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Izraelis Stengiasi Išvengti 

Jungtinių Tautų Sankcijų

Amerikos Derybos Su Izraeliu Eina Prie Susitarimo;
Tikimasi Išvengti Sankcijų Prieš Izraelį; Visų 

Pereitą Savaitę Izraelio Klausimas Jaudino 
Kraštų ir Kongresų.

Pereitą savaitę Amerikos Kuboje Maištininkai 
vyriausybė jau buvo apsi- >- »-• i_i_
sprendusi lemti Jungtinių CSUdcjO Ginklų
Tautų seimo “spaudimą” j
Izraelio valstybę, kad ji iš- “The Ne\v T ork Times 
trauktu savo karo pajėgas: kad Kubos rytinė-
iš Egipto. Prezidentas D. D. Je provincijoje revoliuciniai 
Eisenhovver, kalbėdamas i maištininkai tęsia karą 
tautą, sakė, jog Amerika Pri*š generolo Batistą dik- 
neturės kitos išeities, kaip tatūrą. Maištininkams va- 
remti .Jungtiniu Tautu spau- dovauja jaunas Fidel Cast- 
dimą i Izraeli, jei ta vals-1;0’ aPie _kuii Kubos polici- 
tybė nesutiks vykdyti J. T. Ja skelbė, kad jis esąs nu- 
seimo pakartotino nutari- šautas. Pasirodo, kad jis 
jho ne tik nėra nušautas, bet

Izraelio ambasadorius A- subūrė apie save Oriente 
ba Eban pereitos savaitės provincijos kalnuose nema- 
♦jale buvo iššauktas i Jeru- būrį jaunimo ir tęsia

ČIA GRAŽU, BET LABAI ŠALTA

Astuoni laivai tolimoj antarktikoj, pietų ašigalio srityje, kur šią vasarą prasi
dės dideli tyrinėjimai, kurie tęsis iki 1958 metu galo- Juose dalyvaus Įvairiu 
valstybių mokslininkai. Viršuje Erebus kalnas-

Prancūzų Premjeras MeDet 

Tariasi su Prezidentu
Guy Mollet Atvyksta Su “Susitaikymo” Misija; Tarsis 

Su Prezidentu Dėl Viduriniųjų Rytų Politikos Su
derinimo; Greit Prezidentas Derėsis Su Ang

lijos Premjeru Bermudoje.

Portugalijoj Vyks 
Diktatūros Rinkimai

žalę painformuoti Izraelio partizaninį karą pnes Kn'įįongresas ^Varsto Ar KominformūS Norėjo Sušauti Sergio reikalauja.
vyriausybę ir gauti naujas b(* . Minimam Alnas Pils Prikritus** IndokilU'OS Vada ziciJos aL5t<
instrukcijas. Sekmadieni jis Maistininkai randa ne- MUlimum Algas BUS l rikCUŪS. * prileidžiami nrie
grižo ir turėjo ilgą pasita- mažai pritarimo Kubos jau-

’••• “ “— — 1 --------------- nradeda svar- Maskvos diktatoriai deoaI*--------su valstybės sekreto- Bimo tarpe UIJ'irimą . „
riu John Foster Dulles. Po nančios didyn, 
pasitarimo buvo pranešta, —

'kad ambasadorius parvežė Indija Renka 
naujas instrukcijas ir kad 
valstybės sekretorius davė 
platesnius paaiškinimus am
basadoriui apie Amerikos p>

wn-n< ui. K’nnuipsuN -----»• —---- Vasario 22 d. buvo daro
pasikėsinimas

Prancūzijos ministeriu 
pirmininkas Guy Mollet ši 
pirmadieni atvyko i Wa-

--------- shingtoną tartis su prezi-
Portugalijos diktatūra, dentu D. D. Eisenhoweriu. 

kuri šeimininkauja krašte Su juo atvyko ir Prancūzi- 
jau 30 metų, paskelbė rin- jos užsienių reikalu mink- 
kimus. Bus renkamas ša- Įerjs ę Pineau. 
lies prezidentas ir parla- Prancūzai buvo pakvies- 
mentas. Iki šiol1 visus “nn- ti išsiaiškinti politiniusskir- 
kimus diktatūra lengvai tumus, kurie vpač pasireiš- 
laimėjo užslopindama viso- kė Viduriniųjų Rytų klau- 
ki opozicijos bandymą isei- sime, svarstant Sueco kana- 
ti Į rinkimus. - jo tvarkymą ir santykiuose

šiais metais opozicija ir- su Egipto diktatorių. Prail
gi skelbiasi, bet mažai vii- cūzija sutinka, kad Ameri- 
ties jai laimėti. Opozicijos ka turi dabar vadovauti Va- 
vadas profesorius Antonio karų pasauliui Viduriniųjų 

kad opo- Rytų ginčuose, bet prancū- 
tovai būtų zai nori, kad Amerikos va- 

pnleictziami pne balsų dovavimas būtų suderintas 
_ skaitymo, kad opozicija tu- su kitų Vakaių valstybių 

ir interesais ir kad Amerikos_ i’zitn nvnzrnc •i.TTti nrl
styti vynausybespasiūlymą, paslaugas atga.vint, Rom- mas i,as.kesmin as pnes ikšti žiū. ^„„gininkaį bent aiškiai
kadaP*e™‘n,ma- ,nl'’rn,ą ar koklu >}auJu «s ir kad nebebūtų sukčia- žinotų, kokią JHilitiką Amv-
lj uždarių butų išplėstas u-vaidu pavadintą tarptauti-mo) piezidemo^o^ft^ žmonių terorizavi-rika mano vesti Viduti-

balsuojant. niuose Rytuose.
30 metų Šalazaroka- Prancūzų ministeriu pil

ka diktatūra Portu- mininko atsilankymas vadi-
naują ra taisomas, ragai vyriau-..e.msro galijoj dar nesijaučia tiek namas “susitaikymo keli,e

ūkio ministe- įsigalėjusi, kad drįstų leisti ne", nes pasitarimuose Ims
laisvai reikštis, suderinti Amerikos ir Pran-
___________  cūzijos politiką Viduriniim-

. se Rytuose ir santykiuose
Arabų Vadai Tariasi su arabais. Nuo pereitų me- 

Egipto Sostinėje spalio mėnesio gal"

plaukiojimo Aciaba įlankoj kovo 12 d. Iš viso balsuo-g« outų Įtraunta nar apie gamzacijos atsteigimą pasi- ir. r,ez. iz.e,„ dėl pasikesi- 
ir Sueco kanale ir dėl užtik- tojų Indijoj yra 193 milio- 20 milionų darbininkų ir sakė Lenkijos ir kai kurių nimo nenutraukė savo kal-
rinimo, kad Egipto kariai nai žmonių ir laukiama, tarnautojų. kitų kraštų komunistai (Ita- bos, ją užbaigė, o pasike-
daugia’u nebepuldinėtų lz- kad virš pusės jų dalyvaus Unijos ta proga kelia rei- lijos, Kinijos). smtojas suimtas.
raelio teritorijos. balsavime. kalavimą, kad minimalinis Dabar Maskva siūlo, kad i<ol kas dar nepraneša-

Indijos valdančioji kong- uždarbis būtų pakeltas iki komunistų partijos pasikei- ma, ar pasikėsintojas atvy-
Egipto vyriausybė iš sąvo reso partija ir šiais metais $1.25 į valandą ir kad įsta- stų “pasiuntiniais”. Sovietų ]<o ;š bolševikų valdomos

opozicijai

pusės sutiko, kad Gaza sri- tikisi surinkti daugumą bal-tymas apimtų didesnį skai- komunistų atstovai būtų vi- ^au; įnės Indokinijos.arvra §»jžds 
tis Palestinoje, kurią valdė Sų j šalies parlamentą, bet čių darbininkų negu vy-sose satelitų sostinėse, o vienos nuginkluotos sektos stojo
Egiptas ir iš kurios žydai kuriose provincijose ga- riausybė siūlo. t k.,i----- b,
nenori atsitraukti, būtų ku- na stipriai reiškiasi komu- --------------
ri laiką okupuota Jungtinių nistu ir socialistų opozicija.1/„"••„
Tautų karių, kas užtikrintų,; Indijoj dabar vyksta iau ^^pomįOS^Fl ankO 
kad egiptiečiai iš tos srities antl ieji rinkimai į šalies
nebegalėtų puldinėti Izrae- parlamentą, 
lio. i__________________

Ši pirmadienį laukiama, EUROPA SUTARĖ DRĮ. j Franko šios savaitės pra-; apie išleidimą tarptautinio 
kad Izraelis sutiks atitrauk- BENDROS RINKOS Ežioje nutarė pakeisti savo' laikraščio, bet ir tas klausi-

lenkai, cechai, bulgarai ir 
kiti turėtų savo partijos at-_________________
stovus Maskvoje. Lenkai n JAPqnIJOS NAUJAS 
tam---------- — ‘n v -v. »r i — pnesingi, nes esą pa- 

PūkeiCia Valdžią siuntinių darbą turėtų dirb
ti pasiuntiniai, o ne parti- 

i Ispanijos diktatorius gen.įjos “diplomatai”. Kalbama

ti savo kariuomenę ir Jung
tinių Tautų seimas nebetu-

kai kuriuos ministerius. Tuo
Pereitą savaitę sesios Eu-. tikslu visi ministeriai buvo 

lės reikalo nutarti pavarto ropos valstybės pasirasė atleisti iš pareigų ir dikta- 
ti sankcijas prieš Izraeli. tartį, pagal kurią jos eis; torius savo nuožiūra pa- 

Amerikos visuomenėje iri prie sudarymo bendros rin-Įpenka dabar naujus minis- 
kongrese sankcijų klausi'kos savo išdirbiniams ir terius įvairioms ministeri- 
mas yra labai nepopuliarus atominei energijai gaminti.Ijoms.
ir vyriausybė turėtų nema- Sutartį pasirašė Prancūzi-J Amerikos vyriausybė a*ty- 
žai aiškintis, jei ji norėtų jos Vokietijos, Italijos, Bel-jdžiai seka Ispanijos vy- 
pavartoti sankcijas prieš Jz- gijos, Olandijos ir Liuksem-| riausvbės pasikeitimus 
radį. bui*go ministeriu pirminin- Amerika įdomaujasi pasi-

I’rieš sankcijas čia pasi- kai. Bendra rinka ar muitų keitimais todėl, kad Ispani- 
sakė žmonės ne tik todėl, unija bus įgyvendinta per
kad žydų įtaka yra jaučia- ilginį laiką.
ma Amerikos politikoj, bet ---------------------------
svarbiausiai todėl, kad lz-; SPRENDŽIA UNIJOS 
radis yra mažutė ir nuo IŠTIKIMYBĘ
Amerikos priklausoma vals- . .. ------ -  . Į dolerių pašalpos
tvbė ir su ja niekas nenori Komisija subyersyviams, ----------------
tąsytis. gaivalams kontroliuoti pra-

ja dabar yra Amerikos są
jungininkė ir kartu pagal
bos gavėja. Ką tik dabar 
Ispanija prašė iš Amerikos 
duoti jai dar 30 milionų

mas dar nėra išspręstas.

dėjo apklausinėti Mine, 
Dėl visų sumetimų lau- Mill & Smdters unijos va- 

kiama. kad ginčas išsispręs dus dėl jų ištikimybės kraš-! 
Im* sankcijų. Žydai pasiten- tui. Jei pasirodytų, kad uni- 
kins Amerikos pažadais ir ja yra komunistų kontro- 
pasitrauks iš Egipto, o arą- liuojama, jai gresia visokie

Amerika ir Prancūzija >u 
Anglija vedė skirtingą poli
tiką ir Amerika net bend
rai su Rusija Jungtinių Tau
tų organizacijoj siekė su-

Arabijos karalius Saud, 
ždamas iš Amerikos, su- 

Kaire, Egipto sostinė
je
to
jos r
ir Jordanijos 
sein.

Arabų vadai aptars “Ei

kiir tariami Fnin- 4 „
’ diktatorių Nasseriu Sh i- drausti anglus l)rancuzus“‘Sntu dėl « skirtingos »olitikos'

Svarbiausias klausimas, 
kuris dabar Prancūzijai, 
kaip ir Anglijai, turi labai

Japonijos ministeriu pir- Araoų vauai aptars ra- didelėg reįkšmės, vra Sueco 
liniukas isinaši pasitraukė «--nhoweno doktnną kaip, kanaR) tolimesnis: tval.kv. 
ii savo vietos dėl ligos. J JįS supiato_ Aiabijos kaia- mgs Tuo klausimu |)US|,an-

narv;

PREMJERAS N. KIŠI
karaliu Hus-

jo vietą paskirtas Nobusu- Hu* lankydamasis Washing- doma ai.Riai
ke Kiši, buvęs karo metu onc 11 ’ . e z. nebepasikartotų pernai
Tojo kabineto naiys. Nau- ’^lio atsisakymo ištraukti fn 
jas premjeras yra pirmas f«vo karo pajėgas įs Egip-ANGLAI BANDYS

VANDENILIO BOMBĄ faro meto ministeris,* kuris to teritorijos. Kartu su va 
-------- dabar paėmė vyriausybę va- ^als

Anglai išdangeno iš Christ- dovauti. 
mas salų Pacifike 60 gyven
tojų, patuštindami vietą 
vandenilio bombos bandy
mui toj saloj. Apie tikslų 
laiką, kada bandymas bus 
daromas, neskelbiama.

ISLANDIJA KRATOSI

Islandijos didelė dirbtu-

kad 
me

tų rudens nesutikimai, ku
rie ir privedė prie to. kad

, , . . ... anglai su prancūzais bandėdalyvauja ir minėtų , . c
kanalą išspręsti savaip.arabų kraštų karo ministe 

riai.

SOVIETŲ ŠNIPAI
VEIKIA EGIPTE

Prancūzijos 
čia dvi dienas 
vyks į Kanadą. Prezidento 
pasitarimai su Anglijos mi-

vadai išbus 
ir paskui

viu darbininkų unija išme- „ . n .. nisterių pirmininku McMil-
te lauk savu komunistinę .•‘“•f? ',ol,1U es lanu vvks kovo 21-24 ,lie-

i i i» i- i . policijos karininkas leite- i • ™ jvadovylie. I er lo metų ko- J nom,s Bermudoj. Preziden-nantas Michail Osterfeld,
. ........................ ...........................ėtipnausias ^rbė?° > Vakarus ikV^S'
Lenkijos inžinierių šuva- ji ,nstj's Kraite ' ri^os lr !>aPasakoJ°» kadSo-

žiavime Varšuvoje, kuria- ‘'____vietai pernai liepos mėnesį.
me dalyvavo 3,000 inžinie- kada Egiptas necionalizavo
rių, W. Gomulka kalbėjo RYTINĖJ VOKIETIJOJ Sueco kanalą, pasiuntė į
apie būtiną reikalą sočia- EINA RŪGIMAS Egiptą 16 gerai išlavintų

GOMULKA MOKO munistai vadovavo tai uni
jai ir ji buvo jų 
ramstis krašte.

to pasimatymai ir pasitari
mai su anglų ir prancūzų 
vadais, tikimasi, užbaigs ne
susipratimus tarp trijų di
džiųjų Vakarų valstybių.

