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51-IEJI METAI

Kongresas Susirinko Sesijai
t • —Rinkiminiais Metais

Sausio 3 Dieną Demokratų Vadovaujamas Kongresas 
Pradeda Posėdžiauti; Kongreso Dauguma ir Vy

riausybe Varžysis Dėl Leidžiamų Įstatymų;
Griežtų Kovų tarp D augumos ir Vyriausy

bės Nenumatoma Dėl Demokratų Ne
didelės Daugumos ir Dėl Prezi

dento Ligos

republikonų ir atstovų rū
muose demokratų yra 230 
prieš 203 republikonus. Ka
dangi demokratai nėra vie
ningi, tai jie vieni nepajėgs 
kongrese pravesti įstatymų, 
kurie administracijai yra 
nepageidaujami, bet ir ad
ministracija prieš demokra
tų norą negalės pravaryti 
norimų įstatymų. Todėl, ne
žiūrint rinkiminių metų ir

84-asis kongresas šį ant-i 
radienį susirinko Į antrąją 
ir paskutinę sesiją, kuri 
užsitęs 7 ar gal 8 mėnesius. 
Dar šią savaitę preziden
tas D. D. Eisenhovver siun
čia kongresui pranešimą 
apie Unijos Padėtį. Pra
nešimas: bus perskaitytas 
abiejuose kongreso rūmuo
se šį ketvirtadienį. Paskui 
vyriausybė pasiųs kongre
sui visą eilę įstatymų pro
jektų ir biudžeto projektą 
1956-7 metams.

Kongresui vadovauja de
mokratai labai i

BAISUS POTVYNIS KALIFORNIJOJE

i

Tai potvynio paskandinto San Rafad mie to vaizdelis. Baisiajame potvyny žuvo 
kelios dešimtys žmonių,' medžiaginiai nuostoliai siekia daug milionų dolerių.

Prancūzijos Rinkimus Laimi
Kraštutines Partijos

Sekmadienio Rinkimuose Vidurio Partijos Dėl susiskal
dymo Prakišo; Komunistai Gavo Mažiau Balsų, 

Bet Daug Daugiau Atstovų; Dešinėje Išaugo 
“Pužadistų” Fašistuojanti Partija; Prancū

zijos Vyriausybės ir 
Ant Molio

Ateityje Stovės 
Kojų.

d. Amerikos vyriausybė pa
kartojo, kad jos tikslas, kaip Prancūzijoj 

į buvo taip ir bus rusų pavergtų-1 
jų kraštų išlaisvinimas “taikio
mis priemonėmis.”

30

271,000 Vokiečių 
Atbėgo Į Vakarus

Svarbiausieji 1055 metų įvykiai

karštėjančios kovos dėl be-!Saut,IS
siartinančių rinkimų, kon
gresas ir administracija ir 

nežymia iši°je sesU°je greičiausiai 
dauguma. Senate demokra-Į bendrabarbiaus, kaip bend- 
tai turi 49 vietas prieš 47 radarbiavo ir pernai metais.

26 d. Anglijos 
rinkimus laimėjo 
riai, jie pravedė 59 atstovus 
daugiau kaip darbiečiai.
27 d. Egiptas skelbia, kad jis

Mirė Prof. Vaclovas Biržiška
■7T Laikraštį baigiant ruošti iš 

Waterburio telefonu gauta 
žinia, kad sausio 3 d. 12:30 
vai. ryto mirė prof. Vaclo
vas Biržiška.

Sausio 3 ir 4 
nies kūnas bus 
Stankevičiaus 
(10 Porter Str.), vėliau 
Bridgeporto krematoriuje 
bus sudegintas ir pelenai 
atiduoti saugoti Chicagos 
Tautinėms kapinėms.

Velionis Kalėdų švenčių praleisti buvo išvykęs į 
Waterbury pas savo gerus bičiulius Devenius. Ten 
jį gruodžio 27 d. ištiko širdies smūgis. Daktarui 
Deveniui greitai suteikus pirmąją pagalbą, ligonis 
smūgį atlaikė, buvo nuvežtas j ligoninę ir tikėta, 
kad pavojus praėjo. Deja, antras smūgis buvo 
mirtinas.

Su dideliu liūdesiu pranešdami tą žinią, reiškiame 
velionies broliams Mykolui ir Viktorui ir kitiems 
jo artimiesiems mūsų gilią užuojautą.

i

d.d. velio- 
pašarvotas 
koplyčioje

i

20 d. Prezidentas Eisenhoyver 
praneša kongresui, kad 1954 
metų krašto ūkiški negalavi
mai jau yra nugalėti.
24 d. Prezidentas D. D. Eisen- 26 d. Bulganinas ir Chruščiovas 
hower prašo kongreso Įgalioji- atvyksta Į Belgradą taikintis su Spalis 
mo ginti Amerikos karo pajėgo- Jugoslavijos diktatorių Tito. £3 
mis Formozos salą, jei kinų ko- i
munistai bandytu ją užkariauti., . f' nui •>.. > 
Kongresas tam pritarė. Je,.snias . 2

f ->-r , > Jz, 'J
Vasaris
5 d. Prancūzijos vyriausybė, ve- Birželis 
dama P. Mendės-France, nuvir
to negavusi parlamente pasiti
kėjimo šiaurinės Afrikos tvar
kymo klausimu.
7 d.
deda
prie
8 d.
ninkas Malenkovas atsistatydi- džiųjų valstybių užsienių reika-
no, pirma viešai 
kad jis nesugeba 
mės sunkumų.
Kovas
16 d. Valstybės 
paskelbė Jaltos

nių santykių su Sovietų Rusija 
užmezgimo.

parlamento 19 ū. Kariškas sukilimas Ar- 
konservato- gentinoje nuvertė Perono dik-

Sausio 2 d. rinkimuose 
a t v j dar nepilnais -
daviniais daugiausiai vietų 
parlamente laimėjo komu
nistai ir visai nauja “Pou
jade judėjimo” nauja parti
ja. Komunistai nepadidino 
savo balsų skaičiaus, paly
ginus su 1951 metais, jų 
balsų skaičius net sumažėjo, 
bet dėl vidurio partijų susi-Per visus 1955 metus iš

rytinės Vokietijos atbėgo į skaldymo, komunistai pra- 
vakarinę Vokietiją 271,000 veda į parlamentą apie 40 
žmonių. Atbėgusiųjų tarpe!atstovų daugiau, negu jie 
yra daug jaunų žmonių, ku-'turėjo paleistame parlamen- 

24 d. Prezidentas D. D. Eisen-p. ie nenori tarnauti rytinės te. Komunistų atstovų pran 
perka ginklų iš čechoslovakijos Vokietijos armijoj, kuri ten'cūzų parlamente bus api. 
mainais į medvilnę. vadinama “liaudies polici-[140 (buvo 99), “pužadistu”vadinama “liaudies polici-[140 (buvo 99), “pužadistų” 

ja”. Per paskutinius 4 metus bus apie 50 (nebuvo nė vie- 
jau visas milionas vokiečių'no). Radikalai ir socialis-

d. Saaro krašto gyventojai; pabėgo nuo bolševikų vai-'tai pravedė 140 atstovų, mi- 
-le dauguma balsu atmeta' zirzi no i l/obomc vrzv __

_/a per, vo .apie 170 vietų, -m V 

, vbkietijos vidutyje ir yra'Hnlumuose ėjo M1 . \ 
valdomas visų ketuiių oku-Įpri8Šakyje stovi 
pacimų armijų. Užtenka at- France, buvęs minikcriu 
vykti j Berlyną, iŠ ten perei-[pirmininkas, Apie E. Faure 
ti į amerikiečių, prancūzų' susigrupavo dalis radikalų 
ar anglų valdomą miesto !jr dešiniosios grupės įskai- 
dah, o iš ten lėktuvu galima;tant ir krikščionis demo- 
pasiekti vakarinę Vokietiją, kratus.

AAVAKV T V* A LUA A « v VU V aVOLUVlį, 1111-
aukščiausias didele dauguma balsų atmeta džios į Vakarus. Pabėgti vo-.nisterio Faure šalininkai ga- 

, sprendimą, Vokietijos ir Prancūzijos susi-[ kiečiams gana lengv* ---- '

' gacija viešosios).- ' mokyklose.
tąrimą. d7 4 •
nio tvarkymo. Vokietininkai 
laimėjo.

Lapkritis
8 d'.Vietos savivaldybių ir vals
tijų pareigūnų rinkimuose de
mokratai laimi nemažai balsų.
13 d. Argentinoje kariškas per
versmas, Lonardi vyriausybėj 
nuversta, valdžią paima kaires-! 
nieji elementai su generolu 
Aramburu priešakyje.
15 d.
savo 
vietai

__________  ________  16 d. Keturių didžiųjų užsienių 
dokumentus, gtatym0 ginčytinos elektrai- reikalų ministeriu konferencija 

[Ženevoje pasibaigė nieko nesu- 
'18 d. Keturių didžiųjų valsty-'tarusi.

6 d. Automobilių pramonės dar
bininkai išsiderėjo iš Fordo 
kompanijos garantuoto metinio 
uždarbio daliną pripažinimą.

Amerikos karo laivai pa-
patuštinti Tachen salas 20 d. Atsidaro Jungtinių Tautų 

Kinijos. organizacijos dešimtmečio mi-
Rusijos ministeriu pirmi- nėjimas. Ta proga keturių di-

Lenkų Laisvasis Bulganinas Nebijo 
Prekybos Laivynas Naujos Ženevos

Lenku keleivinio laivo' M Sįvi,etų Rusijos
•Batory” buvęs kapitonas,iN' Bulganinas, pasikalbeji- 

pabšgęs nuo bolševikų Jan!,ra.e ?u ?Paud.?s ata??IalsJ 
Lwiklinski, įkūrė Ameriko-Ike’ kad Rį^ja sutiktų daly-28 d 
je laivyninkystės bendrovę.;1111!! nauJ°Je c i ziųjų va- 
Viena laivų ta bendrovė jau8*1”? 'ynausybių gaivų pa
turi, jos kapitonas yra Cwi-!?ln,at>"ne'. J? 
klinskis. To laivo įgula su-!koaferencl/°J .dalyvaujant 
daro lenku jūrininkai pabė-j le<’. spręstų opiuosius tarp- 

T ’L T. tautinius klausimus atsi-gę nuo bolševiku. Laivas L . , . . . . ,
lankvs tuos Europos uostus, j zve«d?™1 I. (vlsli suintere- 
kur dažnai lankosi ir lenkųH salių interesus. _ 
laivai iš Lenkijos. Vėliau, Tuos žodžius galima ais-| 
bendrovė žada įsigyti dau-|klntl tlk tol« prasmėje, kad | į“ Jį 
giau laivų. i

i

Naujas lenkų prekybos lai-' 
vas pavadintas “Wolna Pol- 
ska” (Laisva Lenkija). Be 
prekybos, tas laivas turi tik-' 
slo varyti propagandą tarp' 
lenkų jūrininkų iš Lenkijos,! 
kad juos patrauktų į kovą j 
už Lenkijos išlaisvinimą.

Kapitalus laivų pirkimui, 
su'Ieji Amerikos lenkai. į

prisipažinęs, lų ministeriai susitaria dėl že- 
nugalėti že- nevos konferencijos sušaukimo.

(
Liepos

I
II d. Vyriausybė panaikina su- 

dcpai’Dnentas tarįį su Į)jxon_Yates biznieriais

kaip trys didieji tarėsi tvarkyti,‘„7 mlionur’dolertm 
pokarinį pasaulį.
Balandis
6 d. Winston Churchill pasi-l 
traukia iš vadovavimo Anglijos, 
vyriausybei, jo vietą užima j 
Anthony Eden.
12 d. Salk skiepai prieš vaikų! 
paralyžiaus ligą paskelbti “sau-1 
gi ir veikli” apsauga.
18 d. Mirė Albert Einstein.
18 d. 29 Azijos ir Afrikos tau
tos atidarė savo pirmą; 
konferenciją Bandung mieste,! Rugpjūtis

Adlai Stevenson skelbia1 
kandidatūrą prezidento į 

1956 metams;

’į 1955 metais pabėgėlių skai
sčius buvo didesnis negu ki
ltais metais, išskyrus tik 1953 
'metus, kada rytinėj Vokie
tijoj vyko riaušės prieš bol- 
•Įševikų valdžią.

Malajuose Dar Eis 
Karštasis Karas

Ip

■bių gaivos pradėjo konferenciją118 d Rusijos diktatoriai Bulga-
• [Ženevoje. Dalyvauja: Eisenho-[ 

iwer, Bulganin, Eden ir Faure.
j23 d. Didžiųjų galvų ar viršū
nių konferencija pasibaigė, su

sitarusi darbų tvarką užsienių 
‘ireikalu ministeriu konferencijai. i-; ‘ i

29 d. Amerikos vyriausybė
; skelbia planą paleisti į erdvę 
| dirbtiną žemės palydovą 'bėgyje 
dviejų trijų metų.

nin ir Chruščiov pakyla į ke
lionė po Indiją, Burmą ir Af
ganistaną.

i Gruodis

1 2 d. Prancūzijos parlamentas 
paleistas, nauji rinkimai sausio
2 d.

j 5 d. Amerikos darbininkų uni- 
i jos susijungia į vieną Amerikos 
I Darbo Federacijos-C. I. O. unijų 

1 d. Amerikos ir komunistinės centrą su 15,000,000 narių.
. Kinijos ambasadoriai pradeda 7 d. Anglijos darbiečių vadas 
derybas Ženevoje dėl pasikeiti- c. Attlee pasitraukia iš vado- 
mo kaliniais ir kitais klausi
mais.

į28 d. Pietinės Indokinijos Diem 
vyriausybė pradėjo karo ' žy
gius prieš vidaus opoziciją.
Gegužės

5 d. Vakarinė Vokietija atgau-'? dl _zen®V0J.e Prasnlejo tarp- puola Sirijos sargybas ir ušmu- 
na nepriklausomybę, Įsijungia į 
Šiaurės Atlanto Gynimosi Są-j 
jungą ir į Vakarų Europos

Tuos žodžius galima aiš- valstybių karo sąjungą.
’. Vakarų valstybės siūlo 

j rusai norėtu iš anksto pasa-įRusi’ai valstybių gal-
Ikyti, kaip didžiųjų valstybių H .
! galvos turėtų spręsti gin-|14 <1- Ruaūa i1' i03 
čijamus klausimus. Tcmic 
sąlygomis Bulganinas var
gu prisivilios Vakarų vai- 
jstybių vadus į nau'ą Ženevą.

Amerikos vyriausybė howerį ištiko širdies smūgis, 
skelbia, kad nėra jokios.-----------------------------------
sittkti polo,llkaTrusai^šnie-' “Keleivio’ redakcija ir administracija nuoširdžiai dėkoja 
kino Ženevos dvasią. į visiems, kurie sveikino Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

pavergti
T(^j^1 kraštai pasirašo “Varšuvos ka

ro sutartį” nukreiptą prieš 
Atlanto Gynimosi Sąjungą.

j 15 d. Austrijos taikos sutartis

vavimo partijai.
111 d. Izraelio karo dalinys už-

tautinė atominė konferencija „ , o. .........  •............ ,v sa 59 arabus. Sirija skundžiasi (dalyvaujant mokslininkams iš T„ , . ....... v. ; J T orbanizacijai.Ijvairių kraštų.
19 d. Uraganas “Dionne” pri- d- Jung. Tautų organizacija 
darė didžiulių nuostolių Naujo- priima 16 naujų narių. 4 rusų 
sios Anglijos ir kitoms rytinių kolonijas ir 12 
pakraščių valstijoms.
20 d. šiaurės Afrikos riaušėse golija lieka už durų, 
žuvo keli šimtai žmonių.

i
Rugsėjis

13 d. Vokietijos vadas dr.
Adenauer lankosi Maskvoje, su- 
sitarė dėl paleidimo 
karo belaisviu jr dėl diplomati- laisvinimo.

Malajų Federacijoj prieš 
pat Naujus Metus vyriausy
bė bandė susitarti su [komu
nistų partijos vadais dėl ka
ro paliaubų, bet susitarimas 
pasirodė neįmanomas. Ko
munistai atsisakė sudėti gin
klus ir pasiduoti.

Dabar Malajų autonomi
nė vyriausybė ruošiasi mes
ti į džunglių karą prieš ko
munistų partizanus daugiau 
policijos ir kariuomenės ir 
bandys 7 su puse metų besi
tęsiantį karą užbaigti per
gale.

Skaitoma, kad komunistų 
partizanų džunglėse esąl 
apie 3,000, bet dėl mepriei-j 
namų vietų ir sunkaus susi
siekimo tuos partizanus 
sunku užtikti ir nugalėti.

nepriklausomų
valstybių. Japonija ir L. Mon-

Mirė Frank Hague

29 d. Rusijos Chruščiovas bara 
prez. EisenhovverĮ už grubų ki- 

r ’ šimąsi” j kitų valstybių vidaus 
reikalus dėl to, kad prezidentas 

vokiečių linkėjo “satelitų” kraštams išsi

Naujų Metų dieną Jersey 
City, N. J. , mirė Frank 
Hague, buvęs per daug me
tų Jersey City “bosas.” F. 
Hague mėgdavo sakyti, kad 
jis “yra įstatymas.” Prieš 
keletą metų jo “bosavimas”i 
•Jersey City buvo baigtas iš-j

Nei E. Faure nei Mendes 
-France šalininkai negalės 
sudalyti vyriausybės ir tu
rės ieškoti būdų susitarti, o 
tai reiškia, kad Prancūzija 
vėl turės nepastovias vy
riausybes.

Svarbiausias klausimas, 
kuris stovės pneš naująjį 
parlamentą ir naująją vy
riausybę bus Alžyro provin
cijos nuraminimas. Alžyre, 
kuris renka paprastai 30 at
stovų į prancūzų parlamen
tą, rinkimai buvo atidėti 
dėl ten vykstančių neramu
mų. Rinkimai dar eina ir 
šį antradienį Prancūzijos 
įvairiose kolonijose, kurios 
siunčia į prancūzų parla
mentą 35 atstovus.

Naujas dalykas prancūzu 
rinkimuose yra “pužadistų” 
pasirodymas parlamente. 
Puojade šalininkai neturi 
aiškios programos, bet jie 
rėkia prieš aukštus mokes
čius ir ypač skeryčiojasi už 
krautuvininkų, farmeriu ir 
amatininkų reikalus. Rė- 

; kaudami prieš “aukštus mo
kesčius” pužadistai laimėjo 
daug buvusių generolo d e 
Gaulle šalininku ir net pa
veržė balsu iš dešiniųjų 
partijų. Pats Poujade, to 

Įrėksningo judėjimo vadas, 
lį parlamentą neįėjo ir net 
nestatė savo kandidatūros.

Minint Naujus Metus, per 
3 dienas žuvo 477 žmonės, 
iš ju 336 žmonės žuvo ne

rinkus reformos šalininką r laiminguose atsitikimuose
mieso majoru. F. Hague mi-jkeliuose, o kiti įvairiose ki
re 81 metų amžiaus. tose nelaimėse.



Puslapis Antras

Pagrindinis klausimas NELAUKIAMOS DOVANOS

KELEIVIS, SO.

James H. .Jonės, mokesčių (lepint nitrilo tarnautojas, 
ruošia Naujųjų Metų "dovanas“—mokestinius pareiš
kimus. kuriuos turi paduoti visi mokesčių mokėtojoj.

i
No. Sausio 4, 1956

1955 metams einant prie galo, tarptautinėj politikoj 
vėl iškilo pavergtųjų tautų klausimas. Kalėdų proga 
prezidentas D. D. Eisenhower linkėjo rusų pavergtoms 
tautoms atgauti jų prarastą laisvę ir teisę tvarkytis taip, 
kaip jos pačios nori. Tokius linkėjimus pavergtiems 
Amerika reiškia ne pirmą kartą ir iki šioliai niekas prieš 
tai neprotestuodavo. Bet ši kartą Rusijos diktatorius 
Chruščiovas Sovietų Rusijos lėlių parlamente piktai už
sipuolė prezidentą Eisenhovverį, kam jis “grubiai kišasi” 
Į kitų tautų “vidaus reikalus”. (

Amerikos vyriausybė, atsiliepdama Į Chruščiovo 
žodžius, padarė pareiškimą, kuriame sako, kad paverg
tųjų tautų išlaisvinimas buvo ir bus Amerikos užsienių 
politikos siekimas. Ta proga Amerika priminė rusams ir 
visam pasauliui gražius Atlanto Čarterio pažadus visoms 
tautoms, kad joms bus leista nusikratyti smurtu joms 
primestų režimų ir bus grąžinta laisvė toms tautoms, ku
rių nepriklausomybė buvo jėga sutrempta. Amerika kar
tu pabrėžė, kad ji pavergtųjų išlaisvinimo siekia “taikio
mis priemonėmis”, bet nuo to tikslo nemano atsisakyti.

Nesusipratimas su Sovietų Rusija šį kartą kilo ne 
dėl Amerikos politikos pasikeitimo, bet dėl Chruščiovo 
užgaulingų žodžių. Kad Amerika pritaria ir net sakosi 
siekianti pavergtųjų tautų išlaisvinimo, tai nėra joki pa
slaptis nei Chruščiovui, nei kam kitam. Jei Chruščio
vas šį kartą “užsigavo” ir rado reikalo išbarti preziden
tą Eisenhovverį tai tik todėl, kad Maskva darosi labai 
jautri pavergtųjų tautų klausime ir kad Chruščiovas žy
miai sunachalėjo po paskutinio rusų sėkmingo vandenilio 
bombos bandymo. “Rusiškos žirklės” yra labai jautrios 
pavergtųjų tautų klausime, nes tai yra Maskvos opioji 
vieta. Užtenka kam nors užsiminti pavergtas tautas, kaip 
rusai tuoj ima šaukti, kad “imperialistai” kišasi j kitų 
tautų “vidaus reikalus”, lyg tarsi pavergimas 100 milio
nų Europos žmonių būtų tikai pačių pavergėjų vidujinis 
reikalas ir visai neliestų kitų tautų.

Pavergtųjų tautų Europoje yra apie 100 milionų 
žmonių. Toks skaičius žmonių daro pavergtųjų klausimą 
pagrindiniu tarptautinės politikos klausimu. Šimtas mili
onų žmonių yra didžiulė ūkiška ir militarinė jėga ir, ne
perdėjus, galima sakyti, kad tai yra nusveriama jėga 
Rytų-Vakarų varžytynėse. Jei pavergtos tautos lieka 
Įjungtos i Sovietų ūkišką ir karišką bloką, Rusijos karo 

1 ii konz niė pajėga po kurio laiko galės lygintis su Vaka- g tomams i-i„. rgijos-Komisir l1'. re? 
| -H|i jėgomis ir \*t jas prilenkti. Jei pavergtoj- ja pranešė apie rusų atomi- Jčl turi atoj

bus. Jis tą ir pradėjo da
ryti ir iš savo urvų pradėjo 
grybais aprūpinti paryžie
čius. Taip iš bėdos žmogus 
pasidarė pirmuoju grybų 
farmerių. Jis išmoko grybus 
“sėti,” paruošti jiems t.......
mą dirvą ir, kada karas pa- 1955 metais ūkišku žvilgs-! 
sibaigė, to karininko paty- niu buvo geri. Darbai ėjo' 
rimas su grybų auginimu gerai, 
davė pradžią g 
moms.

tinka-1 Na°jų Metų ^ranašai gai! meluoti, kiek tik jųjų 
i liežuviai pakelia!
i Bolševikų vadai gyrėsi,

--oi J Veik visos pramo-d<ad. 1.^5 metais Įvykęs po-
grybų f ar-pės šakos dirbo igsijuosu-s.a^s j ^.aiPtautinčj po-

sios. Jei užmiršti žemės Etikoj ir savinosi visą nuo- 
Grybai auginami tamsiuo- ūkio sunkumus dėl produk- P^bią už tą posūkį. 1 as po- 

se, drėgnuose ir šiltuose rū- tu perteklių, tai galima sa-js^ds. buvo Ženevos di
liuose. Grybų augintojų yra kyti, kad 1955 metai buvo'dž^jv konferencija, ku- 
nemažai ir Amerikoje, bet vieni iš geriausiu. * metu, o įusai toje kon-
daugiausiai grybininkų yra Metams baigiantis ir pra-^ei’encD°j Pančiai šypsojosi 
Prancūzijoj, kur tas amatas sidedant naujiems pilna b mandagiai kalbėjo, bet 
ir atsirado. 1 ................. ..........
prancūzai atsiunčia ir 
Ameriką.

Daug grybų pranašų, kurie ir šiais, 1956 n?°.savo .grobimų politikos

=A p ž v a 1
ŽENEVA ir ATOMAI kad jis grįš Į Ženevą “geru

Rusu socialdemokratu ^aga^u vežinas. V akaruose 
ž u r n alas “Socialističeskij tie Molotovo žodžiai buvo 
Viestnik” 1955 metų pasku- ^aiškinti, kaip Rusijos suti- 
tiniame numeryj idėjo ido- Girnas susitarti dėl Vokieti- 
mų B. Nikolajevskio straip- Ios suvienijimo ir dėl kitų 
snį apie “Sovietų diplomą- kausimų. 1 ikrenybėje, Mo- 
tiją ir atominius sprogdi- Stovas ir Vakarų žurnalis-| 
nimus”. ta^ kalbėjo “skirtingomis į

žinomas istorikas ir So- Ulbomis. Molotovui “geras, 
vietų Rusijos zigzagų poli- bagažas’’ reiškė, kad rusų 
tikos specialistas aiškina, atominiai bandymai pasise- 
kaip Sovietų Rusijos atomi- kė> o todėl jokio susitarimo 
niai bandymai pereitą rude- Ženevoje nebus, o. Vakarų 
nį paveikė rusų politiką Že
nevoje. (

ttusija darė atominių gin- 1 
’klų bandymus nuo rugpiū- ' 
čio mėnesio pradžios iki 
lapkričio mėnesio g;

a

“Ženevos dvasios” niek
džiugiai manė, kad “geras 
bagažas” reiškia susitarimą 
ir amžinas šypsenas.

Ženevos konferencijos vi- 
>alo. Gal kiškas nepasisekimas Įvyko 

svarbiausias bandymas buvo todėl, kad rusų atominiai 
daromas užsienių reikalų bandymai buvo pasisekimas 
ministerių konferencjai Že- rusams kur................
nevoje einant. Amerikos -įrodė visai r

n iip jėgomis ir 1.11 jas praienau. uei paverg ,
0 “los atgauna savo nepriklausomybę ir išsivaduoja nius bandymus rugpiūčio 4 

iš M/ kvos erkių ir dėlių išnaudojimo, Rusija galės dar d., rugsėjo 23 d., lapkričio 
ilgus metus giedoti apie “pasivijimą ir pralenkimą” Ame- 10 ir 23 dd. Paprastai Ame
rikos, bet ji visvien ilgus metus pasiliks toli atsilikusi rikos pranešimai apie rusų 
nuo Vakarų pasaulio galybės ir į jokias kariškas avan- atominius sprogdinimus da- 
tiūras negalės mestis, ypač jei Vakarai liks budrūs i. 
ginkluoti. Todėl, plačiau žiūrint, nuo pavergtųjų tautų 
išlaisvinimo pareina ir didžiojo atominio karo išvengi
mas. Tą supranta ir kai kurie Vakarų valstybių toliau 
žiūrintieji vyrai. Bet, deja, tik kai kurie.

Amerikos skelbiamas siekimas išvaduoti pavergtuo- Amerikoje buvo 
sius negrąžins laisvės niekam, jei žodžius neseks darbai. 
Per visą “šaltąjį karą”, nuo paskelbimo “Trumano dok
trinos” iki šiai dienai Amerika veda tik neryžtingo gyni
mosi arba “sulaikymo politiką”. Amerika kol kas tik 
bandė sulaikyti rusų ir jų sąjungininkų kinų veržimąsi 
į naujas teritorijas, bet nei Amerika, nei jos sąjunginin
kai nieko nedarė, kad rusus išstūmus “taikiomis” kon
centruotos propagandos, pasaulio viešosios nuomonės, 
Jungtinių Tautų organizacijos ir ekonominio spaudimo 
priemonėmis, nevengiant nė grasinimų, kur tai gali bū
ti naudinga, iš jų jau užimtų pozicijų pavergtuose kraš
tuose. Toki tik gynimosi, ar “sulaikymo” politika yra 
pilna plyšių ir spragų, pro kurias rusui ir kinai suranda 
ir suras progų veržtis i naujas teritorijas. Tą Įrodo ir 
dabar rusų daromas gana sėkmingas bandymas įkelti 
koją į aliejaus kraštus Viduriniuoose Rytuose ir į Azijos 

■ valstybes. Tų progų rasis ir daugiau ir rusai jų nepra
miegos. Dabar vykstančiose Rytų-Vakanj imtynėse Ma- 
skva yra puolančioji puse, tuo tarpu kai Vakarai tik gi
nas, bet patys jokios iniciatyvos neparodo ir net patys 
nėra visai tikri dėl savo siekiamų tikslų.

Ar Vakarų valsybės nusikratys sustingimo, dvasinio 
tingumo ir sotaus konservatizmo savo politikoje santy
kiuose su besočia ir aiškiai savo tikslą žinančia ir jo vi
jomis priemonėmis siekiančia Rusija, galėtų gal tik pra
našas pasakyti. Bet ir nepranašui yra visiškai aišku, jog 
laimėjimas tose varžytynėse yra galimas tik išvadavus 
šimtą milionų žmonių, kuriuos rusai laiko pavergę. O juos 
išvaduoti galima tik padarius tą klausimą centriniu 
Amerikos užsienių politikos klausimu, atsisakant nuo 
pasyvumo ir bailaus susilaikymo. Pavergtųjų išvadavi
mas neturėtų būti tik Kalėdų proga reiškiama viltis, bet 
kiekvienos dienos rūpesnis, nes nuo jo sėkmingo išspren
dimo pareina ir pačios Amerikos ateitis. Be to, galima 
dar palinkėti, kad pavergtųjų tautų laisvinimas nebūtų 
daromas rinkiminių metų žaislas, kaip jis buvo 1952 me
tais, kada su “vadavimu” buvo balsai žvejojami. Papras
čiausias padorumas turėtų politikierius sulaikyti nuo 
naudojimo milionų žmonių vergijos savo balsams didinti.

ipioinisas pa- 
bereikalingas. 

nnpromisų. 
;ominiu ir net vaiU 

denilio bombų?-
B. Nikolajevskis savo pa

tiektas žinias apie rusų ato
minius bandymus baigia 
tokia išvada:

“Iki 1955 metų lapkričio 
vietiškos diktatūros užsienių 

SU- litika buvo esmėje agresinga,

NETIKRŲ PINIGŲ 
KALYKLA

i metais, žada gerbūvi, daug vlsa* b nemanė atsisakyti. 
| darbų ir aukštą gamybą. O Jei 1955 metais įvyko 
dėl žemės ūkio negalavimų koks nors posūkis, tai tik ta 

j ir vyriausybė ir kongresas prasme, kad Vakarų valsty- 
žada imtis kokių tai nepa- bių vadai viešai prisipažino, 
prastų priemonių, kad že- kad jie pramiegojo visus 

nesenai mės ūkio produktų kainų terminus susitvarkyti su 
senumo. sulaikius. Maskvos plėšikais, o todėl

Bet šalia gerbūvio prana- “taikai nėra alternatyvos”, 
šų netrūksta nė Įspėjimų iš Jei taip, tai Maskvos ban

Čekoslovakijoj 
atrasta .500 metų 
netikrų pinigų kalykla. Ji 
atrasta žemėje 65 pėdų gi
lume, 22 mylios nuo Prahos. }abai rimtų šaltinių. Dau- ditai jaučiasi saugūs ir ta-

Pimgų kalykla atrasta ginusia rupesnio kelia dide
liame stovyje”, ją gali- jis vartotoju ‘ 
ma butų norint tuoj p"L _____ ‘________ ___ , vlllUDV„,yoo
paleisti i darbą Kalykloje.]r didelis biznierių Įsiskoli- vandenilio bombomis, lyg

T-1 • 4-« x IriniT.rn K1 ■> rrn'n-n nm • i cizi t— _ ’ -
kaip silpna vieta, kuri gali truk- rodyti neprotingiems kapi- 
m i • * i. .....

riasi gali kaišioti savo na-
— -------- jd įsiskolinimas gus j naujas teritorijas. O

,Pat (pirkimas antišsimokėjimo) Chruščiovas giriasi, savo

atrasta krūva blizgančių pi- nimas. bankams, 
nigų, kurie atrodo, 1 
sidabriniai, bet tikrumoje į, 
pinigai yra iš vario, tik pa- ///
dengti plonu sidabro sluoks- Vienas Pavyzdys 
niu, kad atrodytų, kaip si- , , ...
dabriniai ' Amerikos automobilių

yra norėdamas, kaip vaikas, pa-

talistams ilga liežuvi.
i ///
Derybos Malajuose

.    Vienintelis karštas fron- 
Tyrinėtojai spėja, kad ta diibtuvės pei eitais l.)5o me- tas šalto karo pasaulyje da- 

pinigų kalykla buvo Įkurta P^diibo S mdionus nau-bar dar yra Malajuose, kur 
bajorų,, kurie norėjo pa- ’ l"1’" /T1” °
kenkti prieš 500 metų vieš-

jų automobilių. (Iki 8 milio- keli tūkstančiai komunisti- 
nų trūko vienos dienos ga- njų partizanų vis dar kau-

patavusiam Bohemijos (Če- Jasi prieš Malajų policiją ir
chijos) karaliui Jurgiui ir §akma išleisti į puriiką, 8 anglų kariuomenę. 
Padebradų. Tas karalius ^dionus^ naujų 
buvo husitas (protestantas), Ypač, L.
o katalikai bajorai, leisdami ,daugu^ 
į apyvartą falšyvus pinigus, 1"'" 
tikėjosi susmugdyti kąra- . 
liaut, pinigus ir tuo būdu f°tojų jsiskolimmas ir

.. Karas 
į automobi- Malajų džiunglėse tęsiasi 

kad didžiulė jau 7 su puse metų.

Baigiantis metams ^Mala
jų komunistų partijos se
kretorius pasiūlė Malajų vy
riausybės vadui susitikti ir 
pasikalbėti apie taiką. Toks 
pasikalbėjimas įvyko gruo- 

tokius klausi-dži,° 28 į?. betJš, de1^ 
. mus atsakymo neturi. Ne- nieko neišėjo. Malajų vy- 

. -rr. • viaiiGvha nuroilfJiiavA kqH

liūs perka ant išsimokėji- 
mo? Ar nepersitemps var- 

’ n ne- 
jam pakenkti. Be to, falšy- reiks kreditus suvaržyti, o 
vų pinigų į apyvartą visada tuo patim ir gamybą ma- 
buvo labai pelningas biznis, v .

- -1 Pranašai įši-

I

tai yra, pelningas tol, kol 
kas pagauna už kalnieriaus.

Bohemijos netikrų pinigų
kalykla buvo' Įkurta politi- z!^°’1

karaliui, kuris buvo “ne mū- ‘delčiai, bet kada tas pavo- 
sū vieros.” Ar ta proga geri .1 . i . i - .
katalikai bajorai turėjo ir ~ 
gero pelno, istorija nesako.

, kad 
komunistų partizanai sudė
tų ginklus ir pasiduotų, o 
komunistai reikalavo, kad

turi jo ne ūkio vadai. Visi riausybė^ paieikalavo,
’ kad pirkimas ant iš- " "

niais tikslais, kad pakenkus simokėjimo sūdai o pavojų
r. t m* Ai oi I-v za 4- 1 r rl <1 4" o n va g

• jus pasirodys ir koks jis bus, -10 paiūjai būtų leista veikti 
i* ■ , _ , 1 A rv A 1 i M I r A 1 Ir»> «A 4- L-»z-»4- t\ vw
ir iš anksto to niekas nei at

spėti, nei išpranašauti ne
gali. “Laisvajame” ūkyje 
visokios pranašystės yra tik 
spėliojimai.

Be to, ūkio gyvenimas
(krašte dabar yra vis dar, ___ __________-
remiamas ginklavimosi, ku-ygisakė dėl atominių ginklų

įr romi kelios dienos po tų 
bandymų Įvykdymo, kada 
stebėtojai užsieniuose 
renka davinius apie Įvykusį bet tai buvo politika šalies ne- 
sprogimą. Tokiu būdu ato- turinčios atominių ginklų ir bi. 
minis bandymas, apie kuri .iančios- galybės tų šalių, kurios 

‘ pranešta tokiu ginklų turėjo. Tas dėjo 
lapkričio 10 d., įvyko per 
Rusijos bolševikiško perver
smo minėjimą, ar dieną kitą 
prieš tai (prieš lapkričio?). 

Užsienių reikalų ministe
rių konferencija Ženevoje 
buvo pertraukusi savo posė
džius lapkrčio 7 d. ir Molo
tovas buvo išvykęs Į Maskvą 
dalyvauti bolševikų perver- Bet faktas lieka faktu, kad ba- jau gavo ar gaus šiomis die- sideda ir “pagalba užsie- siminė ir apie atominio nu- 

i karvė įgavo nomjs> Beveik visiems už- niams,” kuri siekia 4 bilio-sjginklavimo kontrolę, bet 
sisakiusiems pasiuntėme ka- nų dolerių per metus. Šalto tik praeidamas. Tuo tarpu 
lendorių dar prieš Naujus’karo ir ginklavimosi lenk-; bolševikai pasigavo popie- 
Metus, bet dėl didelio dar- tynių sąlygose valstybė sa-(žiaus siūlymą uždrausti ato- 
bo susigrūdimo pašte gal.vo milžiniškais užsakymais,minius ginklus ir nešiojasi 

Grybų auginimas dabar to pas apylinkės ūkininkus, nevisi skaitytojai kalendo- daro didelės įtakos i visą tuo siūlymu, kaip su di- 
yra visiems žinomas, ar Ūkininkai už „S M 
bent girdėtas tam tikrų žmo- mielu noru davė dezertyrui i pūtį kantrybės, 
nių užsiėmimas. Bet 
pirmas pradėjo giybus 
ginti?

Grybų auginimas yra
io padarinys. Keista? 
ir keista, bet taip yra. 
vo taip: Napoleono karų kita, bet mėnesiu mėnesiais, 
laikais vienas prancūzų ar 
mijos karininkas i 
mesti karo tarnybą. Nakties venti. Begalvodamas jis; 
metu jis pabėgo iš savo pul- pastebėjo, 1 ’ j___ i___ ,
ko Paiyžiuje ir pasislėpė akmens laužyklų urvuose 
netoli to miesto esančiose auga daug grybų. Ilgai ne- 
akmens laužyklose. Statant galvodamas tas karininkas 
miestą akmenys buvo ima- pradėjo grybus rankioti ir 
mi iš akmens laužyklų ir iš- nešti -ūkininkams, kad jie ANGLŲ TANKAI 
imtų akmenų vietoje pasili- nuvežtu juos i Paryžių ir, PETEKO EGIPTUI
ko gilūs urvai žemėje. Ten parduotų. Taip už maistą, Anglija senus tankus par- 
_i i i .......... davė belgams Į laužą, o bel-

ūkininkams mokėj.o grybais, gų biznieriai tankus kiek 
? , pataisė ir pardavė arabams

Ilgainiui tas karininkas jr žydams. Arabai gavo 
■ .kad tamsiuose i9Q tankų, o žydai kiek

mažiau.

so-
po-

iegališkai krašte, bet apie 
ginklų atidavimą jie ir ne
galvoja. Taip “taikos dery
bos” ir pasibaigė be nieko.

///
Popiežiaus Balsas

Per Kalėdas popiežius pa-

. savo antspaudą ant visos So- 
vietų Rusijos užsienių politi
kos, kuri buvo panaši į badytis 
mėgstančią karve, kuriai Die- 
vas nedavė ragų. Dabar padė-i 
tis keičiasi, žinoma, Vakarų’ 
valstybės dar turi visą eilę žy
mių perversmų, sovietinė dikta- i • . , ___ _____, _ ______ _ ,,____
lūra dar turi, žinoma, skaitytis siems jį užsisakiusiems. Ti- gimt bilionų dolerių. Prie nių bombų bandymai turi 
ir su visa eile kitų aplinkybių, kime visi užsisakiusieji ji ūkio gyvumo palaikymo pri-būti sulaikyti. Popiežius už- 

" - 1 1 1 įr/aio. r ... .... •_ . i__ • • __

Musų Kalendorius
Jau Pasiųstas

“Keleivio” kalendorius remiamas ginklavimosi, ku- sisąkč dėl atominių ginklu 
1956 metams jau išėjo iš ris paleidžia Į ūkišką apy- jr siūlė, kad tie ginklai būtų 
spaudos ir jau pasiųstas vi-vartą kasmet po keliasde-. uždrausti, o Įvairūs atomi-

smo minėjime. Maskvoje jis dytis mėgstanti 
sakė užsienių žurnalistams, ragus . . .”

Dezertyras ir Grybai

ž atlyginimą;rių tuoj gavo. Prašome tru- ūkio gyvenimą ir ta Įtaka dėlių Maskvos laimėjimu, 
j-----tęsis ir toliau. TT 1 11 • ---- J------

kas maisto ir kitokiu reikmenų. Dabar kalendorių pasiun-i ///
au-Taip buvo tol. kai dezerty-, čjam visiems užsisakiu- Maskvos Duetas 

ras turėjo pinigu. siems tą pat dieną, kaip
ka- Napoleono karai tęsėsi il-lgauname užsakymą.. Dabar 
Gal gus metus. Karininkas tu-iPa^ laikas kalendorių užsi- 
B.u-rė.io slapstytis ne savaitę^akyti. Jame yra daug vi-u

‘ .-Msokių skaitymų, mformacu ^dijoj Burmoje
v . r-Kai jo pinigai išsibaigė, jis Ju,. eilių, patarimų ir žinių, 

nutarė ėmė galvoti, iš ko jam gv- Kaina 50 centų.
■ - ; ljis Užsakymus ir pinigus

kad tamsiuose prašome siųsti šiuo adresu:
“Keleivis”

636 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

; Kada, velniui naudinga, 
į jis cituoja ištisus posmus iš 
'vadinamo šventojo Rašto,. 

Sovietų Rusijos vienbal-įtai kodėl bolševikai negalė- 
siame parlamente kalbėjo ' 
Chruščiovas ir Bulganinas. 
Abu juodu gyrėsi savo pa-

ir Afganistane. Abu užsi
puolė Ameriką, kad tai ji 
esanti pikčiausioji kolonijų 
tautų priešininkė, o patysl 

šakosi

dezertyras karininkas ir pa- ir kitus dalykus dezertyras 
sislėpė.

Pasislėpęs urvuose betgi Visi buvo patenkinti, 
ilgai negyvensi. Ir dezerty- I................
ras karininkas turėjo išlysti nusprendė, 1 
iš savo urvų ir ieškoti mais-urvuose galima veisti gry^

davė belgams Į laužą, o bel-

tų popiežiaus žodžius įkin
kyti i savo propagandą?

Tuo tarpu reikalas su ato
minių ginklų uždraudimu 
yra visai paprastas. Visi 

j sutinka tuos ginklus uždrau
sti, bet su rusais negalima 
susikalbėti dėl to draudimo 
kontrolės. Vakarai nori kie
tos kontrolės, kad rusai ne- 

,° rusai 
-Įnori labai paviršutiniškos 
>! kontrolės, kad jie galėtų 
Vakarus apgauti ir paruoš- 
ti Amerikai atominį Pearl 
Harbor ir tai tokį, po kurio 
Maskva būtų neginčijamas 
pasaulio valdovas. Čia ir yra 
visa atominio nusiginklavi
mo esmė.

Maskvos valdovai
esą visų pavergtųjų tautų į • i...J
širdingi prieteliai ir noriai gaiėtų jų apgauti, 
neša kitoms tautoms laisvę' 
ir komunistinės diktatūros 
laimę.

Maskvos bloznai nesisar- 
matijo meluoti Indijjoj, kad 
tai Amerika ir Anglija pa- 
siuntusios Hitlerio divizi
jas prieš Rusiją 1941 me
tais, tai ko jiems varžytis 
pas save numuose, kur jiej —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NUPEIKIA

—-

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Connecticut naujienos

NEW BRITA1N, CONN. Galų gale tarpininkauti 
---------  pasiėmė gubernatorius Ribi- 

Kas streikuoją,------------------ kov, kilęs iš New Britain,!
o kas skebauja? demokratas. Jam įsikišus,'

Būtų labai negera nutyiė- streikas šuoliais ėjo į galą.Į 
ti svarbų praeito pavasario Reikalinga pažymėti, kaip j 
Įvykį. Turiu galvoje Lan- lietuviai laikėsi to streiko! 
ders Frery & Clark dirbtu- metu. Gaila, bet jų tarpe 
vių streiką. buvo ir tokių, kaip Ieva ir

kurie 
naujiena, nes uoliai skaito “Laisvę” ir la- 

i mėgsta Stalino saulės 
darbininku šviesą. Jie smerkė streiki-

Streikas niekam nėra šia- Juozas Malinauskai,
me krašte 
streikų čia buvo ir bus. Juk bai 
tai aštriausias c...... .........
ginklas kovojant su darbda- ninkus ir sakė, kad tik fa- 
viais. šistai streikuoja, o dori dar-

Prasidėjus deryboms dėl bildukai dirba.
sutarties pratęsimo, bendro- Kas juos išmokė taip da
vė pasakė sumažinanti atly-1yti? Gal “Laisvė,” o gal

tas, kad ju dukra ir žentas 
buvo -streiklaužiai.

Ta proga galima primin-.
ti, kad prieš kelerius metus 
streikavo Remington bend
rovės (Moddletown, Conn.) 
rašomųjų mašinėlių dirbtu
vės darbininkai. “I aisvė” ir 

ii- vi- streiko metu spausdino ben
drovės skelbimus, o L......
ninkas Šolomskas tada tos Gruodžio mėn. 10 d. Ho- 
bendrovės agentas, o šian- ly Redeemer salėje, 5671 W. 
dien svarbus “Laisvės” šta- Vernoi1 gtv. buvo dienraščio 
bo narys, mašinėles parda- “Draugas” koncertas. Tiesa, 
vinėjo.

Petras Naunčikas

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖS VYKDOMASIS KOMOTETAS

Dainų gventės Komitetas posėdžio metu Chica ,cje. Iš kairės į dešinę: vicepirm. Albinas Dzir- 
vonas, patarėja Juzė Daužvardienė, pirmininkė Alice Stephens, vicepirm. Justas Kudirka, gen. 
sekr. Juozas Kreivėnas, sekr. Agnė Jasaitytė, vicepirm. Vytautas Radžius, sekr. Elena Blan- 
dvtė ir Spaudos bei Programos komisijos pirm. Vladas Būtėnas. Dainų šventė Įvyksta 1956 
m. liepos mėn. 1 d. Chicagos Coliseum patalpos.*. Joje dalyvauja visi Kanados ir JAV lietu
vių chorai.

ginimus 10'i ir panaikinan
ti kaikuriuos kitus darbinin
kų jau iškovotus laimėji
mus. Darbininkai negalėjo 
tu sąlygų priimti, ir kovo 28 
d. buvo paskelbtas streikas, 
kuris tęsėsi 128 dienas. Tai 
buvo ilgiausias streikas ne 
tik šiame mieste, bot 
soje valstijoje.

Streikas sustabdė dirbtu
vės veikimą. Visi darbiniu* 
■kai streikavo, dirbo tik įvai
rūs “bosai” ir mažas būrys 
streiklaužių. Bendrovė, sa
ko, per tą laiką prarado 12 
milionų doleriu, žinoma, 
daug nukentėjo ir darbinin
kai, 
atėjo kitos unijos. Daug ne
laimėta. bet išlaikvta tas, Vasaros karščiams praė- ko gruodžio mėn. 11 d. Ho- 
ką darbdaves norėjo atimti, jus, pasibaigus gegužinių ir ly Redeemer salėje, žmonių 
Senatvės !nens;ja pakelta kitų vasaros parengimų se- galėjo būti daug daugiau, 
nuo 105 ild 125 dolerių mė- zonui, Detroite prasidėjo) Gruodžio mėn. 26 d. His- 

drauda, sulaukus 65 metu ir rengimų sezonas.
atleidus iš darbo (jei išdir- Pirmutinis šio sezono va- 
bo 25 
nuo pusės iki 3 savaičių ir tt. riaus spalio mėn. 15 d. Is-

Kova buvo sunl;i ir i 
kakli. Policija saugojo namuose, W. Vernor Hw.; 
dirbtuvę ir leido i ją ske- 25 gtv. kampe. Žmonių bu- Ar tai ne graži kultūri- 
bus, buvo ir suėmimu. Viso vo nemažai, bet galėjo būti nes veiklos grandinėlė.'’ O 
buvo suimta apie 30 asme- daug daugiau, 
nu, dalis jų dar ir šiandien Antrasis vakaras 
nėra sugrąžinti- į darbą, Susivienijimo Lietuvių Ame- 
dar tebeeina arbitražo teis- rikoje, kuris įvyko spalio 
rrtas. i mėn. 30 d. toj pačioj salėj.

Bendrovė mėgino surasti Reikia laikyti ir jį pasise- 
streiklaužių, bet, kaip sakv- kusi.
ta. surado vos mažą būrelį, Trečiasis parengimas bu- 
o kadangi čia darbas su- vo lapkričio 12 d. Tai Det- 
tvark.vtas konvejerio (Con- roito Lietuviij Organizacijų 
veyer) sistema, tai esant tik Centro vakaras, kuris buvo 
mažai darbininkų dalelei pats didžiausias, nes jau ir kiui, jo 65 m. amžiaus su- 
nėra kaip dirbti. laikraščiuose — Detroito ži- kakties proga, sausio 8 d.,

Tas privertė bendrovę niose buvo parašyta, 1
ieškoti tarpininku streikui šioje salėje (Hispanos Unį-1 viešbutyje ALT skyrius ir 
baigti. Pirmas Įsikišo mies- dos namuose) paskutinių 5j 
to majoras Scott (republi- metų laikotarpyje niekad 
konas). Jis pasiūlė balsavi- tiek žiūrovų nebuvo, 
mą. Balsavo net raštinės Dabar detroitiečiai ieško, 
tarnautojai ir visi dideli ir šio vakaro pasisekimo pa
maži vii-šininkai, bet vis- slapties.
dėlto bendrovės sąlygos bu- Mes detroitiečiai puikiai 
vo atmestos. žinome, kad Detroite yra

nors jiems į pagalbą

KAS SKAITO, RAKO

TAS DUONOS NEPRAMi.

Worcesterio naujienos
Worcestery “Keleivio” pre- daug dirbo ir organizaci- 

numeratos reikalais prašo- jose.
me kreiptis į P. Miliauską Velionę ištiko širdies smū- 
(48 Menton gatvė, tek PL gis ruošiantis Kalėdų šven- 
2-2212). tems. Jos kūnas buvo pa-

. a u- šarvotas jų gražiame name
15 Feartax Rd. Šimtai zmo- 

Lietuvių karo veteranai nių lankė ją ir nunešė dau- 
išshinko naują vadovybę: gybę gėlių. Gruodžio 26 d. 
kemanderis Jonas P. Mor- apie 100 pilnų automobilių 
kūnas, valdybos nariai: K. palydėjo ją į šv. Jono ka- 
Stanley, J. Šarkus, G. Put- pines. 
liūs, L. Svederskis, V. Mor
kūnas, 
Bačys, J. Chuplis, E. Vait- Šamo žemėje.

P. Rukšnaitis, J.
Buvai darbšti, kaip bitė, 

dabar ilsėkis ramiai Dėdės

kūnas, G. Trumpaitis, K. 
Daučiūnas, B. Ambrozas, J. 
Grigaitis, J. Lendraitis, V. 
Maltus - Matijošaitis, K. ši- 
makauskas.

Jie visi čia gimę ir augę, 
bet visi tebeturi gražiai lie
tuviškai skambančias pavar
des.

Sausio 21 d. 6 vai. vak.
Piliečių Klubo salėj naujoji 
valdyba bus iškilmingai 
įvesdinta į pareigas.

Veteranai išlaiko garsų 
Naujojoje Anglijoje būgnų SLA 57 kp. valdyba 
ir trimitų orkestrą, turi pui
kų nuosavą namą prie Kan- metų kuopos valdyba
singmondo ežero, Shrewsbu- .Vra *uios sudėties: pirm. V.

Mitrikas, vicepirm. J. Pu- 
meris, sekr. A. Kriaučialis, 

Nezšmanclių darbas fi)1 gekr Q Morey> jž(1 f

Mūsų tarpe yra ir tokių, Dvareckas, iždo glob. K.

Mano giliausia užuojauta 
velionės vyrui, 
dukterei
Mitrikas

Vietos 
ninkas Vincas Mitrikas bu
vo susirgęs ir patekęs į li
goninę, bet jau sugrįžo na
mo ir čia baigia sveikti. 
Linkime jam greičiau pa
sveikti ir grįžti į visuomeni
nį darbą.

J. Krasinskas

sūnums ir
Belanienei.
sveiksta

veikėjas ir versli-

--------------------------------->----------------------------------------------- 
korės- tinėje parodoje surengusi Klube buvo susirinkę drau

gijų atstovai ir iši-inko nau
ją Lietuvių Tarybos Valdy
bą: pirm. A. Skudžinskienė 
(Lietuvos Aidų radijo stei
gėja ii' vedėja), vicepirm.

T . . • - . Bukauskas ir Sveikinas, se-
& kret. Lorisa Jankuniene,

Antanas Vinskis, 55 metų koresp. C. K. Braze.

Valdybos pirmasis rūpes
tis yra surengti kaip galima 

į Vasario 16 minė-
I 

reikalu penktadienį, 
13 d. 7 vai. vak. Pi- ry, Mss. 
klube — kviečiamas

kėli triukšmadariai
pondentai, o visuomenė yra lietuvišką eglutę. 1 
tyli. Todėl, nors aš ir nekan- Aretino
didatuoju į neklaidinguo---------------------S-----

, .sius, manau, kad tai buvo N< BROOKFIELD, MASS. 
u Detroito visuomenes tylus 
." atsakas Detroito kregždėms,*

kad Lietuvą laisvinti yra vi- 
Domi" bendras reikalas.

I

DETROIT, MICH.

Euyę įvairūs parengimai

Vasaros

“Draugas” yra chicagiškis, 
bet šio koncerto rengėjai 
buvo detroitiečiai. Koncer
tas turėjo gerą pasisekimą.

Detroito Skautų-čių Jau
nimo Sambūrio vakaras įvy

i
»)ens?ja j

i 105 iki 125 doleriu mė- zonui,
mi. gr/ita^ $1.000 ' am vakarų ir kitų žiemos pa- Unidos*mmmose’Dėt-

roito Šeštadienines Mokyk
los Tėvu komitetas suruošė

amžiaus, staiga mirė darbe 
širdies smūgio ištiktas gruo
džio 19 d. Jis North Brook- . 
fielde išgyveno 50 metų. £*azesn! 
Velionis paliko nuliūdusią 
žmoną Monkevičiūtę -Vins- Tuo 
kienę ir 2 jau ištekėjusias sausio 
duketris. įffl-' liečiu

Lygiai prieš mėnesį mirė Tarybos ir klubo narių su- 
jo uošvienė Petronėlė Mon- sirinkimas. Prašomi daly- 
kevičienė ir užsimušė jo vauti ir svečiai, nes reika- kurie mėgsta lankyti “L*e- Zurlis ir J. Glaveckas, 
duktė, važiuodama į sene- Jas visų bendras. Juo ge- tuvių Darbininkų Klubą.” 
lės Monkevičienėi laidotu- riau aptarsime, tuo minėji-Jie ten praleidžia savo sun- 
ves. , M.'.'

Vytis

metus), atostogų karas buvo Balto 76 Sky- SlSŪTg-
avnn- iv rr nnahr. 1 k rl Ir. _ __ c ,

at- panų Unidos (buv. lietuvių) 'b“uvo'šokiaLlutę. Po vaikams skirtos

čia dar ne viskas, nes čia 
buvo paminėta tik vien vakarai.

O kur dar kita kultūrinio 
'gyvenimo veikla.

P.P.

Bus gera šeimininkė

irtas bus sėkmingesnis. kiai uždirbtus centus ir kar- E. Česnaitė (58 Provi-
, tu remia raudonųjų mask- dence Str.), 15 metų am-

’ nz^us iena .p&vy ■© viiiiu veiklą. Yra tokiu, l:u- ziuus, laimėjo TVorcester"” 
; Lietuvos Aidu gruodžio 4 rie bėgo nuo raudonųjų te- Sunday Telegram valgių re- 
d. rengtasis Didžiojo Vii- roro, 
niaus Seimo minėjimas bu- Tai tikri avingalviai. 
vo įspūdingas. Svečias iš

' Chicagos Valakas - Visuo- 
‘ mis pasakė tai dienai pritai-

Niagaros pusiasalio bnrg0 bankininkas Bronius Pernai dalis mūsų spaudos ir kūčių patiekalus.

BUFFALO, N. Y.

LOS ANGELES, CAL.

o čia su jais laižosi, ceptų varžybas. Ji davė lie
tuviško kugebo gaminimo 
receptą.

Laikraštis įdėjo jos at
vaizdą, aprašė ir kitus be

mėtai. tuviškus valgius, o taip pat

Šokių vakaras

Sausio 14 dieną, šešta
dienį, Buffalo Lietuvių Klu- 
bas rengia dideli šokių va- kinta ka]bą) 0 gt Peterg_ 
karą. Niagaros pusiasalio bur<J7 
lietuvių patogumui vakaras Vemšius išsamiai apibūdino P^ašė visokių paskalų apie 
rengiamas Niagara k alls Vilniaus Seimą. Verašius VLIKą. Tuo pasižymėjo
lietuvių sv. Jurgio bazny-yra genag ateivig Būtina mūsų krašte leidžiama sme- 
cios saleje, 191° pažymėti jo gražią lietuviš-toninė spauda. Smetoninė-
Str., Niagara Fa Ils, N. Y. j kalba / £ • ? ■ ----------
Pradžia -8 vai. vakaro. _ (pavyzdys.

T, , ... .Y1" Lietuvė Miam>etė
_ Buffalo, Niagara ralis,

jf Mano padėka
Niagaros pusiasalio kana
diečiai lietuviai.

¥
Kalėdų švenčių proga Buf

falo Lietuvių Klubas paau
kojo per Balfą <$50.00 la
biausiai pagalbos reikalin
giems mūsų tautiečiams, pa- 
likusiems Vokietijoje.

Klubo Valdyba

Nuoširdžiai kviečiami
Įsi Buffalo, Niagara Fž 
Lockport’o, Rochester’io i

Pagerbs konsulą

Konsului dr. J. J. Biels-

kadi 1956 Hollywood Roosevelt 
r " ATm 1 ’j

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su 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 tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 

i ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

j 636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

Amerikos Lietuvių Bendro- 
menės apylinkė rengia pa
gerbimo pokylį.
Kilmonytė Filipinuose

Rūta Lee (Kilmonytė) 
Kalėdų švenčių metu, nuo 
gruodžio 16 d. iki sausio 6 
d., su ŪSO artistų giupe 
vaidina Amerikos karei
viams Philippine Islands, 
Guam ir Hawaii.
Supažindino su Kalėdų 
papročiais

Gruodžio 26 d. Ina Ber
tuly tė, drauge su kitais stu
dentais iš Švedijos ir Ku
bos, apibūdino amerikie
čiams klausytojams Lietu
vos Kalėdų papročius per 
KFI radijo stotį. Programa 
vadinosi “The American 
Way — Christmas at Home 
and Abroad.”

Naujos “Lietuvių Dienos”

Jau pasirodė puošnus ir 
turtingas “Lietuvių Dienų” 
kalėdinis numeris. Jo virše
lį puošia New Yorko Lietu
vių Moteli} grupė, tarptau-

MIAMI, FLA.

Nauji metai, gal bus 
nauji lapai

Prasidėjo nauji i

E. ST. LOUIS, ILL.

” . ... . ... Musų čia yra nemažaiTai daug kam mis avižomis nupenėti va
dukai daugiausiai puolė E. St. Louis ir apylinkėje 
vieningą didžiųjų partijų yra gana daug lietuvių, ku- 

! frontą. Tie nepribrendę de-rie vieningai veikdami galė- 
mokratijai ožiai spardėsi, tų sildaryti didelę jėgą ir 

Dėkoju svečiams Valukui.badėsi visais galimais bū-galėtų drąsiai kovoti su vi- 
iš Chicagos ir Verašiui iš c’ais> tačiau gal naujaisiais šokiais nenaudėliais. 
St. Petersburgo už pasaky-1 metais ir jie pamirš tą gar- Didžiausia kolonija

^J' tas kalbas Didžiojo Vil- 
niaus Seimo minėjime, vi-, 
siems kitiems padėjusiems( 
tą minėjimą surengti ir ja-j
me dalyvavusiems svečiams. 

; -Ta pačia proga sveikinu 
|visus Lietuvos Aidų klausy
tojus Naujųjų Metų proga. 
Stengsiuos šiais metais ra
dijo pusvalandį dar patobu
linti irNauja klubo valdyba

Išrinkta šitokia klubo vai- Tamstų 
dyba: pirm. Ragers, vice- mos. 
pirm. Sobel, ižd. Ratkus, 
fin. sekr. Kaulakis, prot. 
sekr. Verbilienė, marš. J. 
Maršai.
Mirė A. Kaminskas

Mirė senas Miami gyven
tojas Antanas Kaminskas, radijo programa, duodama 
Jis paliko nuliūdusius žmo- šeštadieniais nuo 4:30 iki 
ną Magdaleną, sūnų Vytau- 5 vai. p. p. iš Miami stoties 
tą ir dukteris Mildred ir WMIE, 1140 kilociklų. 
Florence ir seserį Viktoriją. Floridos lietuvių žinios,

Velionis kadaise gyveno skelbimai, poezija, proza, 
Nevvark, N. J. Vebonies dainos, muzika, dalyvauja 
žmona dėkoja giminėms ir dainininkė Anyta Karns 
visiems, kurie taip ar kitaip ir “Pabaltijo Trio”, ..orga-i 
ją guodė ir padėjo jai sun- nizuojamas kvartetas. Adre-[ 

sas: A. Skudžinskienė, P. i 
O. Box 694, Miami Beach,! 
Fla., arba The Echoes ofJi- 
Lithuania, 139 N. E. I Str.,'£

tikiu sulaukti iš 
dar daugiau para-

A. Skudžinskienė
Lietuvos Aidų vedėja

LIETUVOS AIDAI 
(The Echoes of Lithuania)

Pirmoji Floridoj lietuvių

kią valandą pergyventi.
J. Ratkus

Lietuvių Taryba ruošiasi

Gruodžio 20 d. Lietuvių Miami, Fla.

- yra 
du abraką ir pripras prie E. St. Louis, III. Nemaža 

•Amerikos gražios dobilie- lietuvių gyvena ir St. Louis, 
nos. Mo. Kelios šeimos gyvena
»«. - i D. . - !ir už 6 mylių esančiame
M,re Ieva P.gag.ene |Ma(|ison> nį

Gruodžio 22 d. mirė Ie-( Colbnsville, Ilk, yra net 
va Pigagienė, žymaus vie- lietuvių valdoma. Iki praei
tos verslininko ir veikėjo^o pavasario jo majoru bu- 
Pigagos žmona, vos tik pra-,'v0 Jakštas, o dabar yra Dil- 
šokusi 60 metų amžiaus. įbaitis, komisionieriumi yra 
Velionė Ieva buvo darbšti Preikšaitis. Garbė senie- 
moteris, išaugino 2 sūnus—'siems ateiviams. kad jie 
Foną ir Vytautą ir dukterį tiek sugeba.
Juzę Belanienę. Be šeimy-' Naujųjų ateivių Collins- 
ninių rūpesčių ji padėjo vy-'vill’e tėra 7 šeimos, 
rui ii- sūnums jųjų versle. Ji Dievo Paukštis
*
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WORCESTERIO LIETUVIAI!

Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

H
4
4
4
4

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką, savininką Vytautą Skrinską. .Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais. 

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir į kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės, riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.
VYTAUTAS SKRINSKĄ

Ideal Pharniacy vaistini savininkas
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Į lietuvių visuomenę j žandarmerija. Mireckis bu
vo pasmerktas mirti ir Var- 

Išuvos kalėjime buvo pakar
otas. T. Arciszevvskiui pavy- 
Įko išsisukti. Jis buvo pa
smerktas t>k 8 mėnesius ka
lėti. T. Arciszevvskis išėjęs 
iš kalėjimo ir vėl nerimo, vi
st r kur jis dirbo, ten orga
nizavo slaptas Lenkijos so
cialistų partijos kuopas.

Artėjo 1905 m. revoliuci
ja. Lenkijos visuomenės 
nuotaikos buvo jau gerokai 
įkaitę. T. Arciszevvskis prie 
Lenkijos socialistų partijos 
organizacija ginkluotus lais
vės kovos būrius ir jis pats 
atsistoja tos organizacijos 
pry'šakyj.

Lenkijoj siautėjo genero
las Doroszevvskis, karo teis
mo pirmininkas. T. Arci- 
szevvskio buvo organizuotas 
pasikėsinimas ir tas gene
rolas buvo nušautas Rusų 
caro valdžia paskyrė 10 
tūkstančių rublių tam, kas 
suims arba nurodys T. Arci- 
szevvskio gyvenamą vietą. 
Tokių neatsirado. 1905 m. 
revoliucija Lenkijoj veik 
išimtinai buvo lenkų socia
listų partijos vedama. Len
kijoj revoliucija buvo pa
siekusi aukščiausio laipsnio. 
Veik visa rusiškoji biuro
kratija turėjo iš Lenkijos 
pasitraukti. Deja, rusuose 
revoliucijai žlugus, kazokų 
ir rusų kariuomenės Lenki
jos sukilimas buvo likviduo
tas.

Dabar T. Arciszevvskis • 
veikia tai Lenkijoj, tai Vo
kietijoj lenkų apgyventose j 
žemėse. Visur jis organi- I 
zuoja Lenkijos socialistų 
kuopas ir skelbia, kad vi- s 
sos lenkų apgyventos žemės 
turi būti Įjungtas į būsimą 
Lenkijos valstybę. Kai iš- | 
kyla pirmas pasaulinis ka
ras, T. Arciszevvskis t.uo.j..._. 
pradeda organizuoti lenkų 

uviuuo, uCO via.... -------------- -..................o- legionus. Jam čia talldnin-
šaltkalvio dar- socialistų partijos komitetą, kauja Pilsudskis.

Lenkijai atkovojus savo 
jau Lenkijos darbi-Pusiau slaptai dirba įvairio-JNepriklausomybę, T. Arci- 
tarpe socialistinės se dirbtuvėse darbininku ir szevvskis išrenkamas jos 
nebuvo svetimos, organizuoja Lenkijos sočia- seimo nariu, o taip pat par- 

ir T. Arciszevvskis listų partijos kuopas. Paga- tijos draugai jį išrinko cen- 
liaus 1900 m. T. Arciszevvs- tro komiteto pirmininku, 
kj kartu su socialistų veikė-Juo jis su mažomis pertrau- 
ju J. Miręckiu čiumpa rusų (Nukejta i 7 nusl.t

KOMUNISTĖS PROTESTUOJA

Kipro salos komunistu vadų žmonos protestuoja prieš 
. jn vyry pasodinimą Į kalėjimą, kai komunistu par

tija buvo uždrausta.

Lietuviai mų laikais atstovavo Sei-
Prieš 12 metų Hitlerio muose "G lietuvių tautos, 

okupuotoj Lietuvoje buvo kartu su kitų politinių gru- 
sudarytas Vyriausias Lietu- Pil2 atstoįis vieningai įver- 
vos išlaisvinimo Komitetas. Bno l)adėtį, vieningai sutarė 
Jį sudarė visos politinės par-VLIKo ateities kelią į Lie- 
tijos ir kovos sąjūdžiai vie-tuvos išlaisvinimą ir vienin- 
mngu sutarimu. 1944 metų &aj nutar® juo eiti į tikslą, 
Vasario 16 dienos deklara-atidedant i šalį viską, kas 
cijoje, toje Lietuvių Tautos tru8dč V1ikui darbą dirbti. 
Laisvės Uhartoje, Vyriau- VLIKas. nepaneigė ir tų, 
sias Lietuvos Išlaisvinimo kurie iš bendro darbo trau- 
Komitetas iškilmingai įsipa- kiask Jis supranta, kad jo- 
reigojo tol vadovauti Lietu- pastangų sėkmingumas pri- 
vių tautos kovai, iki Lietu- klausys, kiek tos pastangos 
va vėl bus laisva ir nepri- bus savos visuomenės ne
klausoma. miamos. Todėl priimtoj re-

Tos šventos priesaikos iš-z9buc^0J VLIKas kviečia 
tesėjimas visiems mums yra visus apsijungti Lietuvos 
įpareigojanti prievolė ir tik- laisvinimo darbui. V isos 
slaSt „ grupės, kurios laikosi 1944

Stiprus tautos pavedimu metų Vasario 16 dienos de- 
ir talkinamas visų lietuviš- klaracijos pagrindų, kurios 
kųjų veiksnių VLIKas per siekia išlaisvintąją Lietuvą 
eilę metų ėjo Lietuvos rei- atkurti kaipo demokratinę 
kalų sargybą Vakaruose, valstybę, lygiomis su kito- 
Tuo pačiu metu pati tauta mls &ad VLIKo darbe daly- 
vedė ir tebeveda žūtbūtinę vauti. . f _ _ . 1
kovą su sovietų okupantų Tautinė vienybė tebūnie 
pavergtoj Tėvynėj. Tūks- VLIKo visų lietuviškųjų 
tančiai didvyriškų žygių liu- veiksmų ir lietuvių visuo- 
dija mūsų tautos pasiryžimą 'menės bendro (laibo p" 
būti laisva. Tautos 1

Mirusio Tomasz Arei- su prakalbomis ir vėliavo- 
žima menės bendro darbo pa- szewskio asmenyje ne tik mis. Tūkstančiai vietos dar- 

kovos grindas. Gražu kelią i tauti- lenkų socialistai, bet bend- bininkų išeina į gatvę. Ple- 
khUdvyiiškumas“ia’imi Lietu- »» vienybę parodė Ameri- lai vsa lenkų visuomenė ne- vėsuoja vėliavos Jose be 

_ .„.-i.-k..- „„ Ros lietuviai, kurie per pas^teko žymios, jdomios asme-reikalavimo 8 valandų dar-
šaulio pripažinimą ir para! kutini Amerikos Lietuvių nybės ir ne eilinio lenkų bo dienos įrašytas šūkis: 
. Tarybos suvažiavimą New tautos veikėjo. lai gyvuoja nepriklausoma

Kova už mūsų tautos lais- Yorke, kuris įvyko prieš pat Arciszewskis gimė 18- manisfestaci-
| vę tuo pat metu vyksta lais-LIKo sesiją, vienbalsiai 77 m Sierachovio mažame” 
vuose Vakaruose. So vie-Įlutaiįė 1,emti ALI Ką visomis ^jggįgiyjg^ pjotrakovo apy

niams nepavyko pateisinti išgalėmis^ moraliai ir. me- jinkėj, Lenkijoj. Jo tėvas 
Lietuvai padaryto smurto ir džiaginiai. Visa Lietuvių iš- mk-g, kai jis sulaukė 9 me- 

1 gauti jam pripažinimą. Lie- eBdja la^vajam pasaulyje Tėvai buvo darbininkai, 
kintum ““keleh! “ mnk^Zku Vlet{b 0 augmuo negali. To-'tuva kartu su jos kaimynė- kviečiama pasekti tuo pa- T'ėvui mirus, sūnui teko eiti 
1 Pulsimu Vi nirmu n«s-U liau’ augmenys gali pasiga-;mis Latvija ir Estija daugu- vyzdžiu. dirbti, kad motina pajėgtų
kvk (lavadlvvai ar tpivbė' minti sau maisto IjatYs iš mos valstybių yra pripažįs- Vis sunkejanti Lietuvos auginti j0 jaunesnį broliuką, 
kad žmo ms vra išrivvsts sauIės liesos ir papratųže- lamos laisvųjųu tautų lygia- aisvimmo kova šiandien T. Arciszewskis pradėjo

- mes mineralu, kai tuo tarpu teisėmis narėmis, tik Sovie- i<aiP niekad įei'.aauja su cjarbą dažykloj. 1------------
, -1 . t • 4-z-»ll.r4-» victtio mucii rruvaaioa 1 igyvūnai maitinasi knais au gumiu ukuįjuuuvuuc - ...

TT^rT'7“lrŠyvūnair;rba anonimiškojo pasaulio padetihii ir - skaldy-tų mokykIą. Ją balgS Salt. plito tarp dar-bimnkų.
ą klausimą tėvui vipnas klausimas toliau kovosime, kol Lietu- minsi turi būti padarytas kalviu. 1893 m. visa šeima T. Arciszewskis, suorga-

Maikt Ar ^ra ant svieto L va taps nuo visų okupantų galas. 4 „^kėlėsi i Sonovieus, nes čii nizavęs uzs.enyj Lenktos

Kių gyvūnų, kurie gyvena da me. nuoSirdų no> J bendrai dirb-į',.' '
t .... ... x.......Tada

—Alou, Maik!
—Heilo, tėve!
—Sei, ar šiandien tu 

daug čėso?
—Turiu pusvalandį.
—Ar žinai, kodėl 

klausiu?
—Nežinau, tėve. j
-Kai tu dabar mokiniai “cns ir V™ garbus'

visokių bzikalogiju, tai aš skirtumas..Via) pirma, gy- 
noriu,’kad tu man paag; ™nas gali judėti-s vietosi

turi

aš

iš monkės?

ne svki ši 
aiškinau. ,

—Gali būt, vaike,. kad 
aiškinai, bet sena mano gal-

botį, o ne kaip nukirstos ar, 
nulūžusios eglės stuobrį. 1

—O ar iš medžio stuobrio vos laisvinimo reikalui pa- 
negalėtų koks gyvas sutvė
rimas atsirasti?

—Ne, tėve.
—Kodėl?
—Todėl,

I . .. .
kad tarp aug

vienbalsiai 77 m Sierachovio mažame ia Siažiai pavyko, bet . T. 
Arciszevvskiui teko pasiša
linti užsienin. Policija jo 
stropiai ieškojo. Jis atsidū
rė Londone. Čia dar arčiau 
susipažįsta su socialistų vei
kimu ir pradeda lenkų kal
ba leisti socialistų laikraštį 
ir įvairiais klausimais kny- 

Dienomis g'eles- Visa slaptoji
kitais'tu ginklu okupuotomis. Lais- telkti visąs musų gyvąsias dirbo, o vakarais lankė ama- sPauda pasiekė Lenkiją ir 

fe ...   1 aVnlrlty- . 1 , , -r nlifn farn darbininku

pareiškė sūnus gavo
a ne viską atsimena, taigi ™^na1’ kalp amzlnas zy- tams^žsitęsiantTtarptau-di su Lietuvoj pasiuntiniais, ____
iibeVtj'ieviškai -Tokio žydo, tėve, nie-jtinei padėčiai kintant «a- "inkų

-Jeigu tėvas nori girdėti Įr piūduose yra labai:šiuo metu renkasi savo po- Kas, jsipai-eigojęs atstojau- Greitai ..................... ..........
..... Ja gyvūnėliu kurie sėdžių Jungtinėse Amerikos ti ir ginti lietuvių tautą o atsidūrė tų minčių sūkūryj. 
‘“““j'' e uHSriulio kartu ir Lietuvos valstybę, Pradeio jr-inmoiii-ic nvmiikaip rodos, iš tikrųjų me-Valstybese. čia pasaulio . , . , ( . 1 _ r —o-;

- 1 lietuvių supimita, Kaa rą1 yia n ue- knygas ir draugavo kas uz
Livijuje J- ----- ---------- ' - ^7'7:'\ bendl’asji buvo išmintingesnis. Jau
,iu talkininkų kovai už Lie- reikalas. \ LIKas Nevv Yor- i895 m. susimezga 

laro buvus laisvę suaktyvinti, ke sesijoje priimtoje rezo- Estiškai galvojančių sambū- 
Kai'VLIKas yra dėkingas šio Uncijoje reiškia nuoširdų ris. To sambūrio nors ir jau- 

krašio vyriausybei, kuri norą ir dai.niai su pasiunti-nutis T. Arciszewskis tam- 
dandien lemiamai įtaigoda-niais dirbti Lietuvos laisvi-pa centru. Jį ir kitus drau- 

nimui. gUS tos naujos socialistinės
Amerikos Lietuvių Tary- mintys tiek įkaitina, kad

i nerimti.

pats parvyksta Lenkijon.

p.-ia'škink dar svki. Tik ne
kalbėk bedieviškai.

šio klausimo aiškinimą “sū
ri ieviškai”. tai ] 
kreiptis į kleboną.

—Bet aš noriu 
kaip tu, Maiki, šį bizni su
pranti. Pasakyk, ar aš i“ 
monkės kilęs ar ne? - . -

—Aš, tėve, šį klausimą da jauni gyvūnėliai, 
suprantu taip, kaip jį aiški- šitie išauga, jie ilgi skyla, 
ra evoliucijos mokslas. Pa- .kūP Ias kartojasi be pa
grindą tam mokslui yra nu- balgos-
statės anglu gamtininkas —Maiki, pusvalandis dai 
Danvinas. Jisai įrodė, kad neišėjo, tai tu paaiškink 
visi gyvūnai, taigi ir žmo-man.dar vieną daiktą. Tu 
rus, yra išsivystę iš žemes- sakeL kad medžiai 11 kit1' 
niu gyvybės formų. Ir šian-augmenys pasidaio sau 
dien visi rimti mokslininkai maisto iš saules šviesos. As 
su Darwinu sutinka; vienyčiau žinot, kokį maistą! 
tiktai dvasiškija eina prieš Jde saulės gauna.
jį piestu, nes jis griauja Bi-I Tai geras klausimas, tė- 
blijos pasakas apie žmogaus!ve- ^latab VISU augmenų la- 
atsiradimą. lPuose yra melionai žalių

—Olrait, Maiki, bet ką akelyčių, kurios sugeria iš 
tas mokslas sako apie mon-! o™ vandeni ir angharukš- 
kę? Ar ji mūsų giminė, ar dujas, ir paverčia ta1 į 
ne? " cukrų, kuriuo augmenys

—Giminė, bet labai toli- minta. Bet tas procesas 
ma. Daugumas mokslininkui Vyksta tiktai saulei švie- 
šiandien tiki, kad bezdžio-jčiant B.e saulčs augmenys 
nė ir žmogus, tai dvi to pa. skursta ir neauga, nes ne
lies kelmo atžalos, kurios g'auna maisto. I as maistas 
atsiskyrė viena nuo kitos! J7‘a svafbus ne tiktai aug- 
daug daug mibonų metų men>ms, bet ir mums, nes 
atgal. Abidvi jos atsirado iš!be augmenų ir mes neturė
to paties kamieno, tačiaudume kuo maitintis. Vadi- 
nuėjo atskirais keliais jr nas> ,saidė yra visos gyvybės 
vystėsi skirtingose sąlygose. !Pada'kytoja-

' —Maiki, tu sakai,' kad —Maiki, aš pirmą sykį 
žmogus ir monkė atsirado iš! alde ^a!- Sė džiu. Mūsų kie
to paties kelmo. Vadinasi Jbonas niekad šitokių dalykų 
kaip du skirtingi grybai iš
augo iš pasenusio eglės stuo
brio, ar taip?

—Ne, tėve. Tą kelmą mes

—Tokio žydo, tėve, nie-

patarčiau

! žinoti, kad nemiršta, jeigu kas jų; ®kait.1.in?i^S1°įe. . rasti eau: tuvos pasiuntiniu 
^.nesunaikina. Kuomet jie iš- išeivijoje jis tikisi įasti., a/t.ttčuJ

auga ir subręsta, jie skyla siu „ 
perpus ir iš vieno pasidaro tuvos

je.
įdomautis, užgulė

sočia-
L

I

norą ir darniai su pasiunti- nutis T. Arciszewskis tam-. krašto vyriausybei, kuri

ma pasaulio įvykius, remia 

laisvinti.' Šiame krašte taip ba yra daug' nuveikusi Lie- jje visi pradeda
! nat renkasi Pavergtų Tautų Invos reikalui šiame krašte Susimeta kitų metų gegužės 

• tautinės “in^tit^cijor Mos su Taryba neturėjo jokių------ ------------
i gali padėti VLIKui sėkmin- nesklandumų. Teisingai su-skirtį vykdyti, 
gai Lietuvos laisvinimo ko-P^nt^ 
vą plėsti.

VLIKo praeityje būdavo 
nesklandumų ir pasitaiky
davo nesutarimų neesmi 
niais klausimais, kurie sun-i 
kindavo VLIKo darbą. Tie 
nesutarimai, išnešti viešu-

Visiems šio laikraščio skaitytojams ir tiems, kurie 
iš mūsų gavo

mūsų tautos pastangas išsi
1956 METU KALENDORIŲ su

LIETUVOS ŽEMĖLAPIU

beimąs ir veikia kitos tarp- bendrame darbe VLIKas 1 d. proga suruošti eitynes

kos Lietuvių Tarybos veik- 
,0 los sritis, kaip vienas ant

ram talkininkavimą, VLI- 
Kas neabejoja, kad santy
kių darnumas ateičiai yra 

[patikrintas,
l VLIKo santykiai su Lie
tuvos Laisvės Komitetu bei

mon avė vai kam progos su Lietuvių Delegacija Pa
tyčia kelti visuomenėje ne
pasitenkinimą, o VLIKo 
opozicijai suteikė galimumą 
VLIKui priekaištauti ir,

v . . ’ 11 uucll VU1IUJ IJC1B1-;

;pac pastai uoju metu, są- tvarkymas yra padiktuotas 
moningai 'enkti jo autori- gyvenimo tikrovės. Tačiau 
evT ^0,To1’ - • nei VLIKo prigimtis nei jo'

, at’. aiul suta,'ė rei-pagrincĮįnjg ūksiąs nekeičia-
kalmgas Lietuvos laisvmimo mi> Vadovaudamas lietuvių 
priemones sustiprinti. Lap- laisvės kovai vigame . 
kncio men. 24-27 dienomis’- - 
vykusi New Yorke VLIKo 
sesija pasižymėjo . vieningu 
visų noru pašalinti praeities 
nesklandumus ir glaudžiai 
bendradarbiauti su savąja 

----------------------------------- į visuomene bei lietuviškais 
Vienas kilogramas uram.iaus'veiksniais. Pagrindinės mū-

vergtų Tautų Seime 
aiškūs.

VLIKo sesijos New Yor- 
ke nutartas VLIKo persi-

yra

lyje VLIKas teikia ypatin-j 
gą svarbą mūsų kovos fron
tui Europoje, . kur veikia' 
VLIKo Vykdomoji Taryba 
su visomis jos įstaigomis.

Persitvarkęs VLIKas yra 
pasiryžęs darbą plačiau 

■■ .... . “ ... i užsimoti ir tiki, kad sunkė-,'
turim suprasti kajp bendrą duoda tiek šiluminės energijos, politines partijos, kurios ;angjos salvi> ri'iam nebus
žmogaus ir beždžionės pra-kiek 3,000 tonų anglies. j demokratinių Lietuvos Sei- p.enUr) a]im‘.į kHūtis savo pa-

pei pamokslą nepaaiškina. 
Dankiu, Maiki!

Kartu su- 
• prantama, kad VLIKo dar- 
■ bo sėkmingumas pareis nuo 
to, kaip jam pavyks konsoli
duoti lietuvių išeiviją ir su
burti visas veikiančias lie
tuviškas jėgas Lietuvos lais
vinimo darbui.

VLIKo pavestas Prezi
diumas kviečia visus lietu
viškus veiksnius, visą lietu
vių išeiviją širdim atjausti 
mūsų pavergtos tautos liki
mą ir nepalūžtant tikėti, 
kad lietuvių tautos laisvės 
kova bus laimėta. Prezidiu
mas visus kviečia stiprinti 
vieningas pastangas Lietu
vai vaduoti.

Kenčiančiai tautai Tėvy
nėje, kankiniams bolševikų 
! kalėjimuose, vergų stovyk
lose ir tremtiniams Sibire, 
o taip pat lietuviams išei
viams visame pasaulyje 
siunčiame Kalėdų Švenčių 
ir Naujų Metų sveikinimus, 
linkėdami nenustoti vilties.

VLIKo Prezidiumas
New Yorkas 

Gruodis, 1955 m.

lenkime

Laimingų Naujų Melų

Stasys Zaleskas

NATIONAL CALENDAR COMPANY

617 Summer Street W. Lynn, Mass.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

trum- 
gyvu- 
pava-

Naujas, pagerintas anglu kalbos vadovėlis, su 
pa gramatika, su visokiu daiktų, užsiėmimų, 
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių 
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 lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis. 636 Broadvvay, So. Boston 27. Mass.
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Iš Pavergtos Lietuvos
ŠIURPI ZINUTE

išnaikinti.
Vienoj Nemuno pusėje, 

pavergtoje Lietuvoje, komu
nistai čiauška, kad jie nešą 
tikrą kitoms tautoms kultū
rą, kad dabar lietuvių tau- 

| ta turi sąlygas kultūriškai
kad ne vien tik Klaipėdos IaiTti ir ūkiškai turtėti, o 
kraštas, bet ir Tilžės sritis a^10J® Nemuno pusėje, Hl- 

krečia, kai į ją įsigilini ir būtų įjungta į Lietuvą, 
įsigilinęs pagalvoji, prisi-' 0 dabar kas?!

Štai toji žinutė per Vii- Dabar Kaialiaučiaus 
niaus radiją paskelbta: tis su Tilže lietuvybės

“Nuoširdi draugystė užsi-į " ....................
_ , . W -

mezge tarp ragegiu rajono ventojai dingo “be žinios.”, vadinama tautų laisvinimu,

Trumputė, vos kelių žo
džių žinutė, o ji šiurpu liū . įžės srityje, jie nepasigailėjo 

' tų pačių lietuvių ir juos 
“nežinia ’ kur prašalino, 

sri- Tai tokia šiurpi, žiauri 
ka- rusų koloųijalinė politika, 

pinynas. Net ne kapinynas, kokios žmonijos istorijoj 
nes veik visi to krašto gy- iki šiol nebūta. Ir visa tai 

“U ” Vadinama t a 11 t.i i 1 nisvinimn.** “ — ~ . V VU VV/ IU1 U"11C V MV - -------—----- - ~ ~ 'į . - - - -. - - -- y

jaunimo pionierių ir Kali- Be rugų kaIbos ten kitos jau socializmo įgyvendinimu, 
n'ngrado srities, Sovietsko negirdetj Kraštas koloni- komunizmo siekimu ... 
rajono jaunųjų leniniečių. zuotas rusais ir iš lietuvių Tikra niekšybė! J. K. 
Šiomis dmnomis Pagėgių pasityčiojimui ta Prūsijos Dar dėl A. Žvirono mirties 
vidurinių moki klų pionie- grįtfg vįga įjungta, i Lenin- .... 
rlai lankęsi Sovietske, pa- _ dą Tog sri.l Praeitame numery rasy-
buvojo pionierių rūmuose. nes visi miestų pavadinimai ^amas aP\e

Įsigilinkite į tą žinutę ii’jpakeisti rusų pavadinimais. !.ono miltl PamineJau> <a(I
• • • ■• 1 1----- ■••• jis po 1926 m. perversmo .

Nepasigailėta Tilžės var- buvo suimtas, karo teismo 9-sis suvažiavimas. 1952 me
čio, kurio iš lietuvių tautos' teistas ir kartu su kitais iš-/"" ——
istorijos neišbraukti. Jis kie- teisintas.

I)a .tai įstrigęs lietuvių bendro-' Vėliau patyriau, kad ne 
* ■ je istorijoje, lietuvių litera- visai taip būta. Dr. A. Žvi- 

tūros istorijoje, lietuvių vi- ronas, L. Čereška, Pr. če- 
suomenės minties istorijoje, penas ir kt. buvo suimti po 
pagaliaus lietuvių gyvena- pasikėsinimo ant Voldema- 
inų žemių geogrąfijoj. ro ir mėginta juos prikergti

Tikrai,

prisiminkime, kas buvo ir 
kas dabar turima.

Kaliningradas, tai Prūsi
jos Karaliaučius, tiek 
čiame mieste, tiek jo apy
linkėse nemaža lietuvių gy
venta. Per ištisus šimtme
čius vokiečiai mėgino sur 
virškinti lietuvius, bet jiems 
galutinai nepavyko tos sri
ties lietuvišką veidą nutrin- ------- , t
ti. Karaliaučiaus universite- žinutę apie pionierių lan- 
te nemažas skaičius lietuvių kymąsi. Juk Pagėgių jauni- 
mokėsi dar tais metais, ka- mą Tilžėje sutiko ne 
da Rusijoj nebūta aukštos tos jaunimas, o atėjūnų jau- 
mokyklos. nimas, kurių tėvai prisidėjo '

maistas potvynio aukoms

it.unuo prekybos rūmai tvaiko 300 tonu surinkto 
maisto ir drabužiu Kalifornijos potvynio aukoms. Ka
ro aviacija tas gėrybes nukentėjusiems nuvežė savo 
lėktuvais.

Važiuojant pažiūrėt Amerikos

Sausio mėnesį bus jos Vagies žvakė Marijai

(Tęsinys)
Tikybų ir teorijų mišinys

Kalifornijos vaizdas nebūtų pilnas, jei nesuminė
tume, bent tiumpai, visokių svajotojų, kurie susirinkę 
čia iš visos Amerikos kraštų, ir net iš užjūrio, kuria 
visokius kultus, skelbia juokingiausias religijas ir kom
binuoja ekonomines teorijas. Juk ir mūsų tautietis 
Domas Šidlauskas, kai anais metais užsigeidė tapti 
antruoju Kristum ir atvyko Amerikon savo “mokslą” 
skelbti, pasirinko Kaliforniją.

Panašių “kristų” ir “pranašų” Kalifornija pilna. 
John Gunther vadina juos pakvaišėliais (crackpots). 
Vieni jų maldomis “gydo” ligonius, kiti skelbia žmo
nijai naują “išganymą, ir tt. Ir visi jie renka aukas 
savo humbugams. Pavyzdžiui, Arthur Bell įsteigė “Vie- 

įningos žmonijos” bažnyčią ir, kaip nesenai rašė 
“Time” žurnalas, pusėtinai iš savo kulto pralobo. Jo 

i turtas esąs vertas $3,400,000.
Bell aiškina lengvatikiams, kad jis susidedąs iš 

“septynių asmenų;” kad visi tie asmenys “protauja
Br. Dikinienė ■■Neprik.'kaP vie"a galva”’ ir ka<!.iis ?aUs ™"°j akirairk°j, Per- 

Lietuvoi” pasakoja savo Ko-slkeltl > bet kun« l)asaull° ,vle> Ir zmonl«’ k“ne 
lumbijos įspūdžius. Ji rašo- t°ms nesąmonėms tiki ir aukoja savo pinigus. Is tikro, 

“Kraštas labai katalikiš- jeigu tai nėra pakvaišėlių minia, tai kaipgi kitaip ją 
kas ir religingas. Labai gar- pavadinti? <
ibinama Marija, kurios sto- Arba paimkim “I Am” sektą, kuri turi stipriai sek- 
vylomis puošiamos aikštės, sualinį pobūdį. Jos vadas skelbia meilę ir renka aukas 

.” Sakoma, kad iš tokių aukų ir iš 
ir “ste-

tas joje būta 36,693 nariai 
(įskaitant ir kandidatus), iš 
kurių moterų 8,729.
Paskandins Rumšiškes .......

Jau buvo rašyta, kad ga
lų gale Nemunas bus paža
botas, bus padaryta užtvan-! ..
ka ir įrengta elektrainė, ku- skvela1' Pake’lal V ®vcna- ™elle‘ Palaikyti, 
ri krašto elektrainiu pajėgu-!™11 (į31™! sodeliai. Maruos pardavinėjamos savo literatūros apie meilę

‘ J & [paveikslą matysiu autobu- buklus” jis surinkęs $3,000,000 kapitalo.
Užtvanka bus padaryta s?oseL Yra Kalifornijoj ir kitokios kategorijos keistuolių.

šiurpu skaityti tą to Įvy^°-
Nors įrodymų nebuvo jo- . . ...

- ■* - • į kių, bet byla buvo atiduotam^TPa^e^sianl^.^vl8’u^ai-
vip* karo . lauko (ne paprastam Rž^’ar“\a uUs... PaCiai?l'cl'visuomet dedančiom siial-w T*.“ TV“t
B6; karo teismui) teismui, ku- -^iksciau Mergaičių v salos, Vieni jų atvyko čia aukso ieškoti ^kalnuose ir, nusivylę,

• ■- •' iriam pirmininkavo pU)k. tarp Pe.trasių®-ir Pažaislio.i
r . Brazulevičius Kaltinamieji čia kail7?^ Nemuno kran-i

Sovietskas, tai Tilžė, li^ Prie vletos sunai-|buV0; pripažihti kalti ir nu-yra labai aukštas, bet,
tuvių spaudos buvęs cent-Kin'mo 11 Pat^ ten aPS1^'-teisti Velioniui Žvironui te- dešinysis, kuriame yra Pa-

. ... 'ko viena mažiausiu baus- žaislis, Sana žeiPas- 0 vand 
... ...................._______ ain-mių—tik pusantrų metų ka-!^uo bus P.akėltasaPle .

ja buvo uždraudę Lietuvoj, žiaus tikros žmonijos šute- lėti, kiti buvo nubausti daug motrų (apie 22 jardus), to.

ras. Iš čia plaukė slaptai venv- h '■
spauda į Lietuvą, kai rusai Tai dvidešimtojo

Tiek pačioje Tilžėje, tiek mos, dorovinis ištyžimas,!sunkesnėmis bausmėmis, 
jos apylinkėje tirštai buvo lepšiškumas, kad nepajėgė J. Vanagas

Adomo Mickevičiaus 
biblioteka

tas yra labai, aukštas, betj

votom lemputėm, si autus e- sudarė “nusivylusiųjų luomą.” Kiti, turėdami kiek 
■karčiamok^ U ° <U> 10,1( užtikrintų pajamų, atkeliavo ramaus gyvenimo kurti.

' Yra visokių rašytojų, poetų ir menininkų, kuriems ne-
Daug bažnyčių ir visos iengVa gyvenasi. Todėl daugelis tokių malkontentų 

[atdaros iki vėlaus vakaro, ir yfa pajjnkę j komunizmą. Ir daugelis jų mano, kad 
! nuolat lankomos. Bet kuriuo vajdžja jįemg:( turėtų mokėti kokią nors pensiją, 
laiku užėjus, girdėsi grupe- •.<- ž___ „oiu^
[mis balsiai kalbančius ra- 17T i t
žahcius.”

Taigi,, atrodo, Kolumbija 
yra šventas kraštas. Deja, 
toliau skaitome:

“Vagystė net neskaitoma gQ metų amžiaus valdžia turėtų mokėti kas mėnesi 
už nuodėmę ir jos neišpa- DO~$200~'~------- ------— - - -
žįsta per išpažintį, — apie 1 '
tai pasakojo vienas kunigas, 
kuris klausydamas išpažin
čių, niekad nėra girdėjęs, ... t
kad kas pasisakytų esąs pa- įvykdmti. i
vpgęs ką. Tuo tarpu jis pui- Kai Townsendo planas nusidėvėjo, Kalifornijoj 
k.iai žinojo, kad vagia. Ei- pasirodė Robert Noble, kuris organizavo “Ham & Eggs” 

!darni vogti, dažnai Marijos sąjūdį. Jis reikalavo, kad nuo 50 metų amžiaus kiek- 
'garbei ir žvakutę pastato, vienam būtų mokama kas savaitę $25 pensija. Sis pla-

Townsendo, nes 
tenkinosi $100 per mėnesi, vietoj $200. Už jį pasisakė 
ir didžiosios darbininkų organizacijos, A. D. Federa
cija ir C.I.O. Pritarimas buvo toks didelis, kad per 

i vieną masinį mitingą Los Angeles mieste prie “Ham
& Egge” prisirašė 64,000 žmonių, įmokėdami po 50c. 
įstojimo mokesnio. Tačiau kilus antrajam karui, šis 
sąjūdis susmuko.

Kalifornijos lietuviai

Kalifornijos gyventojų skaičius sparčiai auga. 1940 
metais ten buvo 6,907,387, gi dabar priskaitoma jau 
iki 12,000,00 gyventojų. Gal augtų ir sparčiau, jeigu 
ne vandens stoka. Pietų Kalifornija, sakoma, tuojau 
sudžiūtų ir išnyktų, jeigu vanduo nebūtų atvedamas iš 
kitur. Jis atvedamas tenai milžiniškais vamzdžiais ir 
kanalais. Los Angeles miestas traukia sau vandenį iš 
už 200 mylių.

Dėl vandens stokos apie pusė Kalifornijos gyven
tojų spiečiasi apie didmiesčius, daugiausia apie Los 
Angeles ir San Francisco, nes čia lengviau gauti van
dens ir daugiau yra darbų. Daugiausia žmonių dirba 
laivų statyboj, orlaivių ir naftos pramonėj. Čia dirba 
nemaža ir lietuvių. Los Angeles mieste eina ir lietu
vių laikraštis, žurnalas “Lietuvos Dienos,” kuris gra
žiai pavaizdavo ir “Keleivio” 50 metų sukaktį. “Ke
leivio” skaitytojų yra visuose didesniuose Kalifornijos 
miestuose, bet daugiausia San Franciscoje.

Kalifornija mūsiškiams patinka. Teko kalbėtis su 
senu keleiviečių Šmulkščiu; jis yra gyvenęs Argenti
noje, Pennsylvanijos ir Ohio valstijose, bet Kalifornijoj 
jam esą geriausia.

Kaip Kalifornijos lietuvis daro vyną

Kalifornija yra pagarsėjusi savo vyno pramone. 
Teko sužinoti, kad vieną vyno daryklą veda lietuvis. 
Tai juiiut .Aleksa, kilęs iš Shanandoh’rio ir gyvenęs 
Bostone, kur jis studijavo chemiją. Sustoję Holliste- 
rio miestely, paskambinom jam telefonu. Jis liepė 
mums čia palaukti iki jis atvažiuosiąs, nes mes patys 
jo vietos nesurasiu. S. Michelsonat

(Bus daugiau)

Ko- 
dėl? Wėli, jie pi-oto žmonės, intelektualai, valdžia tu
rėtų tokiuš* remti, ;•

Ir šitokia mintis yra jau pasireiškusi organizuotu 
.spaudimu. “Keleivio” skaitytojai nebus dar pamiršę, 
kąip dr. Francis E. Tovvnsend buvo paskelbęs ten&i 
savo planą, pagal kurį visiems vyrams ir moterims po

dėl bus užlietos Rumšiškės,; 
Gastilionys, Astragai, Dar
sūniškis. Atrodo, kad pa
skęs ir Pažaislis. Ir Birštone 
vanduo pakils porą metrų.

Bendrai užtvankos > van-

gyvenama lietuvių. Po pir- sudrausti rytų barbarus ir 
piojo ,pasaulinio karo 'Vii- leido jiems veik visus iki j 
žės lietuviai dėjo pastangas, vieno to krašto gyventojus 
-------<■----------------- -------------------— ' - i Vilniaus viešpji bibliote- ------ i 

ka pavadinta poeĮto Adomo'dens saugvkla^bus apie 4 
Mickevičiaus vardu. Šiemet kilomėtTušTpTOčio ir apie 50 
sukako 100 metų nuo poeto kilometru ilgio, o prie už- 
mirties. Tą sukaktį komu-'tvankos 20 metilų aukščio, 
nistai kažkodėl labai iškil- J 
mingai paminėjo.
Pilna rusų

Vokiečių spauda 
kad Rytprūsių miestai yra 
visiškai rusiški. Karaliau
čiuje (jį rusai pavadino Ka
liningradu) esą apie 200,000 
gyventojų, Įsrutyje apie 32,- 
000 (seniau 48,000), Tilžė
je apie 43,000 (seniau buvo 
59,000). Gumbinėje apie- \ .. . , ,
15,000 (seniau 25,000). Vis™eJ» I“™"
tai nauji atėjūnai, 
gyventojų nebeliko.

Mažesniuose miesteliuose; 
ir bažnytkaimiuose gyvento
jų nėra nė pusės, kiek 
buvo prieš karą.
Skęsta propagandoj

Savajai propagandai 
munistams nei laiko nei iš-, 
teklių nestinga. Per praeitų-' 
jų metų 9 mėnesius komu-, 
nistų partijos propagandi
ninkai skaitė 50,000 paskai
tų, kurių klausėsi per 3 mil. | 
klausytojų. Mokslinių ir po-; 
litinių žinių skleidimo drau-i 
gija suruošė 14,000 paskai
tų, teisingumo ministerijos! 
bolševikinių pareigūnų pa-j 
skaitų klausėsi apie 50,000, 
asmenų, komjaunimo lekto
riai skaitė 5,000 paskaitų. 
Iš viso per 9 mėnesius buvo j 
75.000 paskaitų, kurių klau
sėsi arti puspenkto miliono; 
klausytojų.

Tai pačių komunistų skei-1 
biami .Iiionienys.
P<nt inės orgjiiiiz.scijos

Pačių b tiševikų skelbia-! 
mais duomenį i Lietuvoj! 
yi~ per 3,000 pinu ių par-i 
jtimų uiganizacijų, h t ijs 
j sujungtos | ’l rajoną, o ši
tie sudaro respublikinę par- 

So. Boston 27; Mass.lfiiu ■»>«>. ni/nciją
-S;-'-—_________ _

7 SKAITYKITE

Verti n
NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liūdo ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro-

Dovydčno apysaka apių jaunuolių •” .........................
pergyvenimus šienapiūtčje. 168 pus
lapiai, kaina ...........................................$2
CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas,

verte A. K. Puida, pirmoji dalis. 
188 puslapiai, kaina ......................... $2
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
dedantiems angliškai mokytis;* duoda 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. 
Kaina ...................................................... 75c
NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- 

chelsonienės parašyta; 250 įvairių 
receptų, 132 pus). Kaina ....$1.25 
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į 
Kaunu nusikraustė ir Napoleonų re
gėjo—ir kas iš to išėjo.' kaina $2.50 
NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs,

lengvai skaitomi Dr. A. Garmaus 
atsiminimai. 136 pusi. Kaina $1.00 
MILŽINO PAUNKSMė. Balio Sruo

gos trilogiška istorijos kronika, 
173 pusi., didelis formatas, gera 
popiera. Kaina ..............................$2.50
KON-TIKI. Thor Ileyerdahl aprašy

mas nepaprastos šešių vyrų kelio
nes plaustu iš Pietų Amerikos j Po
lineziją. 413 pus). Kaina... .$3.75 
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana

vičienės prisiminimai iš jos jau
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. 
Kaina ...................................... •
AITE LAIKĄ IR ŽMONES.

J. Aisčio atsiminimai 
Miškinį, Tumą, Savickį, 
249 pusi. Kaina .............
MIRUSIOS SIELOS.

svarbiausias veikalas, 
Miškinis. 290 pusi.
RYTŲ PASAKOS, 

parašytos 
tautų legendos, 
na .......................
POPIEŽIAI IR LIETUVA.

M. Valadkos parašyta knyga, 250 
pusi. Kaina ...............
ŽEMAITĖS RAŠTAI.

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina .....................................................

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS! parašytas istorinis r<
PINIGAI. Jono K. Kario, 160 j:a-jmaitijos krikšto laikų, 

veikslų, 225 pusi., gerame popieryj. . apdarais. Kaina 
Kaina ..................................................$5.00
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai, 
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2. 
minkštais viršeliais .....................$1.00
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Paraše Dr. D. Pilka. Pritkikintr 
Amerikos lietuviams. 
Kaina

KODĖL
Pilna 

įdomūs.

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina .......................................... $4

VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo
Cicėno knyga apie Vilniaus krašto 

lietuvių kovas už savo teises. Kai
na, kietuose viršeliuose ............ $5.50
TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.

Paraše Leonas Blumas. Trumpas 
; socializmo aiškinimas. Kaina 25c.
DEMOKRATINIO SOC I A L I Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
cnyga šių dienų klausimams supras
ti. Kaina ....................... 50c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Valdo

nas. Kaina ........................................ 10c

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA.
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte

lis šiuo klausimu veikalas. Kai
na ....................................................... $3.00
JUOZAS STALINAS, arba kaip 

Kaukazo razbaininkas buvo pasida
ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c

. .$1.00
Poeto 

apie Binkį, 
Giras ir kt 
............. $2.50 

M. Gogolio 
, išvertė M.

Kaina... .$3.25
______ Vinco Krėvės 
indų ir kitų tolimųjų

220 pusi. Kai- 
. .$2.50
Kunigo 

""3 
.........$2.50
Garsiosios

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi

suomenės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ................. 25c
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina ..................................................... 50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina ............25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių Įvairiuose kraštuose ir Įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai ? 
Kaina .................................................$1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že-
Su kietais 

................ $3.50
. Ar galėjo 
irę apie tai 
.................. 25c

iu-

Kairu ....

i VISUOTINAS TVANz. 
j tvks tvanas būti ir 
I sako .rokslas. Kaina
DĖL LAiGVOS LIETUVOS.

į vos sociaidsmokratų raštai dėl bol- 
! ševikų okupacija ir teroro Lietuvo
je. Kaina ....  25c
BARABAS. Paer L..gcrkvist’o isto- 

j rinė apysaka iš pirmųjų krikščio- 
' nybės laikų Romoje, i stinoje ir 

___ Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
20c premiją. Kaina ..................

Priftiikintr
144 puslapių.
................. $1.00

AŠ NETIKIU J DIEVĄ, 
argumentų, kurie visiems
Kaina ..................................t—

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti riuo adresu:
KELEIVIS

636 F.ast Broadvvay

?2.25lf

iškil- Jau pradėta statyti elek- 
trainės gyvenvietė, kuri bus 
Petrašiūnuose, o vėliau 
sidės ir kiti darbai.
A. Gricius laimėjo

A; Gricius — Pivoša, 
tininkų laikais buvęs “sa
vas žmogus”, komunistų iš-į 
vežtas į Sibirą, ten greitai, 
“Įsitikinimus” pakeitęs, grą-Į 
žintas į Lietuvą ir dabar ten: 

plėšąs rašytojų viršūnėse, lai-

tašo,,

pra

Šis planas buvo pasidaręs tiek pdpuliarus, kad Ae> 
vien tik Kalifornijoj, bet po visaš Jungtines Valstijas 
kūrėsi “Townsendo Klubai” ir rinko pinigus planai

tau-' , • , ......
" "H“ '"x • *'*’•' *■ *'
\ kad pasisektų, arba kartais nas atrodė nuosaikesnis negu d-ro 
1C“ j pasižada dalį pavogto turto

I bažnyčiai skirti
! Vadinasi, nuolatinis mu- 
jšimasi į krūtinę ir šaukimas:’ 
j “Aš tikintis, aš katalikas,”! 
kitų krikštijimas “bedievio” 

jir panašiais vardais arba' 
i sieksninių rąžančių kalbėji- 
,mas, bažnyčių lankymas 
i dar nėra žmogaus dorumo 
'pažymys. Žmogaus vertei 
' matuoti reikalingas kitoks 
matas.

I .----------------------------
Pakalbinkime draugus ir 

ten vien liepos mėnesį prilijo pažįstamus užsisakyti “Ke- 
198 colius. leivį.” Metams kaina $4.

•, są už savo “Karštą vasarą”/
SenUJUjir gavo 25,000 rublių. A.!

Bieliauskas, J. Grušas irAJ 
Liobytė gavo po 10,000 ru- 
» I

Indijoje Maushynram sodžiu
je per metus iškrenta lietaus 

ko-i 535 coliai, tai yra 12 kartų dau. 
giau negu New Yorke. Pernai

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1956 Melams
“Keleivis” jau išleido didelį, 100 puslapių ka

lendorių 1956 metams. Kalendorius jau yra at
spausdintas ir siunčiamas visiems užsisakiusiems. 
Kaina 50 centų.

Kaip kasmet, taip ir 1956 metų kalendoriuje 
skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, įdomių 
straipsnių, eilių, naudingų patarimų, juokų, infor
macijų ir plačią kalendorinę dalį su bažnytiniais 
ir tautiškais vardais.

Dabar pats laikas kalendorių užsisakyti. Ka
lendorius bus pasiųstas tuoj pat, kaip tik gausime 
užsakymą.

••Keleivio” kalendoriaus kaina ntsikvičL, ji kaip 
buvo tau) n neka 50 centų. Užsakyniut n pinigus 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivi* '
636 E. Broadway 

Boston 27, Mass.



Moterų Skyrius
X

FTLETM so. bostoh
MISTINGUETTE ESAM Tl ARTI MIRTIES

PiTglapfe SęStas

Moterys vyriškėja
Ne kūniškai, bet savo po- veik visi vyrai norėtų, kad 

linkiais ir įpročiais moterys moterys nerūkytų, 
vyriškėja. Jos seka vyrų Juk moterys turi savo su- 
įpročius ir daro tai, kaš vy- pratimą apie vyro grožį ir 
įams dera: trumpai kerpa vyriškumą. Moterys pori, 
plaukus, dėvi kelnes, rūko kad vyras ne tik savo 
ir užsiima tokiu sportu, ku- vaizda būtų vyriškas, 
ris tinka tik vyrams.

Rūkymo įprotis nėra gir
tinas ir vyrams,—tai nešva
rus, dvokiąs dalykas. Neno
riu sakyti, kad rūkymas yra 
vyrams daugiau leistinas 
negu moterims, bet reikia 
pripažinti, kad moterys, ku
rios laikomos švaresnės ir 
čiuinesnės už vyrus, rūkyme 
yra daug atgrasesnės už vy
rus. Vyrai rūkoriai kreipia 
daugiau dėmesio, kada rū
ko, atsargesni su pelenais ir 
degančiais rūkalais, daboja, 
kur nuberia pelenus ir sau
go, kad nepradegintų šalia 
sėdinčio. Gi sėdėdamas ša
lia rūkančios moters, vyras 
turi būti apdairus, kad mo
teris jo neapibertų pelenais 
arba nepradegintų apdaro. 
Nesakau, kad vyram rūky
mas daugiau dera kaip mo
terims; rūkymas, kaip ir 
svaigalų vartojimas, abiem 
lytim yra netinkamas daly
kas ir gaila, kad jis taip 
plačiai paplitęs.

Moterys trumpina plau-sėda moteris ir tuoj rūko/Md., 
kus, vyrų pavyzdžiu, 
gerai žino, kad ilgi plaukai 
moterį dabina. Tiesa, ilgii 
plaukai, sakoma, reikalauja į 

■ u-attgiati -1 niežiūres, -bet ilgi 
plaukai visuomet gražiai at-j 
rodo, tuo tarpu kai “pusme
tinės bangos” kiek išauga, 
taj moteris atrodo kaip nu
pešiota. i

Nešiodama kelnes, kaip 
ir trumpindama plaukus, 
moteris sudarko lytį, vadi
nama gražiąja. Žiemą, šal
ty, kelnės tikrai priduoda 
daugiau šilumos, todėl jų 
dėvėjimas būtų pakenčia
mas, bet vasarą, kada kiek
vienas nori kuo lengviau 
apsirengti, moteris su kel
nėmis atrodo 
tas.

Nėra tokio 
patiktų, kad moteris rūko. 
Dažnas vyras tik pakenčia, 
kada jo žmona rūko, o pa
kęsti turi, jeigu pats rūko. 
Lygiai ir vaikinas pakenčia, 
kada jo mergina rūko, bet K.

Prancūzų aktorė ir šokėja Mistinguette, dabar jau sulaukusi 82 metų 
sunkiai susirgo ir guli ligoninėj. Didžiausias tos aktorės garsas buvo jos gražios 
kojos, kurias ji buvo apdraudusi 3,000.()0l) dolerių sumai. Per keliasdešimt me
tų Mistinguette buvo labai populiari kabaretų šokėja ir dainininkė. Paveiksle 
matome kairėj. kaip ji atrodė i;>36 metais, o dešinėj aktorė nutraukta sulaukusi 
jau 70 metų amžiaus.

kad ir drąsa, polinkiais 
r elgesiu būtų vyriškas, 

šiaip koks nevykėlis, 
mėgdžiojąs moteris. Lygiai 
ir vyrai, nors ir pakenčia, 
kad moterys vaikosi vyriš
kų įpročių, bet jie širdy irj 
vaizduotėj turi moterį tik
rai moteriška. Toji moteris i 
yra patrauklesnė, kuri yra 
daugiau moteriška nevien j 
kūnu, bet ir apdaru, elgesių 
polinkiais ir būdu.

Yra darbai ir žaislai, ku-j 
rie moterims skirti, ir yra 
tokie, kurie vyrams dera. 
Kaip tik vyrus pamėgdžio-' 
damos, jų negirtinus įpro-1 
čius besivaikydamos, mote- - ■ --------'------- -------------

(rys užmiršta kad jos tokiu -Beach, Alberta, Canada, PARODYKIME MYKOLUI būdu “ tik save Zmina" užsakė’laikraštį P. Murkū- BIRŽIŠKAI ŠIRDĮ 

bet ir darosi nepakenčia-nui, Ubesterose, Alberta, 
.mos. Rūkymas ne visur de- Canada.

J ra. Kol moterys valgyklo- 
se nerūkė, tol ir vyrams rū- N. Trucen iš Berberton, 
kymas ten buvo draudžia- Ohio, užsakė “Keleivį” pu
mas; lyrai turėjo savo vie-sei metų V. Lekerauskienei, 
tą ir laiką rūkymui. Dabar Barberton, O. 
tikrai koktu, kada prie to '''
paties stalo valgykloje atsi- Z. Gapšys iš Baltimore, 

, užsakė laiškaštį G. 
nors sugadindama nerūkančiam Pletkui ten pat.

apetitą. | :;-
Tegu tos moterys, kurios, W. V. Mankus iš Chica- 

vaikosi vyrišku įpročių, rim- go, III., užsakė “Keleivį” ir įofbe'tcrdMSi  ̂palūži

I

Garbingas lietuvis, didis 
mokslininkas, žymiausias 
lietuvių literatūros istorikas, 
pirmasis Vilniaus karys, Lie
tuvių Mokslų Akademijos 
pirmininkas, Vilniaus uni
versiteto lektorius, Lietuvos' 
Nepriklausomybės Akto sig
nataras Mykolas Biržiška 
trijų mėnesių laikotarpyje 
liko ištiktas dvigubos nelai- 

T mes. Netekęs žmonos ir žen- 

tar -pagalvoja-, kaip ycm r9<nj -m. kaienTl-oriu Mts. j,- g-įUi {]<_>•;}m ątšulus ligoni- 
itiktų vyias nekiiptais plau- J. M. Kriaučiūnienei ten pat. uėn, 73 metų amžiaus pro- 
kais, dažąs lūpas, veidą bei fesorius šiandien yra likęs
nagus ii vusuia dėvįs sijo- Mrs. Jumes Reynolds iš triiu mažamečiu vaikučiu__
ną? Ar daug moterų tokį Saylesville, R. I., užsakė lai- 5, 7 ir 9 metų-vfeninteliti 
vyią mėgtų? Nemanau, ii- kiaštį savo tėveliui Anthony o-lobėju rūpintoju ir tėvu 
kiuosi, kad apie tai pagal- Stanis,- Pawtucket, R. I. ' " ’ . J 'f
vojusios moterys nesistebės, Mykolo Biržiškos veika-
kodėl pastebėjau, jog ir vy- Mrs. Mary Wilhelm iš So. E nuopelnai lietuvių tau
rams netinka tokios mote- Bostono užsakė laikraštį sa- dideli, kad jis, pri
rys, kurios gatvėje pasirodo vo gerai kaimynei Mrs. Al-)a^° būti njusų apiupintas 
kelnėtos, trumpais kaip vy- binai Kolonowich, so. Bo- j1 medžiagine 
ro plaukais ir su cigarete stone, 
burnoje.

Pakruojiėtis

j parama 
pajausti moralinį at- 
ir tautos dėkingumą. 

Sudbury Jeigu mes nepadėsime jam

kartu 
pildą

nei šis, nei

vyro, kuriam

Jack Dunning

KVEJŲ BALSAI
Vasarą, 1947 metais, Šanchajaus 

tamsa. Siauru vingiuotu takeliu pro 
kinietis ūkininkas; ji sekė skurdžių 
Pirmasis vienoj rankoj laikė žibintą, 
ryžių pagamintas peršviečiamas popierius, 

, kiek pakeltu balsu, maldaujančiai

—Veeeiiiii—aaaaaaaa

priemiestį gaubė 
ryžių lauką ėjo 
kinų procesija, 

kuri gaubė iš 
ir sustoda- 

aukė:

—Ką jis sako—paklausė mano žmona, sėdėdama 
verandoje mūsų vasarnamio, kuris buvo toli laukuose.

—Jis šaukia “sugrįžk,”—pasakiau aš', —šaukia ne
senai mirusiojo vėlę, gal būt vaiko.

Kitą dieną paklausiau daržininko Afango apie 
procesiją. Jis pasakė, kad buvo miręs vieno kiniečio 
sūnus, ir kad procesija buvo sėkminga,—vaikas atsi
gavo. Jis nėkiek nesistebėjo dėlto, nesistebėjau nė aš. 
Kinai pratę šaukti grįžti iš mirusių vaikų vėles; kai 
nepaveikia, liaunasi šaukę. Vakariečiai, aišku, mano, 
kad vaikas buvo tik apmiręs. r

Kinijoj gyveną svetimšaliai į daug ką netiki arba, 
matydami, užsimerkia arba netiki visai, nerasdami 
išaiškinimo, tinkamo vakariečių galvosenai. Vienas iš 
tokių keistų ir vakariečiui nesuprantamų reiškinių yra 
“kveja”. fKveja” paprastai reiškia velnią. Tokiu 
vardu kiniečiai vadina europiečius, laikydami juos 
“svetimais velniais.” Tikrumoje kveja reiškia kokią 
tai būtybę, artimą dvasiai ar viršgamtinę. Kinijoje 
kvejų yra daugiau negu žmonių. Į kvejus gali netikėti, 
bet vargu ar pasiseks Kinijoje jų nesutikti.

Dažnai vakare su žmona, kai pritemsta, stebime 
dvasių švieseles ant kiniečių kapų, netoli nuo mūsų 
namų Ungo kalnuose. Kiniečiai ūkininkai mirę lai- 
dojasi savo laukuose, supildami virš kapo kalnelį, 
kaip kad ir mes darome. Per daug metų apgyventose 
apylinkėse, kaip pav. apie Šanchajų, 
kapų, kad nebegalima dirbti žemės.

Dažnai tik sutemus pasirodo lyg 
lyg kieno nešamos švieselės ant kinų 
šviesvabaliai, nes perdideli ir kitokios 
prie jų artiniesi — dingsta. Neįmanoma nustatyti, ko
kiame atstume jie dingsta. Kinai švieseles vadina 
“kvejais”. Nežinau, negalima nutraukti jų paveikslo, 
jie ne medžiaginiai. Daržininkas Afongas sakė, > kad 
naktį pavojinga ant kapo prie jų užmigti. Jis 
kas iš tiesų gali atsitikti, bet tie, kurie šviesų 
gali išprotėti.

Kinai ne tik mato bet ir girdi kveja.
Tuoj po antrojo karo mudu su žmona gyvenome 

Azijos Aliejaus Bendrovės namuose. Tai moderniškas, 
7 aukštų pastatas. Atrodė, kad tokiame name kvejam 
nevieta, bet mūsų tarnas tikino, kad kvejai ten vistiek 
ateina. Pastato 6 apatinius aukštus užėmė raštinės, o 
7-ame aukšte buvo įrengti butai. Prieš karą jie buvo 
apgyventi bendrovės viršininkų, bet po karo leido 
bet kam gyventi. Koridoriai buvo ilgi ir tamsūs,-asla 
marmurinių plytelių, lubos aukštos. Pastato gale buvo 
tarnų patalpos. ,

Koridoriai atrodė nejaukūs, ypač naktį. Juokais 
i paklausiau vaiko — tarno, ar jis kada koridoriuje ne- 
j sutinka kvejų. Tas atsakė, kad juose daug kvejų, bet 
į kvejai nesilanko į butus, nei į tarnų patalpas, todėl 
jis jų nebijąs. Jis nežinąs, kodėl kvejai tik korido
riuose esti, bet kada tik naktį ėjęs, visada girdėjęs 
kvejus. Jų balsas yra labai aukštas čiulbesys.

Vaikas žinojo, kad aš, kaipo svetimšalis, kvejų 
balso negirdėsiu, visgi 3 vai. nakties su vaiku šalimais 
sėdėjau koridoriuje ir klausiausi kvejų. Laukėme kveju 
nuo 
tai

LINKĖJIMAI Iš FLORIDOS

Važiuok ir Negrįšk
Leiskite iš šiaurės
Floridon važiuot.
Kur nereiks nuo šalčio 
Drebėt ir dejuot.
Ten kur saulė šviečia, 
Sutirpsta ledai.
Kur smėliu padengia 
žemelę baltai.
Ten kur seni kaulai 
Nuo saulės sušils.
Kur gal dar ir meilės 
Jausmai kiek pakils.
Viengungiai, viengungės, 
Paguoda čion ras
Ir susipažinę
Sueis į poras.
Našlė—senas bernas, 
Tos šalies nepeiks.
“Honey moon” atlikę— 
Vest jiems nebereiks...
Jei kas ant kumelės,
Lygti nebijos—
Gal ant kumeliuko 
Doleris atjos? . . .
Jei dar nepralošęs 
Visus ant arklių, 
Doleri paspjaudęs 
Dėk dar ant šunų.
Kiek turėsi grašio 
Visus čion prakišk 
Ir daugiau pas bobą 
Jau nebesugrįšk . . .

Ku

tiek daug yra

šokinėjančios, 
kapų. Tai ne 

spalvos. Kai

nežinąs, 
nepaiso.

I
' J. Gatautis iš ™___ v. _ v. ,
Ont., Canada, užsakė lai- skaudžių rūpesčių jr vargo 
krašti J. Puteliui ten pat ir pakelti, musų sąžinę sun- 

rpgvą kiai prislėgs, išgirdus kurią
4 dieną pačią liūdniausią ži-' 

nią. Sveiki ir laimingi leis-
G. Palukaitis iš Montre- darni šventes, atsiminkime 

savo draugui K. Za-alio, Canada, užsakė lai-kurio, nuopelnai ir am- 
Kenosha Wis. krašti ir kalendorių S. Alio-

& niui ten pat.
Labutis iš Ma-Meo-

=! Mrs. Barbora Kruszinis 
i iš Kenosha, Wis., atnaujino 
prenumeratą ir užsakė ka- 

i lendorių savo giminaitei 
j Mrs. Nellie Straukus, Be- 
įverly Shores, Ind.

*

I A. Tamkus iš Gilbert-j 
ville, Mass., užsakė laikraštį 
ir kalendorių J. Jakučiui, 
Flushing, L. I., N. Y.

UŽSAKĖ “KELEIVĮ”
ŠVENČIŲ DOVANŲ apdovanojo Maikio 

______  vienu doleriu.
Petras Milkus iš Kenosha,

Wis.,
tams
logai,

užsakė laikraštį me-

SUNKIOJO SVORIO ČEMPIONAS

Ponia Levy, iš M’ashingtono, D. C., 21 metų amžiaus, 
pagimdė sūnų, kuris svėrė 12 svarų ir 12 uncijų. 
Tai tikras sunkiojo svorio čempionas.

1

J. Pačinskas iš Methuen, 
Mass., užsakė laikrašti Joe 
Skirui, Tacoma, Wash. Į

Mrs. Vera Leiner iš Has-, 
bronck Heights, N. J.. už-( 
sakė laikrašti ir kalendoriuj 
Vilimui Niekei, Brooklyn J 
N. Y. ’

J. Gatautis iš Sudbury, 
Ont., užsakė laikraštį 
Venslovaičiui ten pat.

J.

Skaičiuojama, kad Amerikos 
ir Kanados darbininkų unijos 
per metus surenka narių mo
kesčių apie pusę biliono dolerių.

žius iškėlė į mūsų tautos, 
tėvus. Pagerbdami ir pa
remdami Mykolą Biržišką, 
būsime pagerbę it savo tėvą.1

Tie, kurie nuspręs profe-j 
(šoriui teikti pastovią para
mą, prašomi siuntinėti ją be
tarpiškai šiuo adresu: M. 
Biržiška, 1122 So? Magno- 
lia Avė., Los Angeles 6, 
Calif. .Vienkartinę auką, 
prašome siųsti Kultūros 
Fondo vardu, pažymint, 
kad auka skiriama M. Bir
žiškai. K. Fondas aukas 
tuojau persiųs profesoriui, 
o aukotojus paskelbs spau
doje. K. Fondo adresas yra 
šis: Kultūros Fondas 1602 
So. 48 Court, Cicero, III.

Kultūros Fondas ir Lietu
vių Rašytojų Dr-ja šiuo 
bendru atsišaukimu kreipia
si į visus lietuvius, o taip 
pat į mūsų organizacijas ir 
laukia greito ir dosnaus lie
tuviškų širdžių atsiliepimo.

Juozas Kreivėnas 
Kultūros Fondo pirmininkas

Benys Babrauskas
Lietuvių Rašytojų Draugi-j 
jos pirmininkas , 1

Ku.

Be rūpesčio
’l —Ką tp dirbtum, jei pavyz- 
džiui gautum milioną dolerių?.

—Kaip tai ką? Nieko ne
dirbčiau. Milionas dirbtų už 
mane.

GRĮŽO MRS. AMERIKA

Ramona Deitemeyer iš 
Lincoln, Nebraska, išrink
ta 1956 metu “Mrs. Ame. 
rica,” grįžo po 6 savaičių 
kelionės Europoje ir Vidu
riniuose Rytuose.

vidurnakčio iki 3 vai. ryto, nes vaikas sakė, j<ad 
palankiausias laikas. '
Tai buvo tikrai nejaukus budėjimas, tuo labiau, 
vaikas, dažnai iš 'vietos pašokęs, ką tai man rodė,kad

ko aš visai nemačiau. Kiekvieną sykį, išgirdęs čiulbėsi, 
jis bandė man parodyti krypti, kur kvejas esąs. Iš 
pradžių, nežiūrint kiek įtemptai klausiausi, nieko ne
girdėjau. Pagaliau prieš pat trečią išgirdau trumpą 
virpėjimą. Iki šios dienos negaliu tikrai pasakyti; ką 
išgirdau — balsą, ar tik vaizduotės padarą. Tačiau 
užtikrinu, kad daugiau nenoriu girdėti!

Koridoriai buvo tušti ir tamsūs. Žemiau 6 aukštai 
tušti, raštinės užrakintos. Jokio garso iš lauko negir
dėjai. Nedaug kas ir 7 aukšte gyveno, tik mudu su 
žmona. Vistik, kai išgirdau virpėjimą, ir vaikas sune
rimo ir nebenorėjo ilgiau pasilikti. Reikia pasakyti, 
kad ir aš negeriau jaučiausi.

Po kiek laiko bendrovė sugrąžino butus anksty- 
vesniems gyventojams, ir mudu išsikraustėme. Po karo 
buvo butų stoka; kadangi mano prietelius buvo vien
gungis ir gyveno dideliame name, jis pakvietė 
atsikraustyti pas jį. Jo namas buvo 
gyvenamų namų. Netoli namo buvo 

(kokia sankrova, bet vėliau pasirodė, 
lavonvietė.

mus 
atskirai nuo kitu 
lūšna, atrodė, lyg 

kad tai buvo

Vertė
(Bus daugiau)

Anis Rūkas



No. 1, g aitrio 4, 1956
Įzijos tautinių šokių grupę 
i atvykti į Heidelbergą 

T. Arciszewskis laikėsi S0K^ amerikiečiams, 
mums lietuviams nepalankia 
prasme. Jis skaitė, kad po 

glTtamiia ‘abiri’“1 priešai fo. «.¥etuva - ■ -
kai Pilsudskis suruošia Len- klJ0S Z1»om? ultimatumą, siems piniginę paramą i 
kijos perversmą ir ją prade-tai ,yra Lietuv’os tautininkų tuo sušvelninusiems 
da diktatoriškai valdyti.

Antrojo pasaulinio karo 
metu, T. Arciszevvskis or
ganizuoja pogrindžio veiki
mą Lenkijoj ir Lenkijos po
grindžio armiją.

Tais metais visas Lenki
jos pogrindžio veikimas at
siduria T. Arciszewskio ran
kose. Visi to veikimo siū
lai vedė į jį. T. Arciszews- 
kis buvo senas, gerai įgudęs Racijos 
pogrindžio veikėjas, tai vo
kiečiai okupantai jo nesu
sekė, kad ir kaip ieškojo.

Jam negalėjo pakenkti ir 
lenkų koAiunistai, dirbusie
ji kartu su vokiečių slaptos 
policijos agentais. Maskva 
rūpinosi Lenkijoj sunaikinti 
patriotinį veikimą, siekiantį 
atstatyti Lenkijos valstybę, 
todėl Maskvos įsakymu len
kų komunistai dirbo veik 
išvien su vokiečių policija, 
naikindami Lenkijos patrio
tus. T. Arciszeivskis išliko , . ,.
gyvas ir, raudonajai komu- 
nistų vedamai armijai Len- . . .
kiją okupavus, jis atsidūrė P1„nasA;Į>alaldotas KllstuPas m. gegužės 13 d. Vilniuje. I 
Londone.

Jis čia kurį laiką 
Lenkijos vyriausybės 
tyj pirmininku. Jis 
nepalaužiamas priešas bet 
kokio susitarimo su maskvi- 
niais komunistais. Jo akyse, 
jie buvo tik Maskvos impe
rialistai. Jis smerkė Lenki
jos ūkininkų /veikėją Miko- 
laicziką, kuris sutiko įeiti 
nariu į vadinamos Liubline 
komunistų / organizuotos 
Lenkijos "vyriausybę. T. Ar- 
ciszeivskis kelis karius bu
vojo JAV lenkų visuomenės Nubaudė Dominą 
organizacijos tikslais. i _____ ____

Kadangi išeivijoj lenkai dg 3 metus kalėti už 
gerokai pakriko, 1 
net susitarti savo tarpe dėl miną. Lietuvių bendruome- 
jų vyriausybės tremtyje są- nei nubaustasis nėra 
stato, tai T. Arciszewskio mas. 
pastangomis buvo visai nau
jai organizuota lenkų tary
ba. Į ją be socialistų įėjo 
visų kitų nepilsudskinių or
ganizacijų šalininkai ir ji lankė Heidelbegro 
buvo priešiška vadinamai kiečių moterų klubo atsto- 
konstitucinei Lenkijos vy- vės. Jų tarpe buvo ir viena 
riausybei, kuri šešėliu iki lietuvė. Viešnios pažadėjo 
šiol laikosi Londone. įremti gimnaziją, kiek jos

Deja, Vilniaus klausimu pajėgs. Jos pakvietė gimna-

Lenkai neteko Arciszeivskio

(Atkelta iš 4 pusi.)
komis išbuvo iki mirties. 
Buvę su J. Pilsudskiu drau
gai, tampa atviri priešai,

Padėka

Švenčių proga suteiku- 
ir 

s mano 
vyriausybė sutiko užmegsti h- mamo$ nedateklius, dė- 
su Lenkija diplomatinius kojų:
santykius, Vilniaus klausi- 1. Kazlauskui, A. Višniaūs- 
mas tuo pačiu buvo pripa- kui iš Kanados, North Bay, 
žintas Lenkijai. Tatai jo, T. Ont., J. Rimavičiui, iš 
Arciszetvskio įsitikinimu, Brooklyn, N. Y. po 1 dol., 
Vilniaus klausimas buvo iš- jr V. Gervickui iš Brook- 
spręstas visiems laikams iyn( N. Y. —2 dol.
Lenkijos naudai. Bent tokio Nuoširdus ačiū p. V. Ger- 
įsitikinimo T. Arciszetvskis viekui už 1955 ir 1956 me- 
buvo Lenkijos vokiečių oku-

; metu, kada lie
tuvių tada jam buvo prisi
mintas Vilniaus klausimas.

J. Vlks

VOKIETIJA

tų “Keleivio”, ‘‘Darbo” ir 
kalendoriaus išrašymą.

Leonas Abramavičius
■ (13b) Memmingen-All- 

gau, Dorpatweg, 2. ;
Germany

Ieškomi asmenys

Palikimo reikalu ieškoma

SO. BOSTON

PARODOS KARALIENĖ

Dominikonų respublikos prezidentas uždeda $125,000 
vertės deimantais papuoštą karūną ant savo dukte
rėčios Angelitos galvos. Angelita buvo išrinkta tarp
tautinės taikos ir pažangos parodos karaliene.

Puslapis ScptluUM

Kai heretikų ,• LAISKAS redakcijai

laUZai deCfe Gerbiamieji,
Į Siunčiu $6. Tai bus metinei 

' ' ir kalendoriui, o 
likusius seniui gyvatinei ir Mai-

Šių metų spalio 16 diena 
suėjo 400 metų, kai Oksfor- \
do miesto Bocardo kalėji- *’:

J

buvo 
trem- 
buvo

Jie nebegrįš
Mirė našlė Elzė Visme- Juzefą Francienė, gim. 18- 

rienė, gyvenusi pas savo 92 m. spalio 21 d. Rygoje ii\ 
žentą ir dukrą Papendikus vaikai: Algirdas, BiankaJ 
Wewlesflet miestelyje. Ve- Ričardas ir Vytautas, 
lionė buvo gimusi 1881 m. / ’ J ’ ’
Buikiškių kaime, Tauragės Tvirbutienė - 
apskr. Ji sirgo ilgiaus ne 10 gim. 1906 m. lapkričio 12 
metų kaulų liga ir retai te- fp Kaune; Boleslovas - Sta- 

, Juozo ir
Lensan - Oldenburgo ka- Veronikos sūnus, gim. 1914

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS

Vakarų Vokietijos ūkio jas. Dirbo rinkėju
pokarinį aukštą iškilimą socialdemokratų laikraš-

. . dažnai vadinamą ūkio mi- čio, o nuo 24 metų amžiaus
Artimųjų ieškoma Juzė njgįro ghrhard “ūkio stebū- tapo jo redaktorių. Mėgo
Mi bution? - Rutkauskaitėj kiu>” nagrinėja rimtame keliauti ir pėsčias laisvolai-

straipsnyje “Stebuklo pa- kiu aplankė kaimyninius
baiga” Londono 1 
i“Observer” ir tarp
rašo: 

Balsaitis. . Vienoje byloje ieškomi R ti
Jis buvo gimęs 1880 m. liudininkai: Maksas Dapkus <įRio stebūklo” 

^a^me’ ^akilJ aP_ ir Marija Lapkus L fauia-pabaiga. Šis “stebū-kurnu ir žinių gausumu Lo-dley,
S V u1 ' f u nv; Maksas Katerski n Ona RjagM gavQ pagrinde turėjo ebe prasiveržia į pirmas Dievo

e ens e< e po su ios Katerski-bajonnaite iš Iau-ju veiksniu> kurių nebuvo parlamento narių eiles, ir mudu 
pančių opeiacijos mile ui - ragės. kituose Vakarų Europos 1924 metais išrenkamas'žvakę

Giminės ieško Juozo Bie-Rraštuoge^ būtent: 1. labai parlamento pirmininku. Pir-!aš esu 
kuSeniJaus u’ ' ,10z° didelę darbo jėgos atsargą mininkavo iki 1932 m., t. y. neužgęs.

Kražių. Pasibaigus karui, 
J. Bieleckas tarnavo ameri
kiečių darbo kuopoj. 1947 
metais dirbo Kasselyje prie

gis šamatauskas, gimęs 19- 
02 metais balandžio 19 d. 
Rutkiškiuose, Vilkaviškio 
apskr. Velionis paliko žmo
ną ir 6 vaikus.

t Spalio 19 dieną
Barbora Žvirblienė - Kum- 
pytė, gimusi 1909 m. lapkri- sprogstamų medžiagų trans- 
čio 12 dieną. ' 1

mirė

porto.
Svarbiu reikalu ieškomi 

i Frankfurto teismas nubau- Antanas Jainiua! 1>°. kar0
/ isilau gyvenęs Hanau lietuvių sto- 

negaiėjo žimą ir vagystes Petrą Do- ^yįloįen;

žino-

Amerikietės aplankė 
gimnaziją

Vasario 16 gimnaziją ap- 
’ ’ TT ’1 ” ) ameri-

prie

me, Anglijoje, katalikų baž- kiui knv»onls- 
nyčios teismo sprendimu Kalėdy švenčiu 
ant degančio laužo buvo su- MetlJ Proga Ke!e 
deginti Hugh Latimer ir Dr. geriausios sėkmės ir ištvermės 
N. Ridley. Latimer buvo kdi*u;jant ,iS mifisto i niiest^ 
pamokslininkas. Tris metus kain)° i kaimą. Nešk vi- 
prieš savo kankinio mirti siems šviesą ir tiesą. Varguo- 
jis Adventų proga, prisi2 Hus paguosk, nemokančius pa. 
skaitęs Evangelijos žodžių, niokink- 0 klystantiems puiky- 
kuriais Kristus palygino Jo-mūsV poneliams tiesų bro- 
no Krikštytojo pažiūrėti lybžs ke,ia nurodyk, 
ėjusius žiūrovus vėjo lanks- ,>ocius
lomom nendrėm, pasakė: :------ ;----------------------
“Aš prisibijau, kad mūsųSkirlumai
tarpe būtų daug svyi-uojan- Rusų sektoriaus mokytojas 

ičių nendrių, jei užeitų per- klausią vaikus, koks skirtumas 
sekiojimai dėl Dievo Žo-tarp rusų ir amerikiečių, 
džio. Mes turime būti tvirti —Amerikiečiai visą 
Dievo žodyje, bet ne po- 

įpiežiuje.” 1530 metais jis 
rašė: “Kur Dievo žodis tik
rai yra skelbiamas, ten yra 
persekiojimų.”

Tad savo pamoksluose ir 
raštuose daug pareiškė min
čių dėl galimų persekiojimų, 
kurių bijodamiesi daugelis 
tuomet neišdrįsdavo

■ reikšti savo įsitikinimų. Bet zausko vaikų, kurie gyveno Mi-

ir Naujųjų 
Metų proga “Keleiviui” linkiu

—Amerikiečiai visą laiką 
laiko rankas savo kišenėse, o 
rusai—mūsų kišenėse—, it vie
nas atšauna vaikai.

Kalatauka

Paieškojimai

Paieškau mano sesers Micha
iluos Banaitienės-Stankienės sū
nų Vlado Banaičio ir Igno Stan- 

Pa_ kaus ir mirusio brolio Jono La-

laikraštis kraštus. Visą laiką aktyviai Latimer buvo drąsus. Pats dūriuose prie Putinėlio mieste. 
? kitko dalyvavo darbininkų judėji- būdamas pririštas prie lau- lio, Kauno rėdyboj. Jie patys, 

■ i me ir spaudoje. Po pirmojo žo stulpo, jis taip drąsino jei yra pasitraukę j užsienį ar
šiuos 1955 m. reikia lai- pasaulinio karo išrenkamas savo draug su juo pasmerk- ba apie juos žinantieji, prašomi 

Vakarų Vokietijos į parlamentą - Reichstagą, tą jaunesnį draugą Ridley: 
viršūne ir Savo dideliu taktu, praktiš-“Būk linksmas, Magistre Ri- 

ir pavaidink vyrą.
malonės padėjimu 

šiandien 
Anglijoj, kuri, kaip 50, 
įsitikinęs, niekuomet

pranešti man šiuo adresu: 
Mrs. M. Besakirskis
R F D 1. Box 75
Reed’s Ferry, N. H. (l

padeg'SlVa Paieškau Joanos Žukauskaitės, po 
. • . vyrų Raš'nek'“nės. Kilusi iš Lingių

. LJ...d, Girdiškės parp., Kaltinėnų 
)qr Ji pati ar ių žinantieji atsi

liepkite, nes jos brolis iš Lietuvos 
. . atrašė man laišką ir klausinėja apie

iš 10 milionų Rytų Vokieti-iki šią vietą užėmė, nacių; Latimer tartų žodžių ne-/^11^’ Sen‘ j"eji‘undhi,1‘> Chic"*°je‘ 
jos pabėgėlių ir 2. ūkio režimui įsigalint, Herman užmiršo anglai, nes šiuos »5o n. w. 45th Avė, Miami, Ela.
laisvė nuo Įvairių apsigink- Georing. Hitleris buvo Loe- žodžius jų vaikai mokėsi Marė Buragienė paieško Petronės
lavimo naštos. Šie abu bę areštavęs ir į koncentra- mokyklose. Kalbamus Lati- %'eknavjčhitės')
veiksniai atitiko susidariu- ęijos stovyklą patalpinęs, mer žodžius gal girdėjo ir .Sasnavos vaisė,
šiai pramonėje padėčiai: 1. bet po kiek laiko paleido, kalėjime laikomas, Angliją o,lresu: Mrs. a. Kalvaitis 
Marshalo pagalbos planas ir Loebe gavo korektoriaus savo griausmingais pamoks-J______ ifethiehem, .Conn.______
2. pokarinė neribota pramo- vietą vienoj Berlyno leidyk- lais budinęs garsus pamoks- Paieškau savo pusbrolių Antano ir 
nės gaminių paklausa. [......................- ........... “ ‘ ™ ~ is .. ....-

Bet dabar jau?jaučiamas', .( . . i
ir V. Vokietijoje' darbo jė- leSraf kaiP dalyvis, vy- gintas 1556 metais kovo 21- 

išnaudojimas, riausias politiniais klausi- dieną. Katalikų bažnyčia

Onos Galjonienės 
iš Raikupio kni., 
.AUiliep.kLte ... žigiį;.,.

Joj. Nuo 1946 m. jis dirba liniukas Thomas Cranmer,
dienraštyje “Te-kuris ant laužo buvo sude- hampton, n. y Auiilepkiu adresu:

Petras J. Baldišius 
1117 Chęstnut St. 

Newton Upper Pails, Mass.apie 30 metų amžiaus, 1943
m. gyvenęs Giaze, Austiijo-gos raais bendradarbis ir sočiai-tuomet degino sąžiningiau- Vladas, stopas ir Jurgis Atėjūnai
ie; ir Vladas Scegauskas, nes jau numatomas etai 00 . » . ° .v i,- jų sesutė Stefanija, gyvenanti
Inin <15 m amžiaus iė°os imoortas iš svetur ir demokratų atstovas. Jis ak-sius vyrus, kurie viešai iš- cambridge, Mass.. prašomi atsiijep-
apie >O m. amžiaus. iehOS I > > |fvv;a; dalvvam’a įvairiose drkdnvn novoikšti savo isi Pas pensijon išėjusi jų broli šiuoIeškomieji arba apie juos kartu V. Vokietijos pramo- y™1. aa|yvau)a J'amose dusdavo paieikstl savo įsi-,,„į 's,, , Ai.;«n.., «. ch.«
ką žinantieji prašomi susi-nei Statomas reikalavimas . oįganisaeijose. tikinmą. Reikėjo daugeliui 2117, u„.„ o., A.g.,.i.„a.
žinoti su PLB Vokietijos prisiimti 
Krašto Valdyba šiuo adre- naštą, 
su: Litauisches Zentralko- 

imitee, (17a) Weinheim 
!Bergstr., Postfach 233, 
■Germany.

Juokis—būk linksmas! Juokas sveikatai, kaip maši
nai tepalas! įsigyk sau ir draugams kišenini, iliustuota 
VAIVOS JUOKŲ PATARĖJĄ:

Juoktis Sveika
Tai 300 juokų rinkinys. 100 iš jų “juokai iki ašarų”.
Paskubėk! Pirmieji 300 ekzempliorių ypatingai gero 

popieriaus. Siųsk du dolerius (vėliau bus brangiau).
VAIVOS pavedimu:

Napoleonas JONUŠKA
15 Cotton Street
Iloslindale, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

AI’DRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternaJėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 We«t 30th Street, New York 1, N. Y.

"J.T.V

ansioinklavimo Loebe laikomas vokie- pasiaukoti, kol po sunkių 
ičių socialdemokratijos gy-kovų buvo iškovota sąžinės,' 
jvybinių tradicijų simboliu. įsitikinimo ir minties laisvė.

- J ' J. G. Brangindami šias laisves, tu
rime pagarbiai prisiminti ir 
tuos, kurie savo gyvybes pa
guldė šioje laisvės kovoje.

Istorijos Skaitytojas

Vakarų Vokietijos sočia-1 
listinė spauda plačiai miniį 
vieno žymiausių darbininkų1 • 1 • m *
judėjimo veikėjų Paui Lo-j Reumati$Ki Skausmai 
ebe 80 metu sukakti. Gimęs --------. , . . , " T Y GERA MOSTISdarbininko šeimoje, Loebe. Deksnio Galinga Mostis, sudavyts 

i nuo 12 metų pradėjo už-HA.<lauK skirtiniu elementų turi sa- 
3 1 . J . ! vyje galingą šilimą, suovnama ga dai'biautl. Išmokęs raidžių liūgai, ištarpins Beumątiškus skans

• 1 - • ___ 10 mus. rankų, kojų skainlėjima ir tir-__ linkėjo amato, jau nuo lo pjmą, dipglids, šaltį. Daugumui žino.
TZ . • «TZ 1 • • „u 'metų amžiaus jis pradėjo "ri pagelbėjo ir tamstai pagelbėsKaip jau Keleivyje bu- , , , . . , , ■ . , J : Nelauk ilgiaus. ale tuojaus Įsigy)

I J / tT__ tz dalyvauti ir darbininkų - dekens ointment. arba rašy-,vo rašyta, Urugvajaus Ko-, y . . R nrofesinia- kite > dirbtuv*- Kain« 2-°z S100: 
munistu Partijos kūrėjas ii; SpdUStU,V- " U- P;.®!inia ?5.00. Garantuojame pasek.

. J me įudeiime ir steigti SO- mes ar grąžiname pinigus. (4Mjos ilgametis generalinis se- . . .J . deken’s ointment co.
Ikretorius Eugenio Gomez i^ialdemokratų orgamzad- P. o. «. n. j.
jo sūnus E. Gomez Chiri- 
bao ne tik pašalinti iš par-J 

itijos, bet apšaukti trockis-: 
tais ir kitokiais žalingais 
partijai elementais.

Dabar paaiškėjo, kad di
džiausia Gomezų nusikalti-' 

įmo ir jų pavarymo iš par
tijos priežastis, tai partijos, 

j ir kitų pinigų išaikvojimas.l 
; Sakoma, kad senis Gomez 
'perdaug išleisdavęs savo ge
ram ir prabanginiam asme
niškam gyvenimui, o sūnus 
prašvilpdavęs kabaretuose 
ir kitose linksminimo 

Įgose.

Mano sveikinimai

URUGVAJUS

RAMUNĖS
Ramunės 

pusė svaro 
Ramunių ar- 

visada gerai

Dar dėl Gomezų ir 
komunistų

užei-

Iš šiuo metu mūsų šiltos, 
net karštos padangės siun
čiu sveikinimų “Keleivio” 
štabui, Maikiui su tėvu, vi
siems bendradarbiams 
skaitytojams, ir linkiu 
sieros 
Metų.

ir 
vi- 

laimingų Naujųjų
M. Krasinskas |

Žinokite, Kad

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
kurias pradėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol 
pabaigsite. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už 
$5.00! Tuoj kiškite penkinukę į voką ir siųskite, nes

SAUIĖS RŪSTYBĖ (romanas) 
myli, o nemylėt negali, kada 
kaina $3.00

tokia

sako: skaitai mane, nes
mane skaitai. 311 psl.,

sako: skaitai mane, nesČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės)
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas 
parodytų. 316 psl., kaina $3.00. Iliustruota.

ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai- 
kaina $4.00.

(Amerikos 
skaitydamas

Uiustruota.

lietuvių gyvenimo knyga) 
matysi lietuvių tautos tre- 
kančias, nuopelnus, kultūrą

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose 
tysi.. 449 psl.,

ŠLIUPTARNIAI 
sako: tik mane
čiosios dalies darbus, vargus, 
ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo 
kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S.

Halsted St., Chicago 8, III.

švieži 
žiedai 
$1.25. 
bata 
gert. Liepos žiedai
pusė sv. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki- 

1 ... , r . v • • . - . mo prakaito, pūslės ligų, šalčioI Telefonu dažniausiai mėgsta. .‘ 1 61
kalbėti kanadiečiai. Ten kiek-" p’n

į Puplaiškių Lapai puse sv. 
i vienam aparatu^ per metus ten-$125 Kartusia pupiaiškis ge. 
jka 417 pasikalbėjimų, o Jungti- raj nuo kepenų ligų, škorbuto, 
nėse Amerikos Valstybėse tik geltligės, reumatizmo ir kirmi- 

5 393.

i

TIKINTIEM DOVANAI

Kam pinigus mokate kur nėra 
naudos. Imkime sau be pinigų. Jez.

1-2. Nesunku bus Jum lengva, I 
11:28-30.
Alik Armin
3444 Mass. St:,
Gary, Ind. (3) I

55: 
Mat.

nų. Trejanka 75 centai, 
janka nuo visokių vidurių 

į tybių.
Prisiųsk $4.00 tai gausi 

ką kas čia yra pasakyta.
ALEXANDER’S CO.

414 Broadtvay
So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM . ..

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ

o SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

Tre- 
pik-

vis-
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Vietinės ŽiniosV
VYTAUTAS STELMOKAS NEPAMIRŠKITE 

REGISTRUOTIS
tarpi- ---------
linki Visi neturintieji šio kraš- tos stovio ir pasunkėjusių 

Naujų to pilietybės turi iki sausio, darbo sąlygų buvo susitrug- 
klijen- ' '

Į BOSTONO VEIKĖJUS PADĖKA

i Nekilnojamo turto 
ninkas, sveikina ir 
linksmų ir laimingų 
Metų visiems savo 
,tams ir namų savininkams.

“KNYGŲ LENTYNA” EIS rubų ir

Dėl A. Ružancovo sveika- avalynes I

Ji 
Europoje likusių tremti-

• 31 d. užpildyti “adress re-Įdęs bibliografinio “Knygų nių^skurdas yra toks didelis, 
port card.” 1 
ma pašte ir paštui ji atiduo- mas.

Amerikos Lietuvių Tary- Mūsų 20 metų vedybinio ligonk^***8 apIe*dzia 

bos Bostono skyrius renka'gyvenimo sukakties proga 
•istorinę medžiagą, kuri lie- surengto parengimo organi- 
čia bendrą Bostono lietuvių zatoriams, mieliems 
veiklą.

Kortelė gauna-j Lentynos” biuletenio leidi-kad kasdienės duonos kąs-1 
■ šiuo pranešama visuo-njs sudaro didžiausio rūpės-1

dama. Kas to nepadarys, menės ii’ prenumeratorių čio. Apranga eina antroje 
bus baudžiamas.

Dr. Domas Jasaitis, Piliečių turtas 
spekuliantams

. ______ , ku-
mūsų ldam prieš dvi savaiti Car-' 

”-Y. . giminaičiams Povilui irSta-ney ligoninėj buvo padary-
Šiuo prašoma visus vei- sei Jančauskams ir Suzanai įa operacija, apleidžia ligo- 

kėjus patikrinti savo archy- Simonauskienei, geriems njnę jjs kurį jajką pabus 
vus ir suieškoti medžiagą, draugams^ Mykolui Mano- Bostone pas savo sūnų dak-| 

ir .Onai tarą, o labiau sustiprėjęs 
Z. ir St. vyks pas dukterį, kuri gy- 

„ ,v. v. . Kd. vena New Rochelle, N. Y.
tus Lietuvos reikalu, minė- Martišiams širdingai dėko- Ten visiškai atgavęs jėgas, 

daktaras grįš į Tampa, Fla.,
Už gautas dovanas, svei- ir toiiau teiks pagalbą džio- sl.defeJ° su New Yorko biz- 

— •___ 7,*..___ _ niurni rvapnunri

kuri liečia bendrą lietuvių maičiui, Antanui 
ir ALT skyriaus veiklą: Andriulioniams, 
Massachusetts valstijos ak- Kiliuliams, Bronei

jimų rezoliucijas, protestus, jame, 
raštų kongresmonams ir kt. ū" 
nuorašus, straipsnius spau-kinimus ir. linkėjimus Vi
doje, fotografijas ir kt. siems tariame ačiū.

Leonija ir Juozas 
Gedmintai

doje, fotografijas ir kt.
Medžiagą prašome siųsti 

A.L.T. sekretoriui Ignui Vi- 
leniškiui (862 E 5th Str., 
So. Boston, Mass.). Spaudos savaitė

Redaktoriai pasiskirstė 
darbą

prenumeratorių čio. Apranga eina antroje 
ciemesiui, kad p. Ružanco- vietoje ir yra pasibaisėtinai 
vas, dabar pasveikęs malo- prasta, 
niai sutiko “L 
ną”

South Bostone, prie Far- 
ragut Rd. ir Columbia Rd., 
valdžia yra pastačius pilie
čių pinigais dvi butų kolo
nijas (housing projects) ka
ro veteranams. Šitie du 
projektai kainavo $1,500,- 
000, bet dabar valdžia su-

Todėl kiekvienas,*
Knygų Lenty- kad ir panešiotas, daiktas 

toliau redaguoti. Abu atneša didelio džiaugsmo ir 
praeitų metų “Knygos Len- didepo palengvinimo užau- 
tynos” nr. nr. po 12 pusią- gusiems ir vaikams.
pių kiekvienas išeis netru- BALFo centras labai pra
bus. Taip praneša Vliko šo visų Balfo skyrių, lietu- 
Lietuvybės Išlaikymo Tar-Įvių parapijų, visų organiza- 
nyba. ei jų ir atskirų asmenų suor-

GARDNER, MASS.

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Teief. 22, Pascoag, Rhode Island 

Adresas: Statė Sanatorium, 
VVallum Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo VVorcester—26 m., nu# 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti 
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

j ei jų ir atskh-ų asmenų suor- 
įganizuoti savo kolonijose ir 
'savo apylinkėse rūbų ir ava
lynės rinkimo vajus ir su
rinktas gėrybes siųsti BAL- 
Fo centrui, 105 Grand Str./ 

New York.! i DR. D. PILKA
T Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo'7 iki 8

| 546 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: SO 8-1320

Ir

Iš Fordo fondo paskirtų- Brooklyn 11, 
jų pusės biliono dolerių te-^Jis gautus rūbus ir avalynę 
ko ii- mūsų miesto Henry tuoj persiųs Į Europą ir da- 
Heywood ligoninei $55,000. Tins labiausiai reikalin- 
Taip pat gavo Athol ir Win-‘giems. 
chendon ligoninės.

Lankėsi Glebavičiūtė

Švenčių proga iš Floridos vietoje, nes kitaip yra sun- 
lankėsi Aldutė Glebavičių-,kūmų su pristatymu į san- 
tė. Ji dirba Miami mieste. įdėlį ir labai padidina išlai-

išalku- 
nuplyšu-

mums kliuvo
va sergantiems - daktaras™™* P'upe .parduoti 
dirba džiovininkų sanatori-tuos namus uz »502 »00. 
įjoję. 1 | M'

■ ~ i
Švenčių aukos

i ' IKalėdų švenčių 
trafico (eismo) aukų skai-

Sausio 2 d. Simfonijos gįus paskatino administraci- 
salėj iškilmingai buvo pn- imtis ąTiežtesnių priemo- 
saikdinti majoras Hynes, nių Dėį to> 0 ir dėl

J Prisaikdino miesto 
šeimininkus

Sausio 17 d. sukanka 250 
metų nuo žymaus Bostono 
spaustuvininko ir valstybės 
vyro Benjamino Franklino *

didelis 1 Siunčiant tas siuntas Bal
fo centrui, transporto iš-, 
laidas prašome apmokėti

Lietuvių Enciklopedijos 
redaktoriai pasiskirstė dar- gimimo. Ta proga Bostone 
dą šitaip: Pr. Čepėnas reda-sausio 15'21 dienos Paskelb- D1.oaTamine kalba —suuiy
guos K1 iki oalo Mo iki tos spaudos savaite. Be ko ? . . -L-h- > F- savaitgalio aukų l.—guub jki gaio, ivio iki 2 kurioj įsdeste, kokie uzda- h1]vn rinno. Nan
galo ir N, Ri iki galo, S iki klta savaitę First Cotdsi..... ouvo claug mažesnis. Nau- 
So imtina; tt ’ d. v Cadet Annoiv bus snausdL

Dr. J. Girnius’: L,’ 6 7r niP ir spausdinamųjų maši- 
P iki Pi imtinai, Sf ’iki ga- nu ir kitP Priemonių paroĮ 
lo, Z, Ž ir papildymai. da-

Prof. J. Puzinas: K iki:•'■’
Kj imtinai, M iki Mn imti-Firevičiui 75 metai
nai, PI iki galo, Q ir R iki 
Rh imtinai, S ir T. Ta.maA F1YevIčius’

miesto tarybos, ir mokyklų pačių vairuotojų didesnio — ...... .. ...... .......... —— .
komiteto nariai. Majoras atsargumo Naujųjų Metų Sužeidė Sabuli das-

kalba.------.u—1.-_ skaičius1 ! Pavalgidinkime
Sunkvežimis buvo sužei- ,sjus aprenkime 

Še imtinai ‘ u""v "w fr X Cadet Armoiy bus spausdij™iai stovi ')lieš miest0 va’ jojoje 'Anglijo'je''žuvo ‘ lik dęs_WaIteiį Sabulį 29 metų'sius! 
oejmunaų u, V, W, n X. dovus. I8 asmenys, 0 per Kalėdas amz,aus- J1S kw'l laiką gu-

Tą pačią ir kitą dieną net -^5. dėjo ligoninėje, bet jau pa-l-
buvo prisaikdinti ir kitų Massachusetts valstijoje sveiko ir g^žo namo.
miestu prieš porą menesių poiicija užregistravo 763, Višniauskai sulaukė svečiu
“"“u:'1. IT'“™.!: nusižengimus eismo taisyk-j yišniauskai susilaukė sa-L'T

; lems 1340 nubaudė uz au- VQ gūnaug if mal.-ios - • 
tomobiho tokius ar kitokms Wv0 |)a,.skrit|e g So Car0?

^jlina, kame Bronius Viš-į an 8*-06i)5 ar co 5-546: 
niauskas dirba atsakingą-----------------------

idarha Du Pont atominėj 
.dirbtuvėj. Jis yra chemikas.
Birutės dr-jos susirinkimas 

Motei-ų “Birutės” Draugi-.......
įos metinis susirinkimas bu- -Į;ena> _______
bo gruodžio 28 d. Valdyba vjškos dainos^ n 
nalikta senoji: pirm. Bronė Magdutės Pasaka.

Balfo Centro Įstaiga

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph^n ’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

i i

i
# gyve-

; Raidės L bus. .išleistas at- nantis 169 M Str., So.. Bos 
skiras tomas, kurį redaguo- gruodžio 20 d. minėjo 
j|i dr. V. Mačiūnas. ~

Studentų dailės paroda

i studentų dailės paroaa pUotą. Pasveiko V. Jonaitis
Bostone bus išstatyta sau- Sukaktuvininkui linkime ---------
šio 14-15 d.d. T aut. Namuo-įa proga dar daug ramiu, 
se. Parodoje dalyvauja N. gražių ' dienų i 
Bartuškaitė, D. Juknevičiū-"__________________
tė, A. Muliuolis, A. Paga- Profesoriaus Roemerio 
lytė, D. Sakalauskaitė, J. minėjimas atidėtas 
Šapkus, N.' Vedegytė-Pulu- ______
binskienė, Vyt. O. Virkau, Bostono teisininkai 
R. Žukaitė ir Gr. Krasaus- tūros Klubas sausio 
kaitė. Rengėjai yra Lietu- rengėsi paminėti ž,____
vių Studentų Santaros Bos- teisininko prof. Mykolo Ro- . ..................... ; K
tono skyrius. Reik manyti, emerio mirties *10 metų su-Sra^iai kalbanti lietuviškai, Galų gale turės būti su’Įiija Višniauskienė ir 
kad Bostono lietuviai paro-kaktį, bet minėjimą teko Stefanija Uždavinis prieš rastas tas priešas, kuris tiek; Adomaitienė,
dą gausiai lankys, nes susi- atidėti, nes jame paskaitą Naujuosius Metus lankėsi daug žmonių nuvaro į ką-
pažinti su jaunosios kartos skaityti buvo pažadėjęs pro- mūsų įstaigoje ii prisipirko pus. ,
kūryba yra įdomu ir būtina, prof. Vaclovu Biržiška, ku- knygų savo tėveliui, kuris------------------------------------

-----------------------------kuris staiga mirė.

Jie dabar pradės eiti savo 
pareigas. ____ _ _______

Čia galima pastebėti, kad įrūkumus, žodžiu įspėjo 3,- 
:žveju miestą . — Gloucesterį gpj, suėmė 18 asmenų, ku- 
tvarko moteris Beatriče K. rĮe važįaVo girti, neleistinu 

' greičiu, be leidimo ir tt.
Nėra abejonės, kad vien 

gražiais žodžiais netvarkin
gų vaMfelcjų nesuvaldysi. ;

Kova su vėžiu
J____

chesterio grįžo į namus ir Kovai su vėžiu . 
čia baigia sveikti. Jam Car- chusetts draugijos ^skyriusj 
ney ligoninėj dr. Mikai pa- ......
darė operaciją. . j

-v. „K _ , tvarko moteris Beatriče K. savo amžiaus 75 metu su- „ .. . . . ,
Rakti ir taip pat 50 metų l*'- T L" T
sukakti, kai’ skaito “Kolei-■•«"’. maJore, Massaeiiusetts 
vi.” Tą dieną jis savo šei- valstijoje.

'mo'S tarpe 'turėjo gražią 
paroda pUotą.

Vladas Jonaitis ir Dor 
chesterio grįžo į namus Massa-1

per metus surinko $1,182,-1 
033.

Yuškienė, vicepirm. 
Sabulienė, fin. sekr. 
Tamulėnienė, prot. 
Olesė Glebavičienė,

Renkasi kultūrininkai

NAMAI PARDAVIMUI
(1) 2 šeinių prie jūros (L St.) 4|. 
5 kambariai, prašoma $8,500. ■'

» Ashmont St.,;
j 5 kambarius, vienas butas šildo-’ 

Jje mas su alyva, automatiškas karštas
' vanduo, baltos sinkos, $9,800.

Skambinkit V. Stelmokui, Realtori

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
Iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai.

Perduodamos lietu-! 
muzika ir

Savininkas A. J. Alekna
628 East Broadway 

South Boston 27, Mass. 
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevos 
Popieros SĮenoms 

Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiama 
Visokie Geležies Daiktai-

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. A N 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. FA 3-5515

Elena Biznio reikalais kreiptis į 
Marė Baltic Florists gėlių ir do- 

krautuvę, 502 East 
Bostone.

Ten gau- n

rast. vanų 
kasin. Broadvvay,

vanų
i ”Massachusetts mokslo is-l^168^/^0^1016".6^ Ka*T'Broadvvay, So. . '' ‘‘cnusciu moKsio js |0na Maciomenė, iždo glob. tųj co «_0489
įtaigos yra garsios vėžio ligų Ona Slavfenė ir’Levosė Rai ''“Keleivis.
Drlugih kovai s^vėžiuner'16^1611^ maVŠ’ Konstanci5 Steponas Minki*,
Diaugija kovai su veziupei • Adomaitienė, ligoniu lan-

ir Ku-
7 d.

žymaus Kov.ai su ^zllįP®r Ąc]omajtjenė ]jgOnjų ]an.
- č]a ^!musi ir. * bet ™tus davė joms $666,216. |įytojop pey 3 ^nesiūs Emi-į

Pavyzdinga duktė

Vytis

---------- Brightono klubo
Sausio 7 d. 7 vai. vak. susirinkimas 

Internacionalinio Instituto --------
patalpose (190 Beacon St.) 
bus eilinis Kultūros Klubo čių Klubo metinis susirinki- 
susirinkimas, kuriame jau- mas bus sausio 20 d. 7:30 
nas mokslininkas dr. Mar
tynas Yčas kalbės tema 
“Gyva ir negyva.”

labai mėgstąs skaityti. Jis namų savininkams 
yra senas “Keleivio” skai- Norintieji parduoti savo namus pa- 
, . . T. n i. skambinkite vakare telef. CO 5-5463tytojas. Jis gyvena Canton,.V. Stelmokui, jęaitor.. 
Mass.

Brightono Lietuvių Pilie- Redaktorius V. Biržiškos 
laidotuvėse

vai. vak. klubo patalpose: 
(26 Lincoln Str.). Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

Išvyko Pr. Čepėnas Prel. Krupavičius Bostone

Lietuvių Enciklopedijos 
redaktorius Pianas Čepėnas, ,___ ___ _______ ,
baigęs redaguoti 7-jį tomą, Vliko pirmininkas. Šį šeš- 
išvyko pas savo šeimą, kuri tadienį jo draugai rengiasi] 
gyvena Chicagoje. Į Bosto- šv. Petro bažnyčios salėje 
ną Čepėnas grįž apie kovo atžymėti jo 70 metų am- 
mėnesio galą. žiaus sukaktį.

Šią savaitę Bostone vieši 
prel. M. Krupavičius, buvęs

“Keleivio” redaktorius J. j 
Sonda išvyko į Waterbury| 
atsisveikinti su velioniu: 
prof. Vaclovu iržiška, ku
ris buvo ir “Keleivio” ben
dradarbis. “Keleivio” re
dakcija uždės vainiką ant 
jo karsto.

skambinkite vakare telef. CO 5-5463

Bus sumokėta aukščiausia kaina gry
nais pinigais ■ pęr 2—3 savaites.

PARDUODU PEČIŲ
i Geras “combination” pečius, pilkos 
! spalvos, emaliuotas, mažai vartotas 
įparsiduoda tuoj pat. Kreiptis kasdien 
: po 4 valandų j Mr. Yelmokas. 221 
j L st. So. Bostone, trečias aukštas.

NAUJAS ATIDARYMAS

Ant Rožėno Kalnelio

ĮVAIRŪS gėrimai ir valgiai

šokiai kiekvieną penktadienį ii šeštadienį vakarai?
104 kelias Bridg: vatcr-Raynham Line

Kviečia vi- , pa.-ilinksminti savinink

frank Kožėnas

Duosnus aukotojas

STICERIAI
Kelnėms ir Sijonams Siūti 

Geriausios darbo sąlygos Bos‘ 
tono centre. Apmokamos ato
stogos, sveikatos apdrauda, se
natvės pensijos ir maloni visą 
dieną muzikos lydima darbo 
aplinka daro tą, kad tokia vie
ta yia labiausiai pageidauinma 
dirbti per anvalius metus. Tuoj 
pat kreipkitės j:

Kavson of Boston
68 Chauncy St., Boston, Mass

Vladas Jakimavičius 
aukojo $100 Vasario

pa-
16 

gimnazijos namams išpirkti.

Naujas bendradarbis

Laisvės Varpo radijo pro
gramoj praeitą sekmadienį 
gražiai pasirodė naujas dai- 

(nininkas R. Jakutis iš Wor- 
! cesterio.

NORVVOOD, MASS.

“Keleivio” kalendorių ga
lite gauti vakarais iš manęs 
lietuvių Bendrovėje.

Frank Ramanauskas
i

K.
I

IDĖKOJU IR SVEIKINU!

Negaliu išreikšti žodžiais 
to džiaugsmo, kokį paty
riau. sulaukusi tiek daug 
Sveikinimų ir dovanėlių iš] 
savo draugių ir pažįstamų. Į

Negaliu kiekvienam atsa-į 
kyti ir padėkoti atskirai, to-' 
dėl per laikraštį tariu vi
siems nuoširdžiausią ačiū. 
Ta pačia proga linkiu taip, 

; pat visiems mano drau- 
igams ir šio laikraščio vi- 
I siems skaitvtojams laimin
giausių Naujų Metų!

Anelė Liutkuvienė
10 Tremont Str. 

Norwood, Mass.

I

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA

Šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Groja penkių asmenų Eddiė Martin orkestrą.
Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex, 

the “Singing Sweethearts.”
Cas.. Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl 

informacijų kreipkitės telefonu: Bridgevvater 855.
---------------—------------ •—s r-—~ _

T

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 

po pietų
Visais reikalais kreipti^:

1:00

I’. VIŠČINIS
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

NAMŲ SAVININKAMS

Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Binge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašome kreiptis laišku Į:

John Petrus
206 Gold Street 
Randolph, Mass.

Arba po pietų užeikite: 409 
W. Broadvvay, Room 4, 

So. Boston, Mass. I

u APSIDRAUSK. NUO S 

LIGŲ IR NELAIMIŲ

R Draudžiame nuo polio, viso-fi 
ftkių kitokiu ligų ir nuo ne- R 
S laimiu (ugnis, audra ir kt.). x 
R Visais insurance reikalais
8 kreiptis :
h BRON1S KONTKIM §

598 E. Broadvvay
So. Boston 27. Mass. b

'į 8
IRTel. AN 8-1761 ir AN 8-2483^

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu
Vartoja vėliausios konstrukcijoa 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS:’ nuo 2-4, nuo 7-8 
534 BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZ1VA”
'•TJA

1— Vaistas nuo nudegimo Ir 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 
—mostis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokite (5-6)',

Joseph Madūaskas
295 Silver Street

South Bostoa 27, Maga.

Y
r
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