Dievas >ra,p įr Malld,.įjau>kas J(„las. At.
kalbėjęs visų savo šventųjų pranašu .j. .. J
burna, nuo pasaulio prasidėjimo”. | Mand,.ijauskas

Krasnojarsko Kir. Zavod No. 2, 
Dom 14. K v. Iri L’.S.S.R

. i /
*»ra
• »r

to ministerio pareigas.

BRUKNĖS LAPAI

Bruknės lapai yra 
vartojami nuo be-i 
tvarkingo šlapini
mosi, nuo akmenė
liu augimo, inkstų 
uždegimo, pūslės 
nedirbimo neveik- 1 
lumo ir šlapinimo
si kanalo. $2 sv. 

Trukžolių šaknys nuo patrū
kimo. pasijudinimo, skaudėjimo į 
po krūtine, dieglių. Suteikia { 
prakaitavimo ir atkosėjimą. 
Kaina ..... $3.00 svr.

Pelynos žole nuo plaučių ne
sveikumo. geltligės, karšėiavi-!------------ „---- , ---------- »“ X
mu. drugio ir nuo gumbo pasi-j* 
kėlinio, taiso vidurius jas
riant.
Kaina

ge-i£
duoda apetitą geresnį.

S1ŪNTINIAI 1 LIETUVĄ 
SIUNČIAM SIUNTINIUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS |

VISUR, KUR JIE BEBŪTŲ
Išlaidos apmokamo-; iš anksto. Gavėjas nieko nemoka. Tek

stilės pavyzdžius galite apžiūrėti vietoje-
Medžiaga paltui vilnonė 150 cm pločio. 3 metrai kaina su! 

muitu $19-80; medžiaga vilnonė vyr- kostiumui 150 cm plo
čio 3 metrai kaina su muitu $18.54; medžiaga kostiumui 
“tweed” 150 cm pločio 3 metrai su muitu $11.25.

Gausus velykinių maisto siuntinių pasirinkimas; priimam 
užsakymus odai- Trumpas pristatymo laikas 3—4 savaitės.; 
Kainos žemos—sąžiningas patarnavimas. Pigi oro pašto ir 
skubos tarnyba. Mūsų prekės skandinaviškos kilmės.

‘ORBIS” ATSTOVAI:
Chicago, III- 4111 Rnckuell So. Tel. Y Arės 7-2445
Kenosha. Wis. 4311 Sheridan Rd. Tel. OL 4-2373
Detroit. Mich- 401 W- Grand Blvd- Tel. TA 6-4366
New York. N. Y. 171 Orchard St. Tel. SP 7-5562 

NAUDOKITĖS “ORBIS“ PATARNAVIMU

Petras pasakė, kad 
laikai turi ateiti nuo "Viešpaties vei 
do”. Toksai pareiškimas via papras-I 
tas Rytų šalių gyventojų figūros i 

; kailioje. nes veidas reiškia asmens į 
! draugiškumą arba malonę: nusiyrė-; 
i žimas gi simbolizuoja neprietelvstę ' 
1 arba neprielankumą. Tasai simbolis , 
pasirodo daugeliuose vietose švent- į 
raštyje. Senobinis Izraelio įstatym- 

I davis rašė: “Viešpats teparodo tau Į
savo veidą

IS:
$2-00 svaras, i*

ALENANDER'S CO- 
414 Broadway

South Boston 27. Mass.

ii

•ž

Puikus ANGLŲ-LIETUVIŲ

Kalbų Žodynas fK-
tx
Ik

atgaivinimo ■
_ Į Paieškoma Survilienė Ona. Atsiliept: 

Or.a Motiejūnienė 
Kra.-nojarsk. Kir. Zavod No. 2 
Dom 14 Kv. Iri L’.S.S.R.

Paieškau savo jrimir. ių: Petrušaitie- 
nės Marijos. Petru.šo Poliaus, Bog-u- 
tienės Kugenijos. čiįausko Alek
sandro. Čižausko Dominyko ir Ci- 
žausko Juozo. Jie patys ar juos ži-

Yiešpats teduoda !,.autieji atsiliepkite:
Rakas Jonas 
Kybartų rajonas 
Totorkiemio paštas 
Kolūkis “Meiliūną:"

• i \
.»ii*
.‘4 1

i i tau ramybės”.—4 Mozės fi:25. 24>.
Pritaikydami šį reikšmingą Apaš

talo naudotąjį simbolį, mes matome,
, kad Dievas nugręžė savo veidą nuo 
1' žmogaus dėlto, kad jis prasižengė'

prieš dieviškąjį įstatymą. Pranašas f-----------------------------------------
[įDovidas pasakė apie Dievą: "Jo ma- , Ieškomas Pranas I.iubinas. gyvenan-

lonmgume gyvenimas: Verksmas ga- ' • ...............
Ii tęsti-- per naktį, o rytmetį link
smybė”. (Psal. 3O:ri>. Jei Dievo ma
loningume randamas gyvenimas, tai 

H kitoje pusėje. Jo nemalonėje, yra 
mirtis. Taip ir atsitiko tada kai 

( Dievas nebeleido savo veidui šviesti

Lietuva TSR
(14

■ tis Los Angeles, Calif. Jis pats ar jj 
.Minantieji atsiliepkite adresu:

Jonas i.iubinas
Naumiesčio rajonas 
Sintautų paštas ir kaimas 
Lietuvos T. S. R.

► į iiviTviriuu YCIUUl JyV1V>VI ----—_____________ ____
; ant žmoginių sutvėrimu, bet atkrei- ,,i..., , . . .. r, ..i pė savo nugara į žmogų, pasekmės į L? ir ri lu V v ,
( buvo mirtis. 'A' ' ta,P)f> Juozapo Mazalo, gyv.

Paterson. N. J. Adolfo Mazalos duk- 
: tė Petronėlė Lietuvoje nori žinoti

Daugiau yra pasakyta knygutėje P.r»«u.»t-
Štai Jūsų Karalius. 145 pus.' 25 <<Xsu: z,nant,e-" Pamesk,te šiuo

( Bus daugiau)

neturtingiems veltui, turime ir ma- 
M« a - = s g aš a-a a a a a aaa a«xz« spausdinių nemokamai. Pra-

NEW ERA------- :--------NAUJA GADYNE | tuaniea Avė-, Chicago 8, III.

MIŠINYS GALVAI MAZGOTI
a

Theodore Mickus 
35 l.avvrenee St. 
Ne\v Haven. Conn. <15

Paieškau Petro Gležnio. kilusio iš 
Ukmergės apskr., išvažiavo į Argen
tiną l!»2x metais. Jis pats ar jj ži
nantieji atsiliepkite adresu:

.Mykolas Gležnys
P. O. Box 245 
Creighton Minės,
Ontario, Canada

TIKRAS TARPININKAS
Todėl, kursai mane išpažįsta po

........................ ..... F; žmonių akių, tą ir aš išpažįstu po
Lietuvių pasitikėjimą. Atsiliepimai ateina iš visų kraštų. J ų akių mano Tėvo Dangiškojo. Ale,
Amerikos Vaistvbiu trečios gentkartės Lietuvaitės rašo:x 8n3R?s “-y1?1“ P5 žmonių akių,

, ............. ' . ... rv . r- z-. . ... Kito ,r as užsiginsiu |)O akių manoMes labai laikinam jūsų Shampoo. Is Detroito F. Gustaitis s! Tėvo Dangiškojo. Mat. 10:32-33. 
rašo: l)u sykiu išmazgojau galvą, atradau, kad aš visada ją g į A- A- *18
vartosiu. M. Kazlauskienė iš Cicero, Ilk. rašo: Aš atradau,?*; " ■ — ~ ~
kad visi turi nors nejaučiamo niežėjimo, kas sukelia plaukų “ PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI SIUNTINIUS I 
slinkimą. NEW ERA ta viską pašalina. S- Straukas iš IndJ UETVVĄ, LATV IJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus vis dar

1 trumpa laika užsitarnavo nepaprastai didelio skaičiaus

(13

rašo: Aš visiems patariu mėginti. Al. Jasinas, chicagietis g 
sako: Į 5-kias savaites atradau daug daugiau negu aš tikė- x

Apie 20,000 žodžių, nurodyta į g jausi, vėlinu visiems mėginti. Kaina $2 už 8 oz. buteli- Ka-
ištarimas, geri aptarimai lie
tuvių kalba, rūpestingas žodžių 
parinkimas, vardų ir vietovar-

nadoje $2.25.
FR. BITAUTAS 302 Pearl Street Denver, Colo.

laikoma
PARCELS TO RUSSIA, INC.

BROOKLYN. N. Y.
ši firma Įgaliota 1NTLRISTO MASKVOJE čia vietoje rinkti 

muitus už siunčiamus daiktus i SSSR.
Kadangi visos agentūros uždarytos, tai patobulinimui patar-

dž.ių žodynėliai, žodynas navimo ir paskubinimui siuntinių pristatymo i SSSR. kartu kli-
nio formato, kietuose viršeliuo- 

jse. 370 psl., kaina tik $-1-00. 
įgaunamas adresu:

TERRA
3333 So- Halsted St„ 

Chicago 8. BĮ.
(Skelb.)

Suvalkijos Įvykių 
i ISTORIJA

Dabar visiems įdomu, kas dė
josi anuo metu Suvalkijos kai
me. kaip suvalkiečiai ūkininkai 

į sujudo prieš tautininkų dikta
tūrą. kaip jie pergyveDo perse
kiojimus ir terorą bolševikų ir 
vokiečių okupacijose, bet visa 
šitai jūs rasite tiktai Andriaus 
Valucko romane

NEMUNO SUNOS 
Veikalas parašytas gyvai, įdo
miai. stipnis intriga, pavergian
čia nuo pirmojo puslapio, tiek 
stipriai remiasi į ano meto gy
venimą. kad daugelis veikėjų 
pažįsta save, nors ir po pakei
stais vardais. Romanas išleistas 
dviem tomais: I t.—290 psl. 
kaina $3.00, II t.—428 psl.. kai
na $4.00- Gaunamas pas leidė
ją 183 E. Minnesota Avė., De- 
Iroit, Mich. pas visas knygą 
platintojos ir

TERROJE 
3333 So- Halsted St. 

Chicago 8. III- 
(Skelb)

SANDRUS VISOKIŲ ŽOLIŲ 
Prieinami* ošia kaina 

SarMgarilfa
Išvalo kraują. Nuo chroniškų li

eti. o<»os išbėrimų, lytiškų dalių iš
bėrimo. vrneriškų ligų. Branto hu- 
bonų, vandeninės ligos, reumatizmo 
ir tam panašių ligų ir skaudėjimų. 
Gerti kaip arbatą. Kaina su prisiun- 
timu 11.25.

P. S. Orderiai išpildomi tik JAV 
ribose. Su orderiu turi būti prfcdųą- 
ti ir pinigai. Neaiųakita C O P.

H.ORAL HGRB CO.
Pept. 5

Ros M5 Cllston, Ind.

tODYNAS
A. LALIO

Lietuvio-Anglę ir
An<hį-Lietuviuj

Kaina $14

jentų patogumui, jau iki šiol
PARCELS TO RUSSIA, INC.

siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 

546 E. Broadway
Se. Boston 27, Mass.

atidarė skyrius:
į 11601 Jos. tampau Avė-, DETROIT 12, Mich. Tel. TO 8-0298 
631 Albany Avė.. HARTFORD. Conn-. Tel. CHapel 7-5161 
121 So. Vermont St., LOS ANGELES. CsliL. Tel. DU 5-6359 
78 Second Avė.. NEW YORK CITY, N- Y-, Tel. ORchard 4-1540

Galima lieveik viską siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto pro
duktai, o taip pat visokiausi vaistai. Streptomicin, Penicilin, Ri- 
moton ir kiti- Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui prstatomi

per 7—10 dienu.
NAUJIENA! Dabar galima siųsti ANTĮ - POLIO SERUM”

Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabetais, 
akordionai. siuvamos mašinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo paraša-
NAUJAS ADRESAS:

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

(Už kampo buvusios vietos). Tel- INgersol 7-6465, 7272
įstaiga pirmajame aukšte. Patikrintas laisvas automibilių pa

sistatymas. Įstaiga atidaryta kasdien. įskaitant sekmadienius,
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 6 vai-

. . .. .. . . i b irmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiunčia-
jtai 1.30. Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane:^ p..,skVrimo vietą ^siekia per 7 savaites.

LYTIES GARBINIMAS 

Parašė T. J. Kačinskas

Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry
žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip1 
Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. 
Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik-

T. J. Kačinskas 740 W. 34th St„ Chicago 16, m.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas tietuvi*- 
kai ir angliškai, ir kaip jis angių tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviė- 
kal.

Kaina 7$ Caatal 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broedway, Sn. Boston 27, Maso.

i

oro pašto siuntiniai per 7—1<> dienų.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

-KELEIVIS”
636 East Brondvray, South Boston 27, Maso



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 13, Kovo 27, 1957

OI DAINOS DAINELĖS! gelienę ir Stasį Liepą.
-------— Tokių koncertų mes labai

‘Ci Gamos dainelės, jūs retaj teturime, to dėl nė vie- 
mano palieka, nas neturėtų praleisti šios 

\ isi sinties siausmai pas geros progos pasiklausyti 
jumis paiieka. tobulai dainuojamų musų 

Tada as laimingas, kada gražių dainų. Visi šį sekma- 
ius dainuoju. <Įįeni 3 vai. po pietų į vyrų 

Kada savo vargus, choro koncertą.
namas išrokuoju".__________ ___________

Taip prieš beveik snntą Paskutinis koncertas
metų rasė Antanas Viena-; _____
žindys, lr tiktai, lietuvis: Balandžio 5 d. S vai. vak. 
dainuoja ne t.k unksmas jorcĮan Hali bus paskutinis

BOSTONO VYRŲ CHORAS. MUZ. JI LIAUS GAIDELIO VADOVAUJAMAS

sekmadieni, kovo 31 d. 3 vai. p-p- Thoir.a 
koncertą savo veiklos 5-kiu

mokyklos salėje choras 
sukakčiai atžymėti.

rengia dideli

SIUNTINIŲ I LIETUVĄ 
REIKALU

Suinčiančioms į Lietuvą 
siuntinius įstaigoms praneš* 
ta, kad dėvėti drabužiai bū
tų įkainuojami kaip nauji ir 

i muitas imamas kaip už nau
jus. Muitai yra šie: už nau
jus viršutinius drabužius 

1100‘.. už apatinius ir ba
tus 75 S , už medžiagas 50 

į nuošimčių jų kainos. Iš to 
matyti, kas pigiau siųsti.

SI’ĖJIRĖ ir PATARĖJA 
Para: imai vigais klausimais. Jei jūs 
esate susirūpinę ar netekę vilties, ji 
traii jums padėti. Adara kasdien nuo 
t' ryto iki t* vak. Iš anksto nereik su
sitarti. užeikit bet kada. Mrs. Hinez

112 Huntington Ave„ Boston 
(Skersai gatvę nuo Mechanics Build-

Tel. KEnmore 6-3717. (14

būdamas, bei ii 
jo širdį skausmai

JlLIiS GAIDELIS

lada. kada( pabaJtieėių draugijų 
snaudžia.

Kompozitorius Julius 
delis. Bostono vyru 
dirigentas.

kon
certas. Pernai rudenį buvo 
estės smuikininkės Carmen 
Fili. sausio mėnesi VaclovoI ; • *

, Verikaičio koncertai, o kita

NUOŠIRDI PADĖKA

Lietuvių darbininkų drau- 
savaitę bus latvio čelisto In- kuopos ko\o 16 (i.
gus Naruns koncertas. renčiasi:

Dr. B. Htatidionu
vu*-. asocialiai aiančkl Ir dkoHaoa/PriSa J**,

Msf. tl.

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: aaa t td 4

ir ano T M •

546 BROADWAY 
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

• ToL AV

Dr. John Repshū
unuyis GYDYTOJAS

Valandos: «-4 ir M 
Nedėiiomis ir Šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road

Genė Vitkauskaitė-Šabliauskienė pa
ieško savo tetos Helenos L'žpalis. Ji 
uyver.a Cambridge, Mass., Portland 
gatvėj. Turi sūnų Ukmergės apskr. 
Mano mama Karolina yra jos sesuo. 
Prašau atsišaukti.

Genė Šabliauskaitė 
Pašto skyrius No. y 
Iki pareikalavimo. (13
Vilnius, I.TSR

Dorchesterio klubo 
dešimtmetis

STASYS LIEPAS

Dorchesterio lietuvių kiu-; 
į bas kovo 24 d. minėjo savo 
i dešimtmetį. Svečiu 
į pilna klubo salė. Buvo ge-Labai geram sto' 
jra vakarienė, gražių kalbų, 
i Dalyviai linksminosi iki vė
los nakties. IšN LOMIOJ AMAS BUTAS

■... ... , So. Bostone, III aukšte, išnuomuoja-
Mmejimo programą tvarumas 4 kambarių butas. Suaugusiems 

kė A. J. Namaksy.

i'sArti Uivakaras
“Darbo"

(\vhist{
žurnalopraėjusiuose . ...

■ koncertuose, tas žino. kad nauc^ai labai geiai pasisekė, 
i jie buvo aukšto meninio ly- tai padėka priklauso \i- 
i gio ir jie visiems paliko gi- kurie jame dalyvavo,
■lių įspūdžių. Nėra abejonės, ° M)ac \°- Boston Cate, Sil- 
i kad ir paskutinis koncertas ver Cafe, Diamond Cafe, 
• nebus blogesnis. Bilietai tik Ta\ ler s Market, P. Dūmui, 
i 90 centų. Jie gaunami Jor- adelliams, P.
į dan Hali kasoje ir iš drau- Brazaičiui, O. Gegužienei,

Kas buvo
PARDUODAMA 

bUVO, Medinė, pilno dydžio lova su matra-

53 Gatės St.. I aukštas 
So. Baston 27, Mass. (13

. arba su vienu
Kreiptis:

53 Gatės St.

i gijos valdybos narių. Pasi- 
i rūpinkime iš anksto ju įsi
gyti ir koncertai! ateiti.

Kas gero balso neturi, tas Dorchesterio klubas 
sau tylomis niūniuoja, bet j ren8*a whist parę 
visi mielai klausosi kitų
gražiai dainuojant.

Aukos V. 
antkapiui

Biržiškos So. Boston 27, Mass.

vaiku. Rendos $24. 

I aukštas
(13

Dainuoja vyru choro koncerte, antkapiui pastatvti aukojo 
kuris bus ši sekmadienį 3 vai

: IšMOMl (MAMAS BUTAS
, Grąžos, saulėtas,4 kambarių butas, 

Prof. Vaclovo Biržiškos: antrame aukšte, išnuoniuojamas So.
Bostone, 130 8th St. Kreiptis pir
mame aukšte pas savininkę. (13

Tek AN 8-2712 irba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

%sž sssas iusssK
X-RAY Aparėta 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: ano 2-4, ana 7-S 
514 BBOADTTAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

STASĖ DAI GELIENĖ

Ji dainuoja IJostono 'yru 
choro koncerte, kuris Bus 
kovo 3: d. 3 vai. p p So- 
Bosicno Thomas Park mo- 
kyk!o„ >alėje.

Dorchesterio lietuvių pi
liečių klubas savo patalpose 
(1810 Dorchester Avė.) šį 
šeštadienį, kovo 30 d. ren
gia šaunų kortų vakarą. Vi
si maloniai kviečiami atsi
lankyti. Pradžia 7:30 vai. 
vak.

Parengime bus geru do
vanų ir užkandžių. Iki pasi
matymo !

Meno vakaras

M. Yalmokienei, M. ir S.
Strazdams. Z. Petkauskie- 
nei, E. Milvidienei, B. Ba- 
jerčiui. J. Rudžiui, S.ir N.
Jonuškams, O. ir J. Andriu- P- P- Thomas Park mokyklos
kaičiams, Gelžinienei, San- salėje.
kams. M. ir S. Michelso- - ----- -------------------------
nams J. Sondai, J. Savic- vieMllo Ja
kui. M. Anestienei, J. Tu- _____
mavičienei. F. Ramanaus-i 
kui ir E. Brazaičiui už do
vanas.

Dail. Romo Viesulo kuri
niu paroda balandžio 7 d-

po $1: P. Brazaitis, J. Jan
kauskas ir V. Anesta.

Ačiū ir uoliai vakaro ko- Tautininkų namuose 484 E. 
misijai: O. Gegužienei, M. 4th St> So' Bostone rengia

i Yalmokienei,, Z. Petkaus- Bosto"°.studentai santarie- 
;fcienei. J. Vinciūnienei, A. ?lab Dail.. \ įesulas vienas. 
Wadell, J. Rudžiui. S. Jo- ^ jaunesniųjų ir, nors Ame- 
nuškienei, M. Michelsonie- H^oJe daugeh parodų daly-

vavęs ir gavęs Įvairių atzy- 
mėjimų. lietuvių visuome
nei ne perdaug pažįstamas. 
Šia paroda studentai santa-

______  liečiai tikisi turėsią progos
“Kaziuko mugės" rengė- bent Bostono visuomenę ir 

jos nuoširdžiai dėkoja vi- studentiją plačiau su šiuo 
siems skautų bičiuliams ir reikšmingu jaunu kūrėju su
mainytoms už kepinius, šv. pažindinti.

nei ir E. Milvidienei.
W. V. Anesta

DĖKOJABalandžio 28 d. Munici
pal auditorijoj bus meno va
saras, kuriame dalyvauti 
jau sutiko rašytojas Anta
nas Gustaitis, solistė Daiva
Mongirdaitė, baleto šokėja peĮ,-o par> klebonui Pr. Vir- 
Dalila Mockapetrytė, piani- mauskui už įtalpas, “Lais

vės Varpo" radijo vedėjui

JIS BALSUOJA

Sovietu sąjungos vyriau
sybės galva Bulganinas pa
duoda savo halsą renkant 
vietos sovietų (vietos sa
vivaldybių) narius, kurių 
komunistų partija pasiūlė 
tiek. kiek reik išrinkti ir 
to dėl jie visi buvo “iš
rinkti”.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
llociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir

---- l.-i"-iu.aguut.es Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis jį 

Baltic Florists gėlių ir do-i 
tanų krautuvę, 502 East 
Sroadvray, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau- 

į lamas ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

Tel. AN 8-2805

Dr.J.L.Pasdkornis 
Dr, Amdia E. Rndtt 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

stas Darius Lapinskas, mer
ginų trio ir vyrų kvartetas.

Vakarą rengia studentai 
samariečiai.

Pagerbė dr. Landžių

Boston Homes Co
515-E. Broadway, So- Boston 

Telefonas: AN 8-0605

Tarpininkauja perkant ir par
kuojant namus, biznius, ūkius ir 
<t. Parūpina paskolas ir teikia 
patarimus kapitalo investicijoms. 
Patikėtiniai:

BRUNO KALVAITIS AN 8-0412 
VYT. STELMOKAS FA 3-20t<j

A. J. NAMAKSY
KKAL ESTATE A INSUEANC1

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Km. »7 ORIOLE 8TREBT 

Weet Rarheri
Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS & CO.

p. Yiščiniui 
visiems m u 
viešnioms.

už skelbimą ir
?ės svečiams ii 
savo

5ZZ2ZZZZZ2ZZZZZZZZZZZZZS 5
Lietuviu legionierių pos-

tas kovo 24 d. savo naujose atsilankv- , . ,
natainose surenee nokvn sa-nu. prisi,Įėjusiems prie mu- įtalpose surengė wkvlisa-

sės pasisekimo. 10 b«'Uslam komandienui
.. , «snio dr. J- C. Landžiui (Sev-Grvno pelno gauta 880.18 , ’ imour > pagerbti.Rengėjos

O kas Bostone gali gra
žiau lietuvišką dainą sūdai-'---------------------------
nuoti. kaip muziko Juliaus Sugrįžo iš Floridos
Gaidelio vadovaujamas vy-J --------
rų choia>? .Ti- jau penkius j Ilgamečiai “Keleivio"
metu< Bostone puoselėja lie-1 skaitytojai -Justinas ir Ona ____
tu i.a ' šį sekmadie- Mickevičiai sugrįžo į Brock- MIKE
ni. " 31 d. 3 vai. po nie- tona iš Floridos, kur iie ato-
tų T'.' a- Pa’ k mokykloje į stogavo ištisą mėnesi. Jie Kovo 9 d. mirė senas “Ke-
bu> i '-ertas •'> metų choro• kuri laiką praleido St. Pe- ieivio" skaitytojas Zigmas
sai:akč:ai atžymėti. Tam i tersburge. iš ten važiavo i Raulinaitis, sulaukęs 82 me- 
k» 1 • ta croTas ne tik nats’Miami pas Praną Rožėna. tų amžiaus. Velionis buvo 
na aidu gražio dainų. Su iais kartu važinėjosi kijęg Jundeliškių kaimo,
k"’ ■ a ''as?.avu tė talkon ži- brocktoniskiai Juozas ir Nemajūnų par.. Traku aps.

Z. RAULINAITIS į
_______ Ii

-t,/ :tase Dau- Marė -lenciūnai. Velionis Zigmas paliko
77.^ . . ZZL. ~ .72..liūdinčią žmona Dominika
DIDZIALSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA zablockaitę - Raulinaitienę*. 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ
Parcel Department

<,UHiE TRAVEL SERVICE
Eii s Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 VVest Broadway So. Boston 27, Mass.
Pei-iu: . į.tmc lū-u sudarytus siuntinius į LIETVY.^ ir VISAS

LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

U II.MS, 10911 kilocycles
BOSTON 13, MASS.

Sekmadieniais
12:30 iki 1:00 vai. pn pietų

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
31 Bl'NKER AVĖ. 

BROCKTON 4. MASS. 
Tel. Rrnrklon 8.1159-R

sūnus Vincą ir Juozą ir 3 į _____
dukteris: Ona. Dominika ir

Kas perka ar parduoda 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l’pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
iki 7 vak.

Laikrodžiai-Deimaatai
Papuošalai

Elektras Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 
Tei. AN 8-4649

Šaukit nuo 9 
\

•irrrrrrrm

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

John Petį

Mariją, visus 
vo šeimas.

■įkūrusius sa-

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

Telefonas AN8-4148

VAISTAS "AZIVA" 
1—Vaiataa mm11 Gartland Street 

Jamaica Plain, M
TeU: JA 4-4576

TAUPYKITE $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums Įdėti naujų, gerai dirbantį

Tylą, Automatišką Aliejaus Pečią
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Pabaltiečių draugijos 
šių metų vadovybė

lŪ-U

kita> RUSIJOS valdomas sritis
rūųii. avalynės, medžiagų, maisto, vaistu ir 

... ut. :r SSSR muitą apmoka siuntėjas, 
medžiagą galima
kataloglu.

-i .-kig- siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia- 
svori> negali būti didesnis kaip 18 svarų. 

•• . -ara-a ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus- Mes, 
• : .ka\< . pranešime Jums. kiek kainuos persiuntimo
I taiga iieįuiiška. dėl informacijų kreipkitės lietuviškai, 

i ;r i-itikino. kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar
ti . i

hite.". V i' i: - i' i;

\ ai-’tt- ir 
goję Prašokite

Iš loiiat

t U<‘t-

V

pOOOOOOOOOM«MOMOTMaM

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 
Just irę of the Peace - -CenstaMe 

598 E. Braadway
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1741 Ir AN

-Valetas mo kojų iriMUI 
Ir

Naujosos Anglijos pabal- 
už.sakyti pigiau šioje istai- draug-ijo^ (Baltic A-

merican Society) pirminin
ku šiemet yra latvis E. Spi-' 
gulis, vieepirm. dr. T. Bou- 
gas (estas) ir L. Švelnisi 
(lietuvis! ir sekr. D. Bobe-- 
lienė. ižd. A. Tilton.

Direktoriate iš lietuviu «
yra: F. Grendelytė. J. Bu- 
dreikienė. B. Čleveland, K. 
Barnius ir inž. V. Izbickas.

- p< -imčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun
čiame -u l\TI RISTO Įgaliojimais.

••.■•v k;-d:>n nuo 9 ik: 7 va! \ak. ir 
iai> nuo 9 iki 2 vai. po pietų, 

-kelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

šeštadie

Visiškas

įtaisymas

i H

$279 Orait

«t4

Lengvos mokėjimo sąlygos

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester

kiekvieną numeri fl. Pini
gai, čekis ar money srderis tl 
kalno. Adresuokit: (M)

Saukit GE 6-1204

iu.aguut.es