FLORIDOJE PERDAUG
TURISTŲ ŠIEMETi listiniams kraštams mokyti?

!ne tik iš kitu socialistiniu
Iš Floridos praneša, kad 

ten šię žiemą turistų pri-

Tik atvykęs i Amerika G. 
nipų partizanų, kurių tiks- Mollet sakė. jog jis nori pa- 

Vengrijos įvy- las buvo šnipinėti padėtį ir, ,X)dyti pasauliui, kad “drau-

važiavo tiek, jog viešbu-
bai sutiks, kad J. T. kariuo- nemalonumai. Ta unija sa-! čiuose nebėra vietos ir dau- sybę

Me tlR is kitų socialistinių Lenkijos n 
kraštų, bet ir iš pažangiųjų kių pi sekoje rytinėj Vokie- reikalui esant, padėti egip- gvstė tai p Amerikos ir Pran- 
kapitalistinių kraštų. tijoj eina rūgimas darbinin- tiečiams sahotažuoti Sueco vūzijos yra vis dar gyva”.

J naują Lenkijos vyriau- kų tarpe. Nepasitenkinimas kanalą ir atlikti panašius Amerikos ir Prancūzijos
kurią dabar sudaro reiškiasi ir komunistų parti- darbus. draugystė siekia Amerikoj

menė kurį laiką tvarkytų vo laiku išmesta iš CIO uni-'gelis turistų turi ieškoti na- Cvrankiewicx. stalininiai ko-jos narių tarpe. Policija bu- Tokių šnipų Maskva turi revoliucijos laiku, 
tas vietas, kur dabar žydų1 jų dėl to, kad buvo skai- kvynės privačiuose nemuo- munistai nebebus įleidžiami, driai seka bet kokį nepasi- ne tik Egipte, bet ir Siri- Amerikos spauda sveikin i 
kariuomenė dar yn a užsili-'toma komunistų vadovauja-se, o kiti miega kur pakliu-Jų keli iki šioi dar buvo už- tenkinimą ir bando areštais joj, Jordanijoj, Vengrijoj ir prancūzų premjerą širdingai 
kusi. ma. % Jvo, net ir automobiliuos*?, silikę vyriausybėje. išvengti didesnių sumišimų. Lenkijoj. ir linki deryboms sėkmės.



PūsL*pis Ar.trii RETEIYTS. SO. BOSTON Ni. ft, Vasario 27, Iš."7
kreipia prieš tautą ir prime- 

j ta jai savo okupacini reži
mą su visokias karo sto-

Kelias atgal
Jugoslavijos komunistų diktatūra, po ilgoko ban- Bet Vasaiio šešiolikto- 

m«. susitaikinti su Maskva, dabar ir vėl yra nemalonė- sj)>s akta partijos.
. Rusijos diktatoriai bandė prisivilioti Jugoslavijos dik- kurjos’ reiškė ivairiu Lietu- 
.torių. bet. rodos. Įsitikino, kad tai nepasiseks ir prade- vos žmonj„ sluoksnių sieki- 
a vėl atvirą kovą prieš * draugą Tito. mus i<am tą faktą nutylė-

Kai Maskva viliojo Tito. jam buvo pažadėta viso- *į-> Veltui klausimas.
•ų gėrybių, o dabar pasirodo, kad visi Chruščiovo pa- Arba paimkime toki <la- 
..dai buvo tik pažaidai ir jis jų visiškai nemano vykinti, lvka. kaip savanoriu šauki- 
t 't nevvkina tol. kol Jugoslavijos komunistu partiia ma i kova. Fašistinis laik- 
,;vo krašto nepriklausomybę stato aukščiau už Maskvos raktis aiškina, kad juos pa- 
ažadus. ragino “pirmoji krašto vy-

Prieš metus laiko, kada Rusijos diktatoriai buvo nu- riausybė . bet nutyli, kad 
t nę susitaikinti su Jugoslavija, jie pripažino, kad ivai- to raginimo niekas neklau- 
. ūs kraštai gali Įvairias keliais siekti socializmo, ar tvar- seJ1 k susidarius koalici- 

kuri j as rusus priimta vadinti socializmu, .jie ir Ju-:ne^ Švenčiaus \\riau-
yoslavijai buvo pripažinę teise eiti “savuoju keliu” i!/.be: " Aa* atsikieipus į

. -r , . , ........ t. ..„k-u . ; i- •* I-ietuvos žmones savanoriai>ociahzma. Koks pažadas nuskambėjo po \isa oolsevi- ... , , .... • . * , - , , - * . , pradėjo plaukti. Smetona irmską pasaul) raskanno lenkus »■ vengrus ugi pasus- \-o|.i,Jma1ras ■ batu ,ėj„
: -savu,,.m kebu . Rezultatai yra z,nonų. Lenką, pas- Ja,|kti savano,.ius j,. užkim. 

suko nuo Maskvos popiežių ir eina savo eretikiskn kvitu.;.; bejauklIami, jie nebūiu

; viais.

KAI I.AlVV KROVIKAI STREIKAVO

Atlanto pakraščio uostu krovikams sustreikavus, 
kaikurie keleiviniai labai nuplaukė j Kanadą ir 
ten išlaipino keleivius ir lėktuvais ar geležinke
liais juos atvežė į ju keliautą vietą. O kurie 
atplaukė i Neu Yorką, tu keleiviai turėjo .patys 
savo lagaminus nešti. Naujai paskirtoji Šveica
rijos ambasadorė France* Willis veža savo turtą.

vengrai bandė visa nusisukti nuo Maskvos ir pereiti • jaunimo

Lenkijos seimas

Vasario 20 d. Varšuvoje 
buvo atidarytas sausio 20 
d. išrinktas naujasis sei
mas. Jame yra 237 atstovai 
komunistai, 118 valstiečių 
partijos atstovų, 30 atstovai 
demokratų partijos ir 63 
nepriklausomi atstovai, ku
rių tarpe yra 12 katalikų 
veikėjų.

Atidarydamas seimą se
niausias atstovas, 74 metų 
Boleslovas Drobner, sakė:

“Mūsų seimas neturi bū
ti ilgiau nebylis. šitas sei
mas neturi būti parlamen
tarinė fikcija. Jis turi būti 
atsinaujinimo šaltinis. Jis

____ ; Lietuvos
č.emokratišką tvarkymąsi. Lenkų ereziją Maskva dar S;iVan^ kraštui ginti. O jie, 
iki šiolei kenčia, nora i ją gana kreivai žiūri, o vengrų ne tajp iau jabai ir tesi- 
. andymą Maskvos valdovai paskandino Kraujuje ir už-'stengė tuos savanorius telk- 
.orė vengrų tautai savo lėlių režimą. rį. Galima būtų klausti, ko-

Rusų diktatorių nemalonumai prasidėjo nuo pri pa-' dėl fašistiniam laikraščiui 
inimo. kad gali būti Įvairūs keliai “i socializmą”. Pri- reikia kraipyti nesenos isto- 
•ažinus -Jugoslavijai teisę eiti “savu keliu”, reikėtų pri- rijos faktus ir “užmiršti” 
ažinti tą pat teisę ir kitoms tautoms, bet gyvenime pa- kas tikrenybėje telkė ir su 

sirodė. kad su tokiais pažadais negalima žaisti. Lenkai telkė siek tiek savanorių. O 
'kimieji pabandė pasinaudoti paskelbta teise, Jugosla- <lu mėnesiai brangaus lai- 

ija ir toliau pasiliko prie “savo kelio”, o visuose sateli- KO-

Nėra blogo be gero
Kiek dabartinis pasaulis prie pravažiuojamų kelių:nuo lapkričio 11. 1918

Tuose tuoj pradėjo kilti balsai-už “kelio i socializmą”,iki sausio Pėdžios 1919 yra taip savęs ūkio reika- anksčiau svečių būdavę
.eržiūrėiimą Kritiška mintis greit persimetė ir i pač’ą m- laiL ir nuė->° niekais Lie- lais kietai susirišęs, vaiz- kaip bičių avilyje ir smuklė

Rusiją, kur jaunimas ir ypač studentija pradėjo svarstyti UIVOS. kūrimosi reikalui. Nu džiai parodė krizė dėl Sue- ūždavo kaip avilys. Dabar
■ i namo kelio tinkamuma ir diktatūra pasijuto besiarti- ėjo uen to< ė , a tautinin 

,, .. t-. • , • - ku vadai įau ir tada tikėjoantį prie vulkano. laisve užkrečia. Dargi laisves naza- •* • ‘
,Ias yra pavojingas. Maskvos diktatoriai tą greit suprato « ,X‘irX 
.r grįžta paskubomis t "tėvo. mokytojo ir vado Stalino nesiskaitydami ' su eilini,
•'ramintą kruvinąjį kelią. Grįžta krašto viduje ir grįžta į ietuvos
.-antvkiuose su “liaudies demokratijomis" ir net santv-

tik
tie

co kanalo. Sutriko aliejaus ramu kaip bažnyčioj, 
apytaka tautų ūkio kana- vienas kitas svečias ir 
luose, ir daug kas pasikeitė ilgam nerimsta, 
ne tik pramonės l»ei susisie- Tegu Londono gyvenimo 
kimo srityse. Gera pavyz- tempas nėra toks kaip Ne\v 
džiu gali būti nabar kad ir Yorke, bet ir jis spėdavo 
Londonas. ... londonietį ištampyti, krik

..... . „ Anglija, kaip ir eilė kitų <iyti ji taip šimto ir vieno
Pranešimai iš Sovietų Rusijos sako apie studentų kraštis nukalba anie tuos Europos valstybių, gauna dienos reikalų, išsemti, ap- 

mėtymą iš aukštųjų mokyklų už neištikimybę režimui, laikus, kada “ginklo bro dabar mažiau įsivežti žiba- kaitinti ir iš galvos padaryt 
. - vieno tik universiteto pašalinta 100 studentų už neis- liai atlaikė pozicijas, o lo ir jo produktų, kaip jai jam puodą. Dabar to nebė- 
ikimybę. o per visą plačią Rusiją kiek mokslo jaunimo partijos pradėjo drabstyti reikalinga. Anglijai teko ra Dabar londonietis pra- 
- mesta iš mokyklų? Kad žmonės neišdyktų ir neimtų ka tai (Voldemarą?! dum- suvaržyti ir benzino vaito- deda save surasti, vėl jau- 
aisvai galvoti ir dalintis mintimis su savo kaimynais bhi ir “liko fikcijomis”. Jimą. Vyriausybės patvar-žmogum ir taurios tau- 
ėl išvelkamas “šnipų pavojus” ir visas kraštas vėl kur- Partijos, organizuotos vi- kJ’Tnu kiekvienas automobi- tog nariu. Suranda reikalo 
.omas prieš tariamus imperialistus. Valdžios pavadžios suomenės pažiūru ir sieki- j. an? Ia7 <?a,ulįa sl?n~ pagalvoti ir apie tokias pro- 
ėi įtempiamos. mų reiškėjus. valdant Lie d,en ™sip,i ;;t._tiek bettztno Klemas, kurios nieko bendri

Santykiuose su Jugoslavija Maskva griebiasi ekono- tuvoje kariškai diktatūra
inio botago ir žadėtą ekonominę pagalbą tam kraštui Smetona priešakyje, Ii

■ įšaukia. Žadėjo 175 milionus dolerių elektrainei staty- KO ne “fikcijomis , bet vi
. bet dabar pažadus perkelia 1960 metams. Žadėjo apie nunyko ir savo paskir pOtva, vjs jg kaj«to su
oo milionu doleriu trąšų dirbtuvei ir kitai elektros ka*P riHiomenės tam ir L«»n,* mo gyvenimą. Laimi ir londoniečio kū-

eina 
gi ū i

autobusą, kur ir be ta į 
ar lauksi eilės į 
raukinį. Dargi ir 
gatvės oras kiek 
— jame mažiau

............................ i . . io gatvėmis—vienas malo-įdegusio benzino ir prade-'
..aii>Ką sąjungą >u Giaikija n. be abejones, \ei noiesIšdūrė priešo rankose, o įurn\s beveik niekur su Ha būti smagu išbandyti są
ranti kariškos ir ūkiškos pagalbos iš Amerikos. j “trinkio broliai” ramia ?a- nieku nesukliuvi. vo kojų miklumą. Pasikei-

Kyla klausimas, kiek ilgai nišai leis lenkams eitiižine pakeitė unifnmnas ii tė gatvės vaizdas iš viso.
“savuoju keliu" į socializmą. Iš visko spėjant, atrodo.Į tarėsi atlikę savo pareigą! Du trečdaliai londonie- Kaž iškur atsirado dviračių 
:ad Maskva ieškos priekabių ir progų paklupdyti lenkų' j fašistai ir Lie anksčiau turėjo jj- motociklų tūkstančiai iri
iomulkos vyriausybę ir gali net tyčia išprovokuoti tokiai. ' būtino reikalo vazotis mie- apsėmė gatves. Dabar nere-
-: <<ga su tankais numalšinti lenku tautos laisvės siekimą. | L.' , 7 sto gatvėmis, lankyti kinus ta pamatyti, kaip iškilmin-i

: ~^= . ... gugeoa susieti (muviUs). restoranus arklu- gai mina dviratį garbingo
m. pai įjomis n oa icijo bėginėti po krautuves amžiaus džentelmenas st 
mis. Partijos buvo uzdaiy- ar tjegiog pasjtrinti žmonių dlinderiu ant galvos, su

Juose su užsieniu valstybėmis.

žmogaus pageida
vintais.

Dar gražiau fašistinis lai-

----- ---x------ ---- .----- ---- uiciiia^, nuine nirn
(gazolino), kad su juo būtų netun su bizniu ai 
galima išvažinėti per mene- rūpesčiais. Beveik re\ 
si 200 mylių, lai labai ma- cj,-a beveik stebuklas.
za.

cij:
gaila, kad ne ilgam.

dienos 
evoliu 

Tik

„učiai statyti, bet ir vėl atideda ateičiai. Prekybos dery- 4 vaitus i. ^.e Te„u Lon(loi:as neturj tiek nas. Dabar daug kas
as įusai irgi vilkina ir jugoslaviai pradeda baukštytis j1™,;'. lel> čjo aUfomohiiių, kaip Ne\v Yor- į darbą pėsčias—negi

tikru sluoksniu valios ir šie

A p i v a 1 g a
TAIP RAŠO ISTORIJĄ mosios krašto vyriausyliės pa

raginti savanoriai savo krauju
“Keleivyje” buvo apra- tautai laisvę atperka, 

šyla Lietuvos nepriklauso- "Kai atėjo valstybiniu panut- 
mybės kovų veterano J .Ka- tu stiprinimo ir brandžios kū- 
ninsko. kaip buvo priimtas O'*** metas, kai Amerikos lie-jbaifra!

tos. metų metais ujamos ir minioje, dabar laisvalaikio 
niekinamos, o kada dikta^ valandomis sėdi namie. At- 
tūrinis režimas negarbingai ku^o šeimos gyvenimas, 
susmuko, tai fašistiniai ra žmonos ir vyrai gali paga- 
šytojai visvien ant parijų Jiau geriau ‘isižiūiėti, kaip 
suverčia atsakomybe už pa katras atrodo. Vaikai susi- 
čios diktatūros gėdingą už- laukė tėvų ir neretas jų, jau 

merkdamas akutę miegui.
Vasario šešioliktosios aktas turis dėjo prakaitu aplaistytąj Liūdna, kad mūsų visuo- dar gali pasiklausyti iš tė- 

kaip gieit jk> jo priėmi- materialinę auką valstybės pa-j menėje yra iš Euronos faši vo lūpų stebuklingų pasakų.
*tiniu rožimu užklydusiu Niekuomet anksčiau nėrazv-:no kai kurie žmonės už- matu stiprinimui, didžius 

įniršo, ką jie vasario 16 d. F»us atlikusius tautos vyrus,inlpnalmjrp niktšasiii. kurie taip buvę. 
buvo pasirašę. politiniai ap.iakėliai pradėjo viską išaiškina oartiiu r»a Dabar neretas anglas

Apie Vasario 16-os aktą drabstyti partiniu dumblu, ir emerkimnis. h’g tarai nieko prisimena, kad jo kabinete 
a-u ir lietuviškų fašistų kas jri atsitiko? laisvės kovu 

-avaitraštis ”I„ Lietuva”. —trinkio broliai—savo pozicijo- 
!r lašo štai kaip: likosi nepajudinami, o parti-

jos ilgesnį laiką tesusios žai- ?’'Tr,;nfj

oriHnaūškocnin jie nedalė yra spinta su knygomis; patu ciioralvnti kain tik korio-' sidairo po lentynas ir išsi 
♦i hitleriniu ar italu fašistu traukia vieną pasiskaityti

Aušros šūkiu j»až;:flinta li«- 
• iviu tauta atgimsta dvasioje.
.žsigrūdina pasiryžime ir atė- Vadinasi, taip rašo isto- 
is patogesniam momentui, t- riią žmonės, kuriems visos

įois m \asar»o i« d. pa- blogybės yra partijose, o vi-1

dima dumblu, liko fikcijomis“.
Anksčiau jis tam visam ne-

_________________ tui-ėjo laiko. Džiaugiasi ir
knygų krautuvių savininkai

i..nVi2J'JįSa2e;Sj.'Į’-Pra'dė';i d*?ę*u P"*!
Nemažai—-juo ^altma ar i pUti knygų, o bibliotekų salese 
upę. karma ii<i* ims 3.5W my- kaliais įau reikia pasidai

lietsargiu po pažastim ir su 
kaliošiais u ž p akaliniame 
krepšefyje. Akis apsipranta 
ir atrodo, kad tik taip ir tu
ri būti.

Kaime pabrango arkliai 
Dažnas važinėto automobi
lio savininkas norėtų dabar 
keisti jį į arklį, bet arklių 
pasidarė rota—juos išnaiki
no tie patys automobiliai ir 
traktoriai.

Nežiūrint visų griežtų I 
tvirtinimų, kad žmonija ei , 
na vis pirmyn, Egipto dik
tatoriui vis tik pavyko bent 
Anglijoj pasukti istorijos į 
ratą kiek atgal—kad ir ne
ilgam. O kad tokia “nelai i 
mė”ištiktų New Yorką, Chi ! 
cagą ar kad ir mūsų Bosto-!
na J. K.

Amerikietė* nrie vidurkis yra 
5 pėdos ir I coliai, o svorio 
122 svarą.

prieš Izraelį, Amerika gal 
dėsis prie tų sankcijų, bet 
tas sukels didelį pasiprieši
nimą krašto viduje ir užsie
niuose. o t(xlėl pačios sank
cijos gali būti nesėkmingos.

Je J.T. organizacija pasi
rodytų ir Izraelio atsitiki
me bejėgė ką nors nutarti 
ir įvykdyti, tai ko ji iš viso 
būtų verta? O jeigu J.T. 
organizacija žydus ir pri
verstų nusilenkti savo nuta
rimams. bet prieš Rusiją 
nesiimtų jokių “sankcijų” 
už jos nutarimų neklausi
mą, tai J.T. pasirodytų 
“galinga” prieš mažiuką ir 
visiškai bejėgė prieš galin
gą Rusiją. Tokiame atski

lkime. kas į tokią pašlemė-turi būti ir bus kalvė, ku 
noje kalsime geležį ir plię-|kįšką organizaciją benorė- 
ną, kol mūsų spalis (perei-|tu j-jmfaį žiūrėti? 
tų metų rudens pasikeiti- ’uil, blogai ir ui lK~ 
mai) lieka karstas .

Kol kas seimas patvirti
no tik dabartinį vyriausy
bės vadą J. Cyrankievičių, 
bet jau ne vienbalsiai, kaip 
tai buvo įprasta seniau, ir 
išsirinko savo vadovybę.
Kokios reikšmės seimas tu
rės valstybės gyvenime, pa
rodys tik ateitis. Jei seimas 
bus seimas, o ne “parla
mentarinė fikcija”, tai Len
kijos gyvenime tatai bus

gerai.
Nasserio sabotažas

Sueco kanalo valytojai 
neseniai skelbė, kad kovo 
mėnesio pirmomis dienomis 
kanalu jau galės plaukioti 
iki 10,000 tonų laivai. Bet 
dabar pasirodo, kad pasi
girta per anksti. Egipto dik
tatorius nenori leisti kana
lą išvalyti, kol jo politiniai 
pageidavimai dėl galutinodidelės reikšmės permaina... , . .. _ .i žydų pasitraukimo is Egip-

Indonezijos “naujas kelias” ko teritorijos nėra patenkin- 
Indonezijos respublika, pojB- Todėl Nasseris sąmonin-

11 metu parlamentarinėsĮŠai trukdo kanalo valymo 
darbą. Viena jo įsakymu 
paskandintą laivą jis nelei
džia iškelti dėl to, kad esti 
laive užtikta amunicijos ir 

iš visų jame’, ko! jo narai amunicijos ne
pašalins, laivo negalima bus 
iškelti . . .

Egipto diktatorius jau ir 
vėl rodo, kad Sueco kanalą 

j jis visai nesibaido naudoti 
sniai ir ta taryba, preziden-j^vo politiniams tikslams 
to vadovaujama, duotų vy-|gjekti. Apie būsimą kanalo 
riausybei “patarimus”, kaipl tvarkymą jis irgi nesiteikia

tvarkos, nori išbandyt nau
ją tvarkymosi būdą. Jos 
Į>rezidentas Sukamo pasiū
lė, kad parlamentas suda
rytų valdžią
atstovaujamų partijų, o ša
lia parlamento dar būtų 
įkurta “nacionalinė tary
ba”. kurioje būtų atstovau
jami visi visuomenės sluok-

įvairius krašto rei-;de,ėtis. žodžiu, diktatoriui, 
dėl J. F. Dulles politikis,

spręsti 
kalus

Sudarymas ‘’nacionalinės] jgaagO ijoj ragai. Kaip Dul 
tarybos ir suvaiymas vbųj]es su juo susikalbės, kada 
partijų atstovų į yyriausy-I p,aeis veikalas sutarti Sueco 

.......... kanalo tvarkymą, bus įdobę (įeitų ir komunistų par
tijos atstovai) būtų tas nau
jas būdas tvarkytis, kuris, 
prezidento Sukamo many
mu. užtikrintų krašto vie-j Ispanijos praneša, kad 
ny rę. pašalintų dabar daž-J dikUtorius Franko pašali- 

atsikaiJojančias krizes,! no vyriausybę ir sudaro ko- 
’kią tai naują. Savo atlei-

mu stebėti.
“Naujas periodas” Ispanijoj

nai
pažabotų opoziciją ir fak
tiškai perleistų krašto įsta
tymų leidimą į prezidento 
vadovaujamos nacionalinės 
tarybos rankas

Kol kas naują tvarkymą
si remia tik prezidento iš
kalbingumas. Jei jam ne
bus priešinga armija ir di
džiosios partijos, Indonezi
ja pasuks į savotišką kelią, 
kuris greičiausiai ves ją į 
autoritarini režimą.
Izraelis neklauso

Amerikos pastangos pri
kalbinti Izraelį nusilenkti 
Jungtinių Tautų nutarimui 
ištraukti kariuomenę iš E- 
gipto, — nesiseka. Izraelis 
nori garantijų ir nesitenki 
na Amerikos neaiškiais pa
žadais rūpintis, kad žydų 
laivai galėtų plaukioti Aqa- 
ba įlanka ir Sueco kanalu.

Duoti aiškius pažadus 
Amerika negali, nes nenori 
erainti arabų ir ypač Egip
to diktatoriaus. įtikti 
dams ir arabams, kol tų 
tautų santykiai yra griež
tai priešingi, yra gana sun 
ku.

Jei J.T. organizacija nu
taria pavartoti “sankcijas’’

džiautiems ministeriams ge
neralisimas aiškino, kad Is
panijoj prasideda “naujas 
istorinis periodas”. Ką tas 
reiškia, kol kas tik spėlioja
ma.

Ispanijos žmonėms dik
tatoriškos valdžios persi- 
tvai’kymas neatneš iokių 
žymesniu permainų. Fran
ko diktatūra tarnavo Ispa
nijos pasiturintiems žmo
nėms. tiems ji su bažnyčios 
laiminimu ir toliau tarnaus. 
O “istorinius periodus” dik
tatoriai <rimdo be netlrn- 
kio. Užtenka diktatoriui 
ettidervtf burna., tuoi “isto
riniai” žodžiai ar žvmai ni
tas?. kaip ?5 rago mtusvbes.

Tokios “istorinės” reik
šmės bm» ir Franko naitta« 
\'vrianęvbės nertvarkema®.

Tikr*»c istorinis noen- 
Vi« T«naniioi b,*«ta tarn «!«• 
dontn dagininko ir intoli- 
«vwr*i«oi Tno«A ciuokcn’iin. 
ca PrarVo fr io conuvoc *a. 

ric*AtV»C <t\ro 

ir i? Me r»oori*»iioe 
Jn -C.

♦ etinio nnidndo cht*O
7 nrime.

file:///.be


•to < 1 * T iii w 1 X • »•.t 4 KELEIVIS, SOBCSrcn Poslapis Trečia*

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Connecticut kloniuose
BRIDGEPORT, CONN. Abu mirusieji buvo peržen

gę 70 metų slenkstį. Jų gi-; 
minems reiškiama užuojau
ta.
Yra ir sergančių

Keli lietuviai sunkiai ser- 
dos, o 4 vai. parapijos sa- «a; J"«is Ramonas yra jau 
lėj susirinkimas. keIen metal suparalyzuotas

Jj atidarė A. Stanišaus- “J "j* lov°j Pats .“1>
kas ir pavedė toliau tvarkv- ^įveisti. Serga A. Breiva, 
ti J. Stanislauskui. Piima naujakurė Marcelė Kasnn- 
kalbėjo kun. P. Pranokus, o nąJtė ir kiti. Linkiu ligo
jai jo svetys iš Nevv Yorko n,ms greit pasveikti.
Pranas Vainauskas. Meni- Kun. Kazlausko nelaimė 
nėj daly A. Stanišausko va
dovaujamas parapijos cho- , Kun. klebonas Kazlaus- 
ro oktetas sudainavo kelias ^as’ važiuodamas, iš Penn- 
dainas, Elena ir Antanas s.vlvanijos, susidūrė su sun- 
Rygeliai ir 1). Janiūnaitė kvežimiu ir buvo sužeistas, 
pasakė eilėraščius, Bariukas paguldytas New Yorko 
ir Janiūnaitė pagrojo akor- ligoninėj. Kun. Pranckietis 
dionu, o A. Domeikaitė, C. Pfašė parapijonų melstis, 
Lazdauskaitė, B. Lamber- kad klebonas pasveiktų.
gaitė pašoko tautinius so- Kitos naujienos
kius, kuriuos išmokė N. ,. . . o , ...Kazimieras Bendoraitissu

Kaip mes minėjome

Mūsų kolonija Nepriklau
somybės šventę minėjo va
sario 17 d. Iš ryto šv. Jur
gio bažnyčioje buvo pamal-

AMERIKOS NAUJI GINKLAI

Viršuje laivyno lėktuvas ima kurą. Jis yra daug 
lengvesnis už orą ir ore galės būti visokiam orui 
esant. Nei sniegas, nei lietus, nei vėjas jam nekenks. 
Jis tarnaus radaro stoviai net ir tada. kada visi kiti 
lėktuvai bus priversti nusileisti- Apačioje marinu nau-

dėl pirmininko pareigos vi
sų reikalus suderinti nėra 

i lengvos. Jonas Urbonas la
bai gerai sugebėjo tą atlik- j^jj|jonM 

! ti.
Be daugybės gražiu lin

kėjimų J. Urbonui buvo 
Įteikta ir piniginė dovana.

Pennsylvanijos naujienos

Fagerks ir P. Penkų

amerikiečių gir
dėjo Vasario 16 minėjimųI

Į Lietuvos nepriklauso
mybės 39 metų sukakties 
minėjimą vasario 17-tą d. 

į Lietuvių muzikos salėj su-
Kovo 16 d..klubas rengia-'brinko apie 2,000 žmonių, 
pagerbti buvusi finansų‘ Ji jautria kalba pradėjo 

pinu
: Si
sekretorių Petrą Penkų, ku- Bendruomenės 

į ris klubui tarnavo per 13-ą; Buia. 
metų. i vadovauti

Minės 50 metų sukaktį
i Lietuvių klubas rengiasi bėjo 
gegužės 4 ir 5 dienomis mi-'-deno ansamblio choras 
nėti savo veiklos 50 metų sugiedojo Amerikos him- 
sukakti. ; na ir žuvusiems už Lietu-

i Per tą laiką daug klubo vo- laisvę pagerbti “Kritu- 
eilinių- narių ir buvusių va- uems broliams’* giesmę.

• <’ovų yra mus amžinai ap
leidę, kiti tapo nebepajė-i

Čikotas pranešė, kad aukų 
Altui surinkta apie -ŠI. 
ir kad. jos dar tebešauna
mos. Tiksli suma bus pa
skelbta vėliau.

Minėiima ruošė Benbruo-* to
menės skyrius, daugelio ge
ros valios žmonių talkinin
kaujamas, bet ypač dau*’ilIVlIVi’ IMI III* , 1 _ • • ,

lis Įiakvietė toliau v,'.elos
i teis. .1. A. Stik- A,i‘.,lfas ‘■al.Sa!as-

koriu.
Ii i\un
l

A t »

Prieš minėjimą šiem
lietuviai buvo išvystę dide-

.... . , Ii veiklumą. Viena komisijapoetiška invokaciją, ,1 v aplanke arkivyskupą. . ayinsMnihlin rhnras \miesto majorą R. Dihvori-:, 
riečia gubernatorių M. L< : - 
der.

Vietos radijai tą dien 1 
davė įspūdingas programas. 

JAV kongreso atsto- paminėjo tą dienąvokieUą, 
Katheryn E. Granahan lenkų, ukrainiečių radijai.

A. Bielskus atkal-

į gus veikti. Malonu kad jų kal kurioje ji pareiškė Milioninio tiražo laikraš- 
^e as uzii^ j^n^x Sau, tv.fta v.kL Lietuva tis ‘-The Philadelphia In-
metu beveik visa k.u ,o va- , nimJirdSin kai- quirer” išspausdino straips-

Lambergaitė.
Visas minėjimas darė 

gražų Įspūdi.
Aukas Lietuvos laisvini

mui renkant, aukojo: Po 
$10: kun. P. Ihanckus, J. 
Butkus, A. ir E. Gantautai, 
E. ir J. Janiūnai, V. Kan-

žmona išsikelia i savo nau- 
ius namus Teumbull.v

Naujakurys Petras Ar
mėnas, pasiraitojęs rankas,
triūsia lietuvių klube. Klu-________________ __ ___ _
bas gerai veikia. Jo atsa
kingasis šeimininkas Alek- rius> JU tarpe .vra nemažas Aišku, kad paskaitai 
sas Masiulevičius šiuo metu skaičius vietos šviesuolių, nebuvo vietos, 
nesijaučia sveikas. Pa'-> muzikas J.. Pet-kaitis,

ja motorizuota 
25.000 jardu-

155 milimetru patranka, kuri šaudo

dovybė yra iš čia gimusių, 
i Įskaitant ir dabartini pirmi- 
ininka Joną Stundza. 
i * * A. V.

HAVERH1LL, MASS.

kad Lietuva tis 
nuoširdžią

ba pasakė gubernatoriaus nl aP-e 
.-/stovas Joseph Andrevvs. pavergimą ir jos neapsako- 

Sveikino ivairiu tautų at- mas kančias.
i stovai: kazoku* G. Be v- Viską i kiūvą suėmus 
jehevsky, estų kun. W. spėjama, kad ne mažiau 
: Koppennan, vokiečių H.
Witte, latvių V. Zants,

W. Glovvacz, ramu-

Lietuvos dabartini

kaip milionas 
girdėjo apie mūsų suiuo-ta 
Vasario 16-sios minėjimą.

Kipras Tautkus

amerikiečiu

i Minėjome ir mes

■ Vasario 17
lenkų

d Gedimino kun. -J. Popovich. slo- 
■ klubo salėj paminėjome yaku M. Gas, ukrainiečių 
; Lietuvos nepriklausomybės Zenko, vengiu di. L. Kon- 
39-ja sukakti. Kalbėjo vie- koly.

mėnesi turėjo tos kunigas A. Baltrušunas Vengrijos prieškomunis- 
io Mptronnlit^n ir A. Keturakis iš Bostono, t mes revoliucijos dalyviui Vincas F. Laukaitis, ilga- 

dainavo solo J’-- Kcnkoly buvo Įteikta mėtis Baltimorės magUtra- 
Tartas bet dėl kaikuriu vi- ir duetus J. Tamulionis ir raudonu rožių puokštė ir to ir trafiko teismo teisė- 

“■ Juomėnės’ darboė trukdyto- Ona Skirskiavienč iš Na- atsistojimu pa-rerbti vengrų jas buvęs SLA prezidentas.
shua N. H., Konstancija tautos žuvę didvynskoj ko- paskirtas Baltimorės pašto

paaiškėjo,! Lietuvė miamietė Monte skambino pianu, voj su tuo pačiu priešu—ru-; viršininku.
1 J i __________________ mergaičių būrys, Z. Sprin- siskuoju komunizmu, kuris-----------------------

džiuko vadovaujamas, r-a- Liko pagrobęs ir mūsų tė- GILBERTVILLr., MAoS.

čia

drošas, P. ir S. Armonai, , „
,. • c- ta ;i- - t j,. \ nesijaučia SVeiKas. 1 •> •• t Tureio būti BrazioV. ir S. Domeikos, J. A.. Naujakurvs R. Ratas ne- komp. E. Miniukienė, adv. koncįrta,
R£geįab a • p v r • -perseniai nusipirko trečia L- Mazotas, inž. J. Guntu- 

Pp Ai/nF* VaanfClaL narna. Pirmąji namą iš jo Ks, »nž. V. Miniukas, dr. J. Vasario
lo ->o: k. namas, j. n valstiia vesdama Janis, dr. A. Šernas, keli būti buvusio Metropolitan

A’ L^^augkai» F- Mockai- -a kejja ; buvusieji Lietuvos kariniu- operos solisto Brazio kon- Meninėj daly
BI/nas’ f Mykolas Lukas buvo sun- kai, iu tarne ir oulk. T. Si- ceitas, bet dėl kaikuriu vi- ir

Khm is Nonvolk, Conn., A. susižeidęs l>etį bet vo reika
Skuka, A. Radvilas, V. Ba-tpelįu saVaįčių pradėjo dirb-1 B sekr. inž. Justo Guntu-įjų kaitės jis neįvyks, 
nūs, J. Valiulis, J. Barno-J ’lio

BALTIMORE, MD. 

V. Laukaitis—pašto virš.

tas. • ti. pranešimo
Žmogus su ūsais kad centrui pasiųsta $45.60, 

]wof.

HARTFORD, CONN
M. Biržiškai $50 

kasoje turima $50.
Skyriaus pirmininku vra 

!W. M. Chase.
V. C.

Po $3: J. Žemaitėlis.
Po $2: J. Stanislauskas,'

A. Sapiega, O. Kukliaus-j
kienė, E. Kukliauskaitė, V.į ---------
Dolzami, J. Lukoševičius,i T.M.D. susirinkimas 
Vaitkevičiai. A. Valeckis. i v.(s.u.i(( fi ,JUVO Tį
a Pq./ A.1'-, ^“’U'aT' n>.vlėtoj« draugijossky- 
A. Stanit.au.-ka.-. .1. . >’ta-|1.įaus narių susirinkimas, j 
".airis J Janusams, A. Ki!- ko! vog narj

A. šakočius, S. Varo-lMaį dįrba naHimis,
(kiti atostogauja Floridoje. 

Išrinkta šių metų valdy-
iba.

NEW BRITA1N, CONN.

ir Paskelbė “Lietuviu diena
................... vyne.

,.... Bendruomenės centro vai
u,-io dUna paskelbė R^zoliucjJ4 S. Barzduka, Paskutinieji keleri metai

Tai A. Baltrusunas. Minėjimas nasakė pagrindinę kalbą, akinjnkams buvo sunkūs:
istori- Bal^a,s Fietmos himnu, ku- purioje skaičiais ir faktais gyvuliai ir pienas buvo pi-

joje. Tai vis senųjų lietuvių J/ P.lanU ’)alydeJO L ianw* nušvietė dabartinę okupuo- gūs, o praeitų r
nuopelnas Gaila kad ian- h°n ’ . los Lletuvos padėti, įskėlė buvo.nuopelnas. Gaila, kad jau-. Auku surinkta a.

sano 16 dieną 
“Lietuvos diena”, 
mas kartas Floridos

Ūkininku bėdos

> • »• į
mira

kis, A. Šakočius, 
nelis, B. Talala, M. 
tienė, P. Kukleris. 
zeckis, M. Lukas, J.

Gustai-! 
J. Lu-! 
Ignata-

Mirė Gervi. ir Abeciūnienė nip>. tįngi dirbti Tėvynės R .
'labui. Kas bus, kai senųjų -- q 

Šiemet jau keli lietuviai' nebebus? i ’
musų.

vičius, M. Buzevičienė, O.

amžinai atsiskyrė iš
geriau pasakius,’ patvir-j ūupo. Mirė bene seniausias!

C. K. Braze

Kiti aukojo'Janiulionienė. 
mažiau.

Viso labo surinkta $177.-'*enau 
10, kurie bus pasiųsti Ame-, 
likos lietuvių tarybai.

Alto skyrius dėkoja vi
siems minėjime dalyvavu
siems ir aukojusiems.

Miršta lietuviai

los Lietuvos padėti, iškėlė buvo sausa, pašaro 
žiauru lietuvių naikinimą tik pusė, to dėl jau dabar 
siunčiant juos i Sibirą ir kone visi ūkininkai perka- 

, kolonizuojant Lietuva at- si šieno iš kitu valstijų, net 
‘ Po $2: J. Si ianskis. J- vežtais rusais. jis Kanados, mokėdami už
ĮŠimkonis, J. Cook, B. Jur- Meninėj daly iš Bostono toną nuo 35 iki 50 dolerių, 
i kevičius, Jankauskia’., J- Ta- atvykęs solistas Stasys Lie-! Atrodo, kad ir šie metai 
jmulionis, Venckai, Amsi?- ,)a< tinkamai parinkta pro-j nieko gera ūkininkams nė
jai, A. Klimauskas, A. M i- grama ir savo aukšto meni- žada.
konienė, J. Zavackas, M. nio lygio dainavimu daly-j ~ '* . . • , , J** tavo draustas ar kainm-vius nuteikė šventei pi ldę-. nas neskaito ‘Keleivio’’, para 

ir susikaupi- gink išsirašyti. Kaina nre

kun. 
virskiai

A. Balt:ušūnas
$3.

LOS ANGELES, CAL.lietuvis Gervis, sulaukęs 93 
metų amžiaus. Jis priklau
sė Lietuvių piliečių apšvie-

tinta senoji, nes anot, vie- 
malonios ponios, “Kas 

vadovaus”. Niekas
nenori pareigų.

Pernai dėl vietos negavi-j 60 metu. Jis buvo li
mo nebuvo paminėta drau-Į klubo vienas steigėju, 
gijos 60 metų sukaktis, to
dėl nutarta minėjimą ruošti 
šiemet. Be to pavesta val-

nos
Įvairios naujienos

tos klubui, kuris jau veikia; Nepriklausomybės šventė Matonienė
to! -

Tą pačią dieną nure ir 
mūsų gero tautiečio V. Abe- 
ciūno žmona. Vietos lietu-

šiemet minėta vasario 16 d.j Po $1: J. Vitkauskas. P. raina rimtimi 
Kalbėjo svečias iš New Yor-į Virbickienė,. J. Koncaitis, J. mu. 
ko V. Sidzikauskas. j Monte, K. žainienč, Kaz-; Irenos Karalienės tauti-

Kovo 3 d. bus šv. Kaži- lauskienė, P. Simanavičie-' nių šokių grupė pašoko po- 
metinis nė, K. Zaleckienė, Z. Sprin-' -a šokiu, akordionu palv-nnero parapijos

dybai suruošti bent dvi ar-'viai skaitlingai rinkosi Pa<,~ koncertas, kuriame dainuo- 
batėles su paskaitomis, pa- kutinės pagalbos \elioneiija ^oij^tė A. Stempužienėiš 

Jos vyrui r-mskiu; Clevelando ir Budriūnova-Neperseniai vėl supilta du pildvti miesto biblioteką atiduoti: 
nau ji kapai. Tai Jonui Ela-nauiomis lietuvių knygomis, j gilią užuo jautą, 
veckui ir Adomui šalčiui. Skyrius turi apie 45 na-i Pr-

i dovaujamas choras. 
Naunčikas Vasario 3 d. buvo

tams tik $4.

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1957 Metams

“Keleivis” jau išleido ir siuntinėja užsisakiu
siems dideli, apie 100 puslapių kalendorių 1957 me
tams. Dabar pats laikas jį užsisakyti.

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

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray 

So. Boston 27, Mass.

MIAMI, FLA.

Pabaltijo trijulės koncertas

Vasario 9 d. buvo gia 
žus metinis trijulės (Anitos 
Navickaitės - Kams, Ama
lijos Petersono ir Meeta 
Sepp) koncertas, i kuri at-( 
silankė apie 300 asmenų.

Pernai pranešėju buvo J. j 
Svolkinas. Jis pianešinėjo; 
lietuvių ir anglų kalbomis,! 
o šiemet pasišovė Valukas, 
kuris kalbėjo tik angliškai 
(ir tai dar su akcentu).
Dr. Petraičio pask. nebuvo 

e-* »*s’<»»«» i*

sėk
mingas Budriūno kūrinių 
koncertas.

Sausio 27 d. Florence 
Korsakaitė, žymi lietuvių 
dinininkė, grįžusi iš gas
trolių rytuose, koncertavo 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje.

Išėjo Lietuvių Dienų šių 
metu antrasis numeris.

nė, K. Zalecki; 
džiukas, A. Muzikevičus 
M. Kubilius, J
J. Belka, M. Koncevičienė, 
J. Šaukis, -T. Butkus, A. Ra- 
dziukinas, M. Degašiūniene, 
A. Aibikienė, J. Belskienė, 
E. Bujienė, A. Akstinienė. 
Buvo ir mažesnių aukų.

M. Matonienė

LAWRENCE, MASS.

Pagerbta. J. Urboną.
Lietuvių piliečių klubas 

vasario 16 d. surengė po
kylį savo net šešerius metus

Vasario 16 d. Piliečių klu-! buvusiam pirmininkui Jonui 
be turėjo įvykti Coral Gal-: Urbonui pagerbti. Klubie- 
bes universiteto prof. dr.! čių ir kitų svečių dalyvavo 
Petraičio paskaita, bet kaž- viiš 150.
kodėl skelbimuose ji buvo Kadangi klubui priklau-
užbraukta ir parašyta “San 
dams piknikas su Šokiais”.

so įvairių politinių ir religi 
nių įsitikinimų žmonių, to

Puiku. ANGLŲ-LIETUVIU 
Kalbų Žody n d spalv- 

Dantei,studentui A
JarasiūnasĮ Meno ansamblis, muz. Leo

no Kaulinio vadovaujamas, 
sudainavo 2 daini.

Po meninės
perskaitytos

dint
Apie 20,000 žodžių, nuro.iva 

ištarimai, guri aptarimai lie
tuvių kalba, rūpestingas žeJ.žių 

**"• parinkimas, vardų ir vietov; i-
dalies buvo tj£jų Žodynėliai, žodynas kišen:- 
rezoliucijos nio formato, kietuose viršelioo- 

370 psl-. kaina tik $ | oo 
ministeriui Wa-,«aunamas a^su:
R Žadeikių! • TERR'

orezidentui Eisenhoweriui, se, 370 psl., kaina

WORCESTER, MASS.

Lietuvos 
shingtone 
Vlikui.

Fin. komisijos pirm.

ir

K.
333.1 So- Hahted SI., 

Chicago S. III. 
(Skelb)

Mirė buvęs diplomatas

Vasario S d. mirė nauja
kurys Jurgis Kairiūkštis. 
Velionis nuo 1930 metų iki 
bolševikų okupacijos tarna
vo Lietuvos užsienių reika
lų ministerijoje, kuri laiką 
buvo pirmuoju pasiuntiny
bės sekretorių Vaiguvoje, 
Briusely, pasiuntinio pava
duotoju Rygoje.

Į šį kraštą velionis atvy
ko 1952 metais. AVorcesterv 
velionis dirbo pardavėju 
muzikos bendrovėje. Jis pa- 
liko liūdinčią žmoną Mari-įĮ 
j’ą, motiną ir dukterį.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! ”
Pirkit vahitOM i« tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Sųnare, Worce»ter, Mai*.
Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruota vaistinin
ką Vvtauta Skrinską. “Ideal Pharmacy“ savininka. čia iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- 
ln«»se. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
sperialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukftto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo Širdies ir nervų ligų. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Phm.

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 
Ir Notary Public

i
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KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 9, Vasario 27, 1957ipis Ketvirtą*

ras
Maikio su Tėvu

Ar

teve. eeso 
U ’ et turiu laiko.

Nu. t.a. » asax\ k 
lekuoji. ar Amerika duos i

zydants i kaili, ar ne? 
—O kaip tėvas pa

Vengrija te besipriešina kalinimą, iš anksto išrinko
j “atsargines”, ir jos dabar

__________ veikia pogiindyje. Turi ir
Įvykiai Vengrijoje pajų- licija. Vyksta pasvvus jai f2'0, už^onspiruotą centro

'dino laisvąjį pasaulį ir su- pasipriešinimas visGoseūkio kionutet^. Vengrų tautos
kėlė gyvų simpatijų už sa- darbuose, partizanų kova ^konoinjnuim gyvenime an-,
vo laisvę kovojančiai veng- Vengrijos miškuose, keršto Skakasia1 saldina dabai le-.
ru tautai. Vengiai pirmieji aktai prieš valdžios parei- vaidmenį—nuo is-
iš satelitų sukilo prieš so- gimus miestuose ir nesu- kasamf. b.ekw„P*,
vietini okupantą ir su gink- stabdomas žmonių bėgimas leĮ?a» kiek ^lr^s Vl?? j?”’.
lu rankose rvžosi jį varvti iš svetur. Vengrai žino. kad «rl^. P1™?™- kasdien
savojo krašto. Siekdami at- darbo sabotavimas didins nusUeisdami > kasyklų po-

' gauti laisvę, buvo pasinešė jų pačiu varga. bet neapv- zem?.us’ f.e,tlk ^k pnkasa
i savo valia ir savo suprati- kanu režimui* ir rvžUs ko- k!ek J?s?utinamo-
i * . * •»: * i • • A'.kloms, ligoninėms, viešumu tvarkyti savo ateiti, vą tęsti palengvina vengrui .- fc . . ... 1 • s.os svarbos įmonėms ir is, \ enuru kova pagavo ir gvventi įtekus t namam bute, ... . •. . „

t • • u. ; i i • dalies lengvatai pramonei,mus. Jei vengrai butu jau skurdžiai icngtis, gvventi .. • • i .♦ , • ♦ •, . , . i i • : Vengrai jos duoti sunkiajaidabar laimėję u. butų cu- nedavalgius. te. nepasuiuo- — J
ivęs pntoas nebeautaisomeau. \ ‘ba dau^aujia
smūgis Sovietu galiai ir bu- Pragyvenimo ivgis Veng- _ . 8 * v•lt. ?• • • ii f • • i-« Toks vra patvarkymastu vilties sustiprinimas, kad ruošė, kaip ir pas kitus sa- . . , *! ‘ 1 1 tnnio komiteto.! artėja ir Lietuvos išlaisvini- telitus, nuolat smuko nuo

cen-

Kas gi toliau?
Sovietai yra paskelbę,

, j , , o- - • - _ i • - - kad jie kovosią su “fašis-Kad dabar Sierovo mėsinė- vystoma sunkioj, pramone. J nusa.
jama vengrų tauta yra ga- o jos gaminiai be. visa,kas « fa&tai, j,
įutinai parblokšta. Pabėgu-tik buvo galima, buvo įsve- .... ... . .__,,
sių 1S krašto skaičius arte- zarni Rusijon — ta«p kaip , iĮiek .vritlingesnis
ja prie 200 tūkstančių. Ka- ir pas mus. Vis mažiau bu- ? rLr-

1 . . , 4-.i,, 1 v - konservatorių gaivalas patsimamų ir žudomų p-a tuks-įvo gaminama kasdienių nebeealvoio aDįe Hortvdik-
tanėiai ir teroras nesibaigia, reikmenų. Prie didėjančio - , ' p;,, , , ,* ,. . taturos laiku grąžinimą. GiMaskvos vengrams užkarta skurdo buvo galima pripra- ,)a,.hininku ^„Buciniuose 
Radaro vyriausybe daros. sti. bet ko vengtą, negale- komjtetuo^
vis įžūlesne ir. atrodo, pu- jo visa. pakelti, tai žiauraus (!au6uraoje ••tautiniai 
tvn tma. Ar nebuvo veltui pavergimo, jiems primesto komunjstai- socialdemo- 
pralietas dešimties tukstan- sovietinio režimo ir Mask-

mo diena. pat Sovietu Įsiveržimo pra-
Daug kam gali atrodyti, džios. Ir Vengruose buvo

JIS YKA ČEMPIONAS

šunų parodoj New Yorke jis laimėjo pirmąją vietą- 
Greta padėti jo laimikiai. Amerikoje pirmą kartą 
taip pagerbtas skaliku veislės šuo.

L’eiuva Amerikos kongrese

turi das pats muša ir pats rėkia cių kraujas 
laip .ra ir dabar. Juk ne krųjų jau yr 

netu- Egiptas užpuolė ant žydų. Labai neseniai 
ale žydai ant Egipto. Už-prancūzų žur

vėlimą žemę, Europeenne”) buvo įsspaus 
kelia lermą. kad dintas straipsnis žmogaus, bininkų komitetuose, 

nori juos iš tenai kuris ilgesnį laiką gavo gy-.

kaip puolė, užėmė 
dabar

America

Vasario 14 <1. 

irreso rūmuose

abiejuose kon- pareikšti kartu su visais iie- 

i ietevai buvo tuviu kilmės žmonėmis, gyve-

Sihiatyu i ūsais, u numums- Nixcn. Lietuviai 

tini Mask\os įaugo įežinią kalbėjo invokacijas. visa 

Bet po to. kai rusų tan- pakeisti tikra socialistiniu. senatoriu ir atstovu rūmu J TURĖSIM KĄ SKAITYTI
v.-.-- ne iie r-ji ,.^„4,- ,-v-L- 1 .......... ” c senatorlu n- atstovu ramu r. i-; *>a<.s ma-ištai gi. -Jeigu j . \enti \ engnjoje dabai \yk-kai if artnerjja išgriovė Tas turėtų lemti Vengri jos riu *kė isnūdir-as i ūbi 1 ---------

šiandien am svieto butų stancių įvykių metu ir ste- Budapešto Na<»v v'-- .,»<>;» iu pd.vi .. pu u..rd, r .u.i • Katilais vienus

-i Giieių ra a. -. - . tėti. ka? ten daio&i. to riausybė liko pribaigta. Kova vyksta toliau. So- t b h. demokratu vadaš idomiausiuju ir labiausiai
ai.
—Aš mislinu. ka 

boti. Ir aš norėčiau, kad laif! asmens (ThomaJs Schrei- \ engriia

nUoiaiuaš.
ką jie tėvui padarė, žydų. Žyai.

; i

tarpe

naujos vietų tankais apsistatęs Ka- atst0XŲ 
neturėdamas kuo at- 

savam krašte, jau mack

rūmuose. Massacha-’ '-a* kilčių mu?ų jaunesne?
-John McCor- kartos rašytojų, šiomis die-

nomis baigė tvaikvti ir ati-
jau jis priminė. kad lietuviaiam-į^vė knygų leidyklai Terra

kad Rakoši -Ge- žius vnė savo iaisve nuo J pati naujausiąjį savo roma-* -• ......i-įprantama, ne- —Kai rašau sias eilutes pok>ūdi—mušti Kadarą ūkis-ro laikais nuteistųjų bylos verfėjiu
pamo- kenčia aiaoų. Todėl, kai po —sako jis, — atiodo, kad Kaįs sunkumais, kad ir tie bus visos peržiūrėtos. Pa- žiattiu. kad jie buvo seniai su-’ate’na ruduo”.

karo Gaižiosios \alst\bės \ engnjoje viskas kaip iel* smūgiai atšoksta patiems naikinama stachanoviečių ir }>rcn(:ę kai i9is ni jKiskeibėj Veikalui autorius siužetą
iungtiniavimo- pa^jt-yžę gyventi nepriklauso-i i'aix-* *’iko i> Šiauiės Auk?- 

sistemos. Peržiūrima* mi ka(i jĮe gv l- savo ne. r:J taitijos kaimo gyvenimo, 
planas, panaiki- k!a’usomvix, ir 'vė;iau. bet tokiai Knygoje dideliu įdomumu 

didelė dalis kolūkių, maža tauta lie,,a!c.įo atsįspįrtijvaizduojami kaimo žmonės, 
suteikiama len- raudona-ai armįjaį. kuri yra darbininkai, ūkininkai, miš.

ko kirtėjai, grioviakasiai ir

norėtum juo; iš rvtn ir nuo k, v.iną, pavadintą “Miškais

..u inouę. ..je hdi ^ene zygu laivo tuo kana- riausybes pučiama propa- 1)aualbon mirė
rika n tas maišytų tau- M. Izraeiio žydams neliko ganda, o iš tikrajų komu

'C ntas Najorke pareika 
■ ii pda’ su prancūzais rb 
iavsč ir raidavei atsi-

-'i1:'. tas jiems ir 1a- 
- kandėjo. <> žydai ne- 

i>- nesitraukia, stačiai 
v tavojo prieš visa

n i ; ■
kio

sau r 
.. . Ū.S

• ą. ?\ u

Kai
lyt ą žemės, 

prieš visą -lasomi ant iu 
tai pasakyk, ką Amerika su

sukilusį plukdyta Vengrija nebėra rai nesupranta ir nemoka j-, s

udapeštą. tuo vilto tautos tas, kas dar šiandien yra branginti. .Jos nesupranta ir

jaugiau, tik griebtis nistimam režimui žiauri tK į^(jav;|<u; ka(|, paleisdamas ekos’ovakija, Rumunija ar komunistų joms nešamo ikivo-

• i patiems užtikrin- .nove veržiasi is visų gyve- darbininkų tarv’* as. nutrau- Bulgarija. Nepalaužiama jaus — laisvės netekimo,

‘••■'e.ugą. nes kitų ga-..»imo kampų. Blo-tumas Ka- betkuriuos su jais ry-vengrų tautos valia iškovo- Kas kita Europoje. "Maža 

. iš eilės j’’s padarė dar ti sau laisvę virto švituriu Lietuva šimm.; iur \ ‘ j*. už
buvo tušti žodžiai, jurui yra tas, kad visa dar- -1V.

• i m žyoai užėmė bininkija. ūkininkai ir inte- nepataisomą klaidą, visiems Sovietų jiaverg- '»vo l.i.-vę i - teise” lMo pat
iš kur buvo ligentai. vadinasi, visa tau- pasirinko r.e

tykiai” ir “Ant ribos” turė
jo dideli pasisekimą, atsiun
tė Tenai naujausių novelių 
rinkinį, pavadintą “Didžio
sios nuodėmės”.

kn

.. daryti? Gal su Tautemi? 
piašyti. kad pasi- jie 
Ne. Maiki. tokiems

fa. u 
-‘•tiktų.

'••’• •! gerai išlupti kailį, ba
• ’KČdos rodos su jais ne
liūsi.

Bet jeigu tėvas būtum 
-."las. tai kalbėtum kitaip.
- iu uit žydų akimis, jie čia

iie sako. kad visą Aizenauias' kaiti 
u'rut« 

,y<ieniu 
Puik

padarė Amerikos 
reikalų vedėjas 

Jisai supiūdė Ame
bą su geriausiais jos drau- 

' a'"', su anglais ir prancū- 
• ais. o dabar pradėjo ir žy- 
■ ams diktuoti. JĮ užvaldė 
šas įsikalbėjimas, kad tik 
, ’s ’- it-nar žino, kaip pasau- 

• tmi būti sutvarkvtas. Tai
Klaidingas
Kiekviena

įsikalbėji- 
tauta

loma,

angliakasius, tiems kraštams, atrodo kei- laisvės troškii,.» turi

užpuolimai, ta yra nepalaužiami jo kur;( virto sukilimo brau- čia komunistinio režimo es- pamigtos Europos tautos, i< -

Jungtmėmis priešai. Kadaro vyriausvoė duol’U ir kurie sudarė pi’-- mę pas save ir žada būti sunaikins ir tai plautini komu-

uauja, kad pakibo ore ir tiek teturi ga- muosius revoliucinio sąjū- pasikeitimu pradžia komu- nizmą-

. i.oi p,a>iuatlotų. Ž:-, os, kiek iam jos patikrina n^io komitetus Bonsode,To- nistinio bloko šalių tarpe. To <lėl "kova. kuri sulaikys ir

Y-ė'-aj trauktis neno-rusų tankai ir saugumo P°* kode. Pecs ir kituose pra-----ypač Europos Rytuose ir galutinai sumuš komunizmą.

bet atsi- Centre.;■ s-ta jų pozicija teisin- 
• tai priklauso nuo

k . r:a; pusei mes 
>ė-ų’atizuoj-imt 

Ak tazieto- rašo. Mai 
kad mūsų prezidentas 

uždės žvdanis
lausmę uz teki nepaklusnu

mą. Na. tai ką jie darys, jei-
lU

monės centruose.
Rusijai, kuri visiškai nepai- rėmė jau pusiau pabirusia J. K.

daU-jsė .jo reikalvimų pasitrauk- komunistų partija. Ta nar- 
. *ti iš Vengrijos. Jeigu Rusi-tija, kaip ir pats Kadaras.

ja galėjo spiauti Jungtinių ra visiškai atitrūkusi nuo Mašinos pakeičia žmones
Tautų organizacijai Į vei- tautos ir ypač nuo darbi- 
dą ir nebuvo už tai nubau- ninkijo*. Pažymėtina, kad

DETROIT, MICH.

, eina ne Viduriniuose 

i bet Europoje.

'džiaugėsi! h.isve. 

komunizmo.

I
“Maža Lietuva

Rytuose, 

kur žmonės 

neapkenčia

uždraus
Amerikoj ir neduo; 

okiu ta vorų? Ar nebus žy 
ste i kaput?

ir. kti
jiems

ieb’u kaia\ 
—Viena, Amerika tokiu

abauoų žydams netaikys, 
ėvc. Ji prisidės prie pa’oau-A.,4 K •

Dar prieš Velykas Terra 
išleidžia Juozo Titinio no
velių knygą “Sužadėtinė” ir 
A. Vienuolio romaną “Vieš
nia iš šiaurės”.

Terra susitarė su V. Pė- 
teraičiu išleisti jo anglų- 
lietuvių ir lietuvių-anglų 
kalbų žodynus.

Lietuviškai angliškasis žo
dynas. kuris turės tpie 50(1 
puslapių, išeis ši pavasarį, o 

IS angliškai lietuviškasis kitais 
metais. Jame bus apie 50,- 
d<i0 žodžiu.

yra viena

tų kraštų, kur didžiausia dau-

______ ___  __  Detroitas visam pasauliui guma žmonių, gal 98'•. n<

sta. tai kodėl turėtų būti r darbininkų sukurtose ta- .vla žinomas automobilių ir tik neapkenčia visokios formos 

baudžiamas Izraelis? Egi p- zybose dalyvauja didelis dalių fabrikais.. Juose komunizmą. l»et laukia išsilais- 

pmigus o diktatorius Naseris taipgi komunistų skaičius. Su an- žmogaus rankas vis labiau vinimo dienos ir už ją meidži.i- 

’gnoiavo Jungtinių Tautų gliakasiais Kadarai buvo pakeičia mašinos: kiekvie- si. Jei. kaip kitos pavergtosio< 

reikalavimus, tačiau nėra pagaliau ir ne pakeliui. nam naujam modeliui pa- tautos, žiūri i Ameriką, 

dėlto baudžiamas* Kadaro klaida buvo dar gaminti vis bereikia mažiau -o kokia Amerikos politika?

—O visgi aš. mislinu, kad ir ta, kad jis. atrodo, tikę- žmonių, taigi dalis dirbusių Kokia jos politika Vengrijos
žydielius reikėtų pafiksyti. josi d«arbini'nkus įbaugin- Prje seno modelio yra a.t- atveju? Kokia mūsų politika

Jes. Maiki. reikia. Juk ne- «iąs, panaikindamas ta.y- leidžiami ir. kai jx) kurio tuo atveju, jei Lietuvos žm<-

LIURDAS NEPAGELBEJO

-i

tiktai tada. jeigu Jung
ti ; autu seimas nutartu 

tun žvdus

Chicagos ligoninėje mirė 
S metų berniukas Raudy 
Eckman iš St. Joseph, Mieli., 
kuris sirgo leukemia (bal
tųjų rutulėlių kraujuje trū
kumu).

Pernai jis su motina bu
vo nuvykę i stebuklingu va
dinama Liurdą ieškoti pa- 

I galbos, bet tas nieko ne-

klausydami Vašinktono na-bas. ju vadus susodindamas laiko jie ateina klausti, ką- nės rytoj sukyla prieš komu- 

čalstvos. jie užgauna mūsų į kalėjimus, įvesdamas sau- da bus pakviesti darban,1 nizmą. Jei taip įvyksta č’eka- 

prezidento ir pono Dullesu gumo policiją i Įmones ir Bii gauna atsakymą, kad Slovakijoje ir kituose salei?i- 

unaią. Už tokį pasipūtimą mesdamas iš darbo režimui ,,;l pastatytos automatinės nim.se kraštuose? Yru laL<i!■ T « _ _ * » . * . _ 44* I 4 4 1 • « —* 444 4 4 44 44 -  1 1 4

.... . t’sti. Taip pasakė
reikalais pa- mūsų prezidentas.
ne?imaisant. \a ,, kajp Maiki,;turi būti koki nore koronė. labiau-ia priešingus darbi- masinos ir laukiančių dar-svarbu, kad mūsų kraštą.- 

—Veiriiminit, Maik, vy- rokuoji. ar tas tautų seimas'
nis turį pirmą balsą. Man pa’jns žydams bizūną, ar pasipūtimą nebuvo pa bau-to neišeina, ii 
’rt.'iika, kad tu užtari ne^

Neprivalėtų, tėve.

bpintis savo 
svetimiem

ves-

—Ne, tėve, jeigu už tokį ninkus. Tuo tarpu niekas iš bo prie jų jau yra tukstan- tų tokią politiką, kuri tose tau-h'4’^0^^0’

i «•

kad jie,;us. Juk tu žinai,
ia didžiausi trobelmeike- Kodėl. 
n:. 1 ietuvių priežodis <a- 

:«» svo! Ta •♦-i-vbe kari z\
'odė!

(• į i' F U
kad ji 

; ioi’.’t u

pirmieji ne- Ciai. tose sukeltų ne tik vilčių. Si

•dos kitiems, tai neturi būti siduoda Įauginanti anglia- Paprastų darbininkų vis kad joms duotų pagalbos 

nė žydams. kasiai. mažiau bereikia, vis dau- paramos jų kovoje už laisvę

— Tfu, Maiki, ant tokios Tikrai žinoma, kad ang- Jfiitu reikalaujama įvairių "šiani-ien atstovu rūmai nu- sakyti. « pasak rašytoją R<*s- 
ižde- kalbos! Pasidarei regli žy- liakasiai. numatvdami tan- ?i|»eciaiistų. 'traukė savo darl»ą. norėdami

' • .’ das ’iildbai! 'bu paleidimą ir pi nariu M. L. B. jv-Ferbti «hąsią lietuvių taut.,. pįa ^,vw na-ms.

. I Pasak rašytoja Isaac Gokl- 
. Vergą, diplomatija vra—-šlykš-

• ' čiausią dalyką gražiausiai pa-
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Iš Pavergtos Lietuvos
kiai baudžiami, net iki 10 
metų kalėti, bet tas nepajė* 
gia to “biznio” sulaikyti. Lašinių skutimo byla

Kas tai buvo per byla ? poliečių, kurie šiek tiek tu-j
Kaune Laisvės alėja už- Kaip ji .iškil°: .Už M buvo rėJ° reik?ili su lais ^us- 

kl' drausta važiuoti sunkveži-nu!)a^li kaltininkai? tais lašiniais. Pasirodė, kad
apie ,20,000 rublių. miai8, dviračiais ir arkliais. ls»žo ">•• jei neklystu, bu- A. .Naujokaitis, sutikęs mi-

Žemes sklypą iki 600 . . ,, vo paskirtas Marijampolės lietą Rutkauską, smulki.

KĄ PATS MATĖ IR PATYRĖ

(Tęsinys)
Privati statyba . : Autobusų susisiekimas iš’ kvadratinių metrų duoda . .. “7* . ... v...

__ _ _ iau,
„ ........................... . , tini« , met7 ?u"?“ Ši'naųTsenamiertj 'ir ViU~l,’y.Ba,<l"t tei“mo. teisėju išklausinėjo ir gavęs dau-'
Statomasi ir privačiai. i9- miesto valdyba. Is banko, jampoię eina Donelaičio Antanas Naujokaitis, mano giau medžiagos, parašė 

55 metais Kauno miesto galima gauti paskolos 10»'l£atve Autobusai eina kas 861138 (Jar iš gimnazijos lai- straipsni, kad truputi pa-inutvuuooi Viliu .

se. Tai vis ne didesni ka p sivcrsi ir plona kišene sta-;. y. yetuva 3.4 kartus kiniai’ redagavo ir leido priežastimi.
22C kvadratinių metrų (iš-įtvbos nepradėsi. To dėl pa--iwkp Tain nat vra an-ranka ^ytų, šapirografu “Šešupės Bangos” buvo:

nedidutis Marijampolės; 
miestui ir Suvalkijai skir-į 

v m...Uvj o tas savaitraštis. Jo suma-:
, nepakanka prasimaitinimui. į*? r^Hau^kafu gelt" tu su Petru Klimu, Juozu nytojais buvo A. Naujokai-!

7inlr»lin Papečkiu, Vladu Bukavec- tis ir Kostas Stiklius, žino-1Aišku, kad ne kiekvienas^“'' «------------ - ;zln““^ . 2W) . ku ir Jonu Civinsku.
gal! nameli pasistatyt,. Sta- indelis vargas su medžią-^ už tfLJį* mokama 
tošį tie, kurie geiai uždu - gomis. Teisėtai tegali gauti) pusantr0 rublio 
ba, o tokių yra. Profesoriai jiš atitinkamų koopera-: Petrašiūnai vinte miestu 
gauna ne mažiau kaip .ų labai mažą kiek}. Jo « j fabriku<100 rb. per mėnesį, yra;statybai neužtenka. Reik JSbMf pSatytZ 
gaunančių net kelioliką ieskou medžiagos slaptai.
tūkstančių. Filmu aktoriai, Sugalvojama visokių būdų. 
gydytojai, Maskvai tarnau- ria pagalbon ateina visoki ^7 
jautieji rašytojai, geri spor-!(jarbu vykdytojai, medžia-i * ,Rm Hanmairi 
tininkai ir t.t. Pavyzdžiui^, sandėlių vedėjai, ekspe-į J aaugiaui

Kas statosi?

PAVADAVO SAVO SEIMININKĄ

FV', - .v-x-x xSm

Philadelphijos uosto 6.000 krovėju su-,treik:«\ us, 
pavadavo savo šeimininką streikuojami kroviką-

mas “Davatkų’’ ir “Giliuo
♦ kli,i” gadzinkų ir daugelio buvo pasenusios ir sukartu-ATVIRAS LaTVIO ŽODISlame gim- Vitn n„twH„n^'n m.. ix..........1-. 1...

latvių

juos. lai vienas daugelio 
apie 20 gyvenamųjų 2-3 pavyzdžių, kaip rusai per 
aukštų namų po 20-30 bu- sekiojo lietuvius. Tačiau

■ būrelis liberaliniu pažiūru siiiiiiistu daromos aocavvs-•• supiasių uaioinos apga\\. lss,,au.-uino savo vyriausio
man jam po liečiu, kad ras-+ės, tai apgavikai suorgani- . .... , ?. lio-- įeuant.M .aus uigeits L.ie- 

)ins straipsnį, kuriame jisi tais ir, reikalui esant, pini- zaVo nuskutimą amerikoniš- ,

boksininkas Šocikas gauna 
4,000 įuklių per mėnesi.

Yra ir amatininku, kurie 
daug uždkba. Petraitis mi
ni siuvėja, kuris, turėdamas

aai, žodžiu, kurie pri- Rink* sovietus
:ema nrie
Oi]

valdiniu medžia- o d. LietuvKovo
! skelbti vietos (apylinkių i

teismas nerado tu jaunuo
iių veikloj nusikaltimo ir,Jų skaiiiuje teko ir man tiMo ^ro kluone.’

būti. Jvykus diktatūriniam Jei ne A Naujokaičio allUome, '

gaiš palaikytų tą laikraštu- ku ženklu nuo lašiniu Kvie-..1ipgunestauja. kad Pabalti
jo valstybių diplomatija 

nebuvo suradusi

Petraitis pasakoja, kadi miestų, apskričių

„,y '-avo už tūkstanti po 300mas uz kostiumo pasiuvmią , - 1
i uolių.
' ■ ai k ėsJam per pa

likdavo p» 
1955 neims

350-400 rublių 
vaite grynais 
1,200 rublių, 
jis pradėjęs statyti 
tų namus ir 1956 metais 
baigęs. Namai iam i — -r t -A ‘ I ■

isteismo juos.
Jau tada A. Naujokaitis! ““F'“ ne ^auJoKalcl° anuomet nebuvo suradusi

■ oje pa-turėjo polinki krutint plunk-;,. * .... ' d. .'i straipsnis laikraštyj “Sesu- nu,,iatine> bendros kalbos
dinkių), sną ne dėl uždarbio. Jis vi-!^ peš Bangos”, tai gal nebūtų . :sa;< užsienio klausimais,
sovietų są amžių po truputi rasinė-. R d, , - .f 1 ' įskilęs viešumon paslaptin- ,<aą Latvijos diplomatija

kandidatų pasiūlys tiek, m. rudeni mudu išėjom pa- 
Taip pat vagiamos| kiek reik išrinkti. Taigi rin- si vaikščioti ir užsukom

Sesupes jgkiięg viešumon paslaptin- ;<a<1 
. įtinkamą lašinių skutimas ir 

ežimui. Komendan-..įrj.įnjnj.^ sąjungos” kelių
uodamas laikraš- vejkėjy nusikaltimas nebū- 

dažnai ----- ----

diplomatija 
Vilniausenif i.ietuvos 

’mu.
jau seniai 

į naguose, bet latvių 
tremties politikai “tebesi- 

atiduoti Lietuvai... 
centro taiybos už- 

da- 
Bonoje

K. Liepms. vienas mūsų pa

Kui i

. . '^raukdavo ,u į^įskintas. Lietuvos ka-:, L,y
straipsni visai nepolitinio ^ivjai kad h. mwmMami.......
tumuo. n leikalaro fū'ij valgė tuos išpresuotus pa valoKivm iot«anvt« Aminui- ivrvi li ui^curtvsiii 1' * *] ] „*.* x x Vii —r-- — v-- J*

cementas ir kitajkimai yra tik juokinga ko- Kvietiškio dvara. esanti ūži ,zpl.( , a, X!t-5 l ugeltusius lašinius. Kareivis i^;ivij<;spu«,mros mvlios nuo mies-7^Ps.nlu- kę1,,ncbtut!’ Pa’yra belaisvis, turėjo klaūsy.yĮcll;(FeikaIu vedėjas, 
io. Ta nemaža, virš 2000 *'k a -lal)e baltų ti karininkų Įsakymo, kurie paMiintinvs Bo
akru žemės dv^rą rusuval-i•'etu,edama^ ''^yęyvaleė nekaieiviška maistą.,

<arybos medžiaga, nes ki
taip neimanom jokia priva- 
unė <tatvba.

ttiedija.

MIRĖ DR. K. GUDELIS
Žinoma, pakliuvusiejisun-

SKAlTYKiTE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MA TUI'UTIS,

parašė Jurjris Jrnkus. Fasakoj Pit?ia
•.•!OP»ŪS.mas anie nepaprasta žem P. ’ ’ ’ , k t j r: s AT LAI

<lau" nuostabiu dalyti! pa<lai mana
nepadarė vieno, kini ti! rai t u roj *
padaryti. 237 psl. Kaina '•i;...

PABLt
LENGVAS RUDAS Iš?;O!<Ti AN';- ŽitS,

l.IŠKAI. Goriau-:.'- vuioviii > P»n-į
d,i'anti<'ms angliškai mo’.ytis: 'I-joda
i-tariiva. angliškus pa.-i!uiIhvJ i nrjs. i A V<»
Kaina •>c.

AS NETIKIU I DIEVĄ, aijyunicntų, kune Kėtiuti «....«

- -- kaino straipsnio, K. Stik-dzia per lenkmeti atėmė iš,. - - Taei«.5, . , ... liūs pradeio dėti Maironio,. ,savininko ir atidavė sukili- ... ‘ . lis kaieilerascius: xLietuvoje 1951 metais mi- savininko ir atidavė sukili- 
rė dr. Kazys Gudelis, jis pa- rno malšintojui generolui, 
laidotas Panevėžy. Lietuvos valdžia ■ upesnusavino 1

‘Neužtvenksi
Tačiau viename pulke da- jėgiau.- u Gpiomaių, yra 

reivių atsisakė valgyti: raštu pareiškęs savo nuo-

Velionis medicinos moks-ta dvara. Dalį jo žemiu iš- naają giesmę, bronai n pa 
- - - — -- - *■ ‘ J ‘ narius. Bet komendantas is-

-VIU. . * vv V , 11 IV.’i - - ,„ ..t--. i • is tu lašiniu pagaminta mone, bėginio Lztrauksim . * ... m 1 ®.niaista. “Naujienose” 1957 via svarbesnė a- - . .J _ ... i *
nkija Latvijai

negu Lietu-

NAUJA VALGIU KN'YG?>Į- Mi- 
rhelsoninnės para.Ąta: '2-”>0 ivairiu 

J32 pu.-L K i

m. sausio 28 d. J. Cg.
lūs baigė Petrapilio medici- dalino sklypais marijampo- !ia'lu>' KUIIlV!1',a,1Lc*:jI5^ straipsnvje “Nuskusti laši- i- -• , . • . . . ' cenzuniodavo ir tuos Alai- . -,1 r ,nos akademijoje pirmojo heciams, kad pasistatytu . K F k T ’ niai l)a(,uo^a Vlsa e,^e ^aK'

va.
Proteli,
Atsiminę

Čionai nurašau tik ke- Liepiiri ii...
pasiiGtiiniu

“Vieną dieną R... iguioj! me. jog s:ta aplinkybė triik

UTSE namo: 
kad Roberte 
metus buvo

Faune, suprasi-
pasaulinio karo metu. Gri-sau namus. Kita dali išda-‘.?ni°-------- , , ,

vUie®® žęs į Lietuvą, jis ilgus me- lino kareiviams/kurie 1919 Cll.’s' ’zia,e.J.ę> ten u?b ieta ju. 
- v *. ... - ka i prieš valdžią. -»••••••

nr PAVĖSY, P. Abelkio ro- 
s iš Žemaičių Kalvarijos pra- 
Kietais viršeliais, 467 pusią- 

aina .. ..... «••,,••••..,•94 
1 AVI MAS, parašė J. Grū- 
novclių rinkinys, 155 psl.

51 ,o0,
KELIAS J SOCIALIZMĄ. 

i’H.-išė Leonas Blumas. Trumpas 
, c.iHi/.nio aiškinimas. Kaina 26c. 
• i:\iOKR VflNIO SOCIALFZMO 
PU .DAI, Populiari ir naudinga 

šių dienų klausimams supras*

tus tarnavo kariuomenėj ir ni. savanoriais stojo i 
buvo gavęs pulkininko laip- riuomenę ginti Lietuvos,' 
snj ir paskirtas divizijos gy- trečią dali Žemės ūkio mo- 
dytoju. kvkios Įsteigimui.

Tiek tarnaudamas kariuo- Dvaro kieme sutikom mo 
menėj, tiek vėliau dirbda- kyklos vedėją Aleksandra

tu.

Grižtam prie lašinių. Gal
laiis kareiviu atsisakė imti 

draus- 
Suda-

i >; Lietuvos susi-

Licninš >ako, kad reik iš

kokiam pusmečiui praėjus
po “Šešupės Bangu” uždą-Įvyko lyg iv draus, avuiunuims
iviuo, pasigirdo, kad kaž mes> laužymas......
kas ta numeri kur buvo iš-ri’L1 komisija ištirimui ka-; įjraeities klaidų mokintisir 

Spausdintas A. Naujokaičio reivk3 maisto rado: lašiniai ten kia Įsitikinimą, kad at- 
,'1~.......’—: —'■ ----- 1_ ................ išmintingesnė

KAS BUS, K \S NEBUS. BET ZE-i >• Kama ................................................60c
. ................. „ . son\I. IZMAS IR RELIGIJA. Pa

MAITIS NE! R.nZl S. Bano urnsc j/ Vandervelde, vertė Vardu- 
gos įdomus aprašymas. . ,a-. Kaina .......................................lOe
Mažrimas 012 metai- Viekšnių j
kauna nusikraustė 

-ir kas iš to
ir Napoleono re- LIETGYIV KALBOS ISTORIJA.

, ... . ..... . . I»r. P. Joniko pirmasis ir vieninte-acjo-.r kas ,S to tsvjo. kaina -)UO kla„sin% vejkalas. Kai.

CEZARIS, Mirko -lestilič’o romanas,! na ................................................. ..
vertė A. K. Puida pirmoji dalis.i IIKLA I EISI Bė APIE SOVIETŲ

IkS puslapiai, kaina .........................$'-■ UG. i-IA, arba komunistų diktatu-
• a faktų šviesoje. Trumpa bolšctiz-

CEZARIS, Mirko Jelu-iv'o Minima.,10 i-torija ir valdymo praktika. La- 
vertė A. K. Puida. Antroji daiii-.l i daug medžiagos. 96 puslapiai

211 psl. Kaina ............................. &L

mas Panevėžio apskrities li- vičiu. Jis pradėjo mumsap _ •• •• _    •• __ •

CEZ.ARIS. Mirk-. J-’ : u 
vertė A. K. l'.,;«ki. Tie

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

savo bendradarbių mėgia- atliekamą kluoną. Grendi
mas ir gerbiamas. me (asloj) gulėjo poralent-

Antrajo pasaulinio karo galių su angliškais užra- 
metu d-nii K. Gudeliui te- gaiš. Antano N. užklaustas 
ko būti Panevėžio apskr. li- praeinantis darbininkas pa-

• • • 1a* • • * __

kas. i
Lietuvos vyriausybė laikė-: 

si politikos, kad daugiau!
lietuvių griebtųsi amatų,įsmių nenaudoti, o kareivių , v- 

prekvbos ir kitu!maistui pirkti lietuviškus ., ;,;

’ U5iS MIZARA
kiškeliai tie mūsų 
i ų adai! Jie bijo 

: •.da ia pastebėle už- 
u ;tik .Maskvos, bet 
tu vos komunistus, 
i ib ;;s Mizara “Lais- 

pastebėjęs, kad 
ir “Literatūros ir 

•ūba yra sunki,tuoj 
; . k . iių ir ateipra-

tua , •■••«,«••««««56c
\R ROMOS POPIEŽIUS YRA

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
ra-.- kun. M. Valadka. Svarini 

icsvicnam perskaityti. Kaiaa 61.20 
SOGIALDEMOKRATIJA IR BOL- 

sEUZ.MAS. Papai K. Kautsk 
• ■:•':jaustomis žiniomis papildyta tuo
kk.usiiau knygutė. Kaina ............. 25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi- 
-<>ktų Kairiuose kraštuose ir įvkiriuo- 
■e laikuose dievai buvo kitokie. Ko- 
-ie buvo senųjų lietuvių dievai? 

s3 Kauta 61-66
ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Aoclkio 

parašytas i-tortais romanas iš te
ma it įjos krikšto laikų. Su kietai,
tpdarais. Kaina ..................... .63Ą0
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai 
-a*-o moKsIas. Kaina ,29c

EI. LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos Iilemoktatų raštai dėl bol

ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo- 
■ je. K a, na — .26c
BARABAS. Paer lairerkvist’o irto- 

rinė apysaka iš pirmųjų krikšėio- 
nybės. laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi N<

ro’iianns. 
• •ii daii-.

.MILŽINO PAUNKSM! . Balio Srtio- 
K«»s trilogiška istorijos kronika,

174 pusi., rl.delis lormntas. gera 
popiera. Kaina ............................. t>2.5()

KON-TIKI. l’hor lleyerdaiil aprašy
mas nepaptastos sesi'.; vytu kelio

nės plaustu t. Pietų A eie.-li.o? 
linezijų. i!3 pusi. Kaina.-

ATIE LAIKA IR ŽMONES. 
J. Aisčio al-ėni-uniai aji'C

Miškini, Tiltu:1, Savickį, Gira.
24.« pusi. Kaina...........
MIRUSIOS SIELOS, 

svarbiausias veikai;,-.

i Po-

r kuo 
Binkį, 
ir k 1....... ^2.5>)

i. Gogoli-, 
jsvert M.

Miškinis. 2!K» pu.-l. Raina...-$6-2-’>i 
PVriK/4Al IR LIETI \ A. Kuingoj 

M. Valadkos parašyta knyga. 2o(Jį
dusi. oaiur ..................................$2.5<)
ŽEMAITĖS KASTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirntoto kaio metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai t-'tt ra
šytojos paveikslu. 12S
kaina ...............................................................50«
NEPUIKI ,A US( >MOS 1.1E H A t S 

PINIGAI. Jono K. Kari<>, I6<i pa
veikslų, 225 pusk, gerame popiet..te
Kaina ..........................................
A KISS IN THE BARK. 

no augių kaina sotims
Kainu kietai- vir.-eba>

pusi.»p:aj,j, -eniijų. Kaina
“" ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apy-akos, l<>0 psl. Kaina .... $1.50.

para-ė Pulgis Andriušis, 
ju' Vingas romanas, 210 psl. Kič

ini- viršeliais. Kaina .................. 63.
KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa

rašė Liudas IJovydėnas, jdomi

- - TIPEi.’S.J. Jazmi-\ n rzueiia:.
15« pusi.
minkštais viršeliais .................... $l.tii pj.j
LIETUVIU KAI.LOS GRAMAI IKA.

Parašė Dr. D. Pil!.a. Pri'aikmta . . «o«rt
Amerikos lietuviams. 1J4 puslapių. ;)l,.''';‘.<a, ld. psl Kaina .... $2^0.
Kaina .........................................................?l.0n ,<O< I AI.1ZMO TEORIJA. Trumpai
JUOZAS STALINAS. a-ba k a:a ir aišk’r.i parodo, kaip keitėsi vi- 

Kaukar.n razKiiniukas ln:v<. n:.-:A:’- s,;r>-, nės . t n tvarka ir kodėl ji dar 
rręs Rusijos diktatorių. Kaino

Užsakymus ir pinigai- i
rELEIViS

636 East BroA<iw<«v *:*

kū.s i s. • «««•••••*••••• • tSc
prašome siusti šiuo adresu:

So. Boston 27, Mbm •

kaio dienomis sužvėrėję ru- daug dėžių su lašiniais, kad i Vu. 
sai enkavedistai kažkokio buvo pasamdyti iš miesto U }'
Įtarimo vedini Įsibrovė i li- darbininkai. ’ Jie nuskuto 
goninės operacijų kambarį nuo lašiniu amerikoniškus 
ir nuo operacijų stalo, kur ženklus ir sukrovė Į maišus, 
tuo metu buvo atliekama Paskui tie lašiniai kaž kur 
sunki operacija, išsivedė 3 buvo išgabenti. “Jei netikit,
chiiurgus: dr. Žemgulį, dr. paklauskit senio Rutkaus- ,, - .. . -
Mačiulį, dr. Gudonį ir chi-ko, kuris prieš karą buvo partijos d.i būna
rurgijos seserį Kanevičienę. zemskiu (policininku). Jis auala-
Tie sugyvulėję rusai visus kitais skuto tuos lašinius. .- nil.-.tn np tik
J niirivmte i viona Panavo *•- -i •«. - r - • J n Vyriausybe pavedė tki- >UstO lsldUZė I lie tik slĄ,4 nusnede j vieną Paneve-žlUrekit salinėje dar liko R drangai" nri<atvti bet ir daugelį kitu bvlu. O 
zio namo rusų ir zvenskai kiek nesukūrentų dėžių”. k f’ ; J i-r-t; »... F.„; u
nužudė. Jų lavonai tik kitą Beeinant mums namo Ar- kal *uonu.l el ™a^tą. t ki-
dieną tebuvo surasti tame tanas N. vis grįždavo kai- .K-Junį?: ’? \lcna k"
•"Sy- boj pne dvaro kluone skus-' ,* , * ...--ė- •Tiek rusų, tiek vokiečių tų lašinių. Jam atrodė čia ™ok,a.t'* Pa,uJ^- ū-uim>
okupacijų metu baisūs per- vra kaž kas nenanrasto kų ?^lup.ua sulai Gnu apsi
gyvenimai pakirto ir dr. K. slapto, gal nusikalstamo. Po J-HssUlt-vU ^anuomc nei 
Gudelio, šio tauraus lietu- kelių savaičių Marijampo- ;a.>1,n,U>. ?lįpn 
vio ii gjciyiojo, sveihava n jes savaitraštyje 4 Sesupes
be laiko nuvarė Į kapus. Bangos” pasirodė linksmo Tačiau “Ūkininku 

Tebūnie tau, brangus turinio straipsnis, feljeto- gos” žmonės

imo bausme. Tai Įvyko dai 
(Šiuo atsitikimu daugiaul'-tio laiku, kada Lietuvo< 

norėta padėti ūkininkams, V.V1 iausybė buvo sudarytais

pUOR
o:

n< >s 
ūt

. a -labos yra daro- 
• i.lopų tikslų. Gal 
- ir neteisingos, ka- 

1 z; .au visų Tarybų7 **alvgu .

partijosFrikšė. demokratų 
žmonių.

Kun. M. Krupavičius 
das i tų faktų nežiną 
atsiminimuose jis paskelbė, 
kad vėlesnioji tautininkų 

Vykdydama šią politiką, v.vliausybė sufabrikavo (is

kad jis turėtų kam parduo
!ti savo kiaules, ir kaitų 'pa
remti savo politini bizni, 
nes Ūkininku sąjunga buvo

supirktus iš

ae- I dan;Savo ;. 1.? «... \ o

Iv
I. Li; 
• an k-

Lietuvos teismas baudė ži- dus ■ n
A lasnomai nekaltus žmones, 

ši viela kun. Krupavičiau
atsiminimuose yra dideliai 1" 
neteisinga ir žemininanti 
I ietu’.os teismų garbę. La- Iv 

kaili-rinką skutimo byloje 
ni »ikai yra padarę 
ir iie buvo teismo teisingai

| ta
i.- -

A > a «. 4
Ja

GOS MĖGĖJAS
as. naujakurys, gy
ti ūmiausioj Kana- 

i: ;;«ii Yucon (gre- 
-u į er “Keleivį” 

: t-mins Yalucko 
?< nuno sūnūs”.

a.- '.a'p pat yra uo- 
žurnalo skai

dinė jas.
apgaulę ▼\ / • • raštai

nubausti.. sąjun- 
sumanė pasi- 

apaatdiiigudrauge Kazy, nesudrumsta nas, ^U1.
amžinoji ramybė krauju ii forma i arasytas lašiniųsku-Jie nupirko amerikonišku 
ašaromis tebelaistomoje timaS Kvietiškio dvare, ir lašiniu wspauda^. kuri. ŠI

Buvo jumoristine pemyti 1 Ūd .
J. Liūdžiu? N

Lietuvos žemelėje.
Pakalbinkime draugus

suminėti iškreiptomis pa-mais'ui netiko. » nes turėjo vj”. Kaina metam* $4-
Viena* ii draugų vardėmis keletas mari jam- labai maža kieki

K

•ka
ir \

ui
riebalu ir kaimynus užsisakyti “Kelei-

Nr L studentų 
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Moterų Skyrius
SE1MLMNKĖM

Lietuviški meduoliai

Paimkime:
1 j svaro riebalų.
2 kiaušiniu,

H *2 stiklinės cukraus.
Labai gerai ištriname

1 i Įdedame i stiklinę medaus:
v....................... , ,.v7~” ~ . i’’2 stiklinės pasukų ar grie-\eseniai apleido JA v kias- rovė pastatys dar dvi to- tln^<

tą čia keliolika dienų sve- kias stotis, kurios per die-4 arbatįni šaukštuką cina-
čiavęsis Saudi Arabijos ka- na duos geriamo vandens mono
ralius Saud. kuris laikomas net 5 milionus galionų. 1šaukštelio evaizdikėliu
turtingiausiu žmogumi, nes Prieš porą dešimčių metų 17, šaukštelio muskatino
jis už jo krašte iščiulpiamą ten nebuvo nė vienos mo-!rl^uto<
aliejų gauna apie 300 milio-kyklos. o šiandien ten jau. t., šaukštelio balto imbiro.
nu dolerių. yra 26 mokyklos berniu-*-f Alines sumaišy-

Tačiau pasirodo, kad Ku- kams ir 13 mergaitėms, ku-.tu su 
\vait valdovas Abdullah ai- rias lanko 13.000 mokinių.-j* arbatiniu šaukšteliu so- 
Salim al-Sabah už aliejų Jie visi mokyklose gauna 4OS jr
gauna beveik tiek pat, bet gerus užkandžius. Statoma į arbatiniu šaukšteliu keoi- 
ji reik laikyti turtingesnių nauja technikos mokykla. mo miltelių, 
ir už karalių Saud. nes Ku- Apie ligonines nebuvo nė

net už ir

FET.EIVI3, ?0 BOSTON
Vf:l. PRADEDA KALKĖTI

' iv.-.
Gabriei Aguilera iš Stockton, Calif.. 14 metu, staiga 
pabudo, išbuvęs be sąmonės 3 mėnesius. Jis turėjo 
kraujo išsiliejimą i smegenis, buvo nustojęs kalbėti. 
.Metus išmuvęs ligoninėj jis grįžo i namus vos galė
damas pajudinti kojas ir rankas. Jo motina rodo 
jam kamikus ir mokina kalbėti*

trečdalis mūsų krašto irgv-200 lovų sanatorija džiovi-, " . 1 "
ventoiu įame via ame ; mnkams ir 2 poliklinikos. ..,v v ,.... J • 1 .. , 1. . , šitas meduolis, suvvnio-mihonai. Nauji trobesiai dygsta . ' ~ .L.. , ... . , . • , . v , tas 1 pergamentini poperi_ ....... . , . - , . r i • 1 pergamentini popenTas mažytis kraštelis prie kaip giybai po fe- fe - , :
Peisuos įlankos siaurės ea- s.ami sekai .pernai pastaty- nes€„sdamas stovėti' ?lea 
Jo yra Anglijos globojamas/tas 9 milionus. . . , kaštavęs jajj.a šaldvtuve. Senas me-

jo žemes gilumoje ne- viešbutis, kuris galės pa- duofjs 
buvo surastas alejus. ten tenkinti ir prabangą pamė- 
buvo amžinas skurdas ir gūsius turtingus amerikie- 
vargas. Vargas ir šiandien ičius keliauninkus.
ten “šakoja ir lapuoja”.' žodžiu, kraštas Įgauna! 5 kiaušinių trynius atski
rt vis dėlto to krašto ger-,naują išvaizdą, jo gerbūvis name nuo baltymų. Try- 
būvis sparčiai kyla. nesšei- kyla ir jis kils. nes Ku\vait nius su 1 puodeliu cukraus 
kas didelę už aliejų gautų aliejaus šaltiniai yra gause- labai gerai ištriname. Įde- 
pajamų sumą skiria bend-isni už visus kitus aliejaus dame 1 stiklinę medaus, 1 
riems reikalams. i šaltinius. Ten per dieną iš- šaukšteli cinamono, pusę

Ten visą laiką labai opus pumpuojama apie milioną šauktelio gvaizdikėlių, ’ 2 Conn 
via vandens reikalas. Jis statiniu. šaukštelio balto imbiro n* -ti
vežamas mažais laiveli
net iš Tigro ir Efrato upių, 
kurios yra kaimyniniame 
Irake. 0 dabar ten jau vi
naujoviška vandens valymo dideliais kiekiais iš Pran- rūgščios grietinės. ėiui Pavl
stotis, kuli sūnj Persijos cūzijos išsirašo kvepalų, ku------------------------------------Ui.
Įlankos vandeni paverčia riuos vartoja pats. jo žmo- JcTlįįįĮOS

Kol
ms.

Baltymus išplakame ir KIETAS KAIP 
darosi dar skanes- lengvai viską drauge išmai- DEIMANTAS' ‘ Inlnanlii'

Kitas receptas
šome. Kepame .“,75 laipsnių 
karšty apie 30 minučių.

F. K.

• A. ČECHOVAS

! Svarbos atsitikimas
(Tęsinys)

—Ninka, tuojau eik iš už stalo!—pyksta tėvas.— 
Tuojau visus kačiukus išmesti j pamazgų duobę! Kad 

: daugiau šitų bjaurybių nebūtų namuose.
Vania ir Nina baisiausiai persigandę. Gąsdina juos 

ne tik žiauri kačiukų mirtis pamazgų duobėje, bet ir 
j tai, kad medinis arklys ir katė neteks savo vaikų, dė- 
;žė liks tuščia ir irsta daili ateitis, kada vienas katinas 
ramins savo motiną, kitas — gyvens vasarnamyje, o 
trečias gaudys lūšyje žiurkes... Vaikai pradeda veikti 
ir prašo pasigailėti kačiukų. Tėvas sutinka, bet su są-

• lyga, kad vaikai nedrįstų eiti i virtuvę ir imti kačiukų.
Po pietų Vania ir Nina slankioja po visus kam-

’ barius ir nerimauja liūsta. Juos labai vargina tas už- 
i draudimas neiti Į virtuvę. Jis atsisako saldainių val- 
i gyti, gaižuoja ir neklauso motinos. Kada vakarą atėjo 
I'etruša, jie veda jį Į šalį ir skundžiasi, kad tėvas no
rėjęs išmesti kačiukus į pamazgų duobę.

—Dėde Petruša,—prašo jie dėdę:—pasakyk mamai, 
kad ji atneštų kačiukus į mūsų kambariuką. Pa:sa-kyk! 

—Na, na... gerai! — nori atsikratyti nuo jų dėdė.
—Gerai, pasakysiu.

Paprastai dėdė Petruša ateina ne vienas. Jis at
siveda su savim didelį, juodą, nutepusiomis ausimis, 

! stačia, kaip lazda, uodega, danų veislės šunį. Tas šuo 
: tylus, paniūręs ir didžiai save gerbiąs. Į vaikus jis 
1 nekreipia jokio dėmesio ir eidamas pro šalį užkliudo 

„ ‘ juos savo uodega, kaip kėdę ar kurį kitą baldą. Vaikai 
j baisiai jo nekenčia, bet šį kartą praktingas protavimas
viršija jausmus.

—Žinai ką, Nina? — sako išpūsdamas akis Vania. 
—Tegu Nero būna tėvu vietoj to arklio! Tas arklysDr. Robert Wentdorf Ge

neral Electris laboratorijo-į ne£>'vas» 0 suo
je Schenectady padirbo! Tisą vakarą jie laukia tos valandėlės, kada tėtė 
naują medžiagą, kurią pa-į pradės lošti vintą ir bus galima niekam nepastebint iš
vadino borazon. -Ji yra to- eiti su Nero į virtuvę... štai, pagaliau, tėtė ima lošti 
kia pat kieta kaip deiman- kortomis, mana triūsia apie virtuvę ir nemato vaikų... 

----------  tas, bet gali išlaikyti daug Ateina laiminga valandėlė.
\ okavonis iš Brisiol. didesnę temperatūrą. Dei-, —Eiva! kužda Vania seseriai.
užsakė pusmečiui laik-mantas dega 1,60(1 laipsniui Bet tuo taipu išeina Steponas ir juokdamasis pa-

avo draugui \ mcui Ka-temperatūroje, o borazon iei«kia-

UŽSAKĖ “KELEIVI 
DOVANU

_ ZilV/AMOovvĮJvrua.

gėlu. kuii galima gerti, šią no? ir nežinomas 
vasara \Vestir.ehouse bend- nariu skaičius.

haremo

dėžės
Šatkauskui. Chicago. jo g-aĮės padirbti grąžtus,'11

tekėlus ir t.t. kurie «alės vaikams rodosi, kad visi žmonės, kiek tik jų yra 
daug greičiau suktis, taigi, namie> turi suklusti ir nubausti biauiybę Nero. Bet na-
1__  J___ ___ x___ - mičVioi ramiai t-iatncn 5,. ♦1L-

DVINIAI. BET NEVIENO AMŽIAIS

Bames iš Monongahela. Pa., pagimdė dvinius. Slaugė 
laiko vieną, o motina antrąjį, kuris gimė vieną die
na vėliau.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

AMC7.4 VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta anie pus- 
t&čio 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 įvairiu tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
51 .25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu:

KELEIVIS
E. Broodway So. Boston 27, Mass

A-Tamkus. Gilbertvilie, Mass.,' bus daug našesni. .miškiai sėdi ramiai savo vietose ir tik stebisi didžiulio
ŽO-atnaujino prenumeratą dovanu pr Wendorf buvo vienas’šuns apetitu. Tėtė ir mama juokiasi... Nero vaikšto

Kieti .......®................................... tiu, kurie pagamino prieš ties stalu, varto uodegą ir patenkintas laižosi... Tik
$4.oo shing. X. \. i porą metų dirbtini deiman-; viena katė nerimauja. Ji vaikšto nuleidus uodegą ik)

AXC.LV - LIETUVIV KALBŲ
I>YNAS. Apie 20.000 žodžių. 368 savo draugui J. Jakaičiui. FIu-11
psl.. redagavo V. Baravykai- 
viršeliai. Kaina ....................

: visus kambariu?, įtartinai žiūri į žmones ir graudžiai 
i kniaukia.

—Vaikai, jau dešimta valanda! Laikas gulti! — 
Įšaukia mama. Vania ir Nina eina gulti, verkia ir ilgai 
i mąsto apie nuskriaustą katę ir žiaurų apiklėšą, nenu- 
i baustą Nero.

(Galas)

ta.NEMUNO SCNCS. parašė An- 

drius Valuekas. Įdomus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos , if(-)rj, 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at-'* ! , <

•vaizduotas tas Įvykis, apie kurį ^r‘io.
dabar mažai kalbama. Pirma j Keli

.$3.00. • Maskvyt is, Chicago. III-, sutarė viens kitą aplankyti, j

užsakė laikrašti K. Kasinskui,1 Atvykę prie Casev namų. jie

mažai 
dalis 280 psl. kaina

NEMUNO SCNCS 
lis, 426 psl. . . .

K- Merkin ičius iš Montreal.
Canad : kė laikrašti ir ka-: 

Z >rskai. CIeveland. KOKAI
Kuris mūsų

airisia:

Casev?

gerokai ikausc

DANTYS. Ju Priežiūra. Svei- 
kata ir Grožis. Parašė dr. An-1t I
tanas Gussen-Gustainis. Knyga;

antroji da- Chicago. III.
. . - .$4.00. numeratą I.. Kasinskui 

more. Md-

M r s. Rov E
... , . . . • prenumerata savogerai pavaizduoja, kaip dantų 7, T, ,• i-i ’i - P. Bekesienei. \’<ipriežiūra palaiko kūno sveiKa-prieziur; 

tą. 190 
kaina

pa 
psl.. kieti

ir atnaujino pre-’ barškina i duris ir kai ponia;

\r • I v-asey atidariusi langą paklau-: 
iIa.ti-jS^ Įįas £ja baldosi, iš jų vie-' 

i nas asiliepė:
__  —Ponia Casev. pasakyk. ku-Į
Dean atnaujino fį. K Casev7 Mes’

motinai Mrs.'įltl norime eit* namo- (dienų ?mogaus atmintis nė-: Vokiečių

Musų atmintis negeresnė

'orcester. Mass.
viršeliai,

$4 Stanley Jowall iš Methuen,
i Mass.. atnaujino prenumeratą 

;BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS,, metam-; Glavinskams, Buenos 
vertė St. \ainoras ir V. Ci\in-; ^jres Argentinoje-
skas. 15 Įdomiausių pasakų iš____________________
visame pasaulyje žinomų Brolių'.
Grimų raštų. Pulki dovana vai- Pakalbinkim draugus ir
kaTns............... $.».00., kmynus užsisakyti “Kelei-i

; . . dėti.

;žEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- vį”« Kaina metams $4. nūs.

i Kvailys, nemoka nei sudėti

Tėvas, nuėjęs i daržinę, pa-Į

Žinovai tvirtina, kad šių skaitą skaičius.
mokslininkas

ra geresnė už prosenelių. ’ Heimann Ebbinghaus, ku- 
Sakykim, Graikijoje anais;ris pirmas 1885 metais pa-

viekas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų, kuriuos autorius,

; rašytojas ir diplomatas, pralei- 

lo Pnmcūyiioj. prie Italijos sie

nos. r-a (Talis 453 psl. . • .$4.50.

JŪRININKO S1NDBAD NUO

TYKIAI Nepaprasti, kaip jie 

surašyti knygoje “Tūkstantis 

ir viena naktis”. Iliustruota, 

puiki dovana jaunimui, psl 108, 

kaina.................................................................................................$2.00.

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 

Ieva Simonaitytė. Įdomus ro

manas iš Mažosios Lietuvos gy

venimo ir Klaipėdos atvadavi-| 

mo. 228 psl.. kaina...................................$2.50.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis” ;

636 E. Broadway 

So. Boston 27, M

S?

, li senais laikais, kada dar ne-skelbė atminties tylimų'
įima jj Triuši ^rTim kaiiu.-m;’;: • ,-uvo miestuose atitinkamų duomenis, sako, kad 40r< 

—Penki ir penki. Kiek b; s!Įstaigų, kurios žymėtų tuos to, ką mes norime atsimin- 
sudėjus penkius
Sūnau, ką tu
kI—Mokytojas sakė. kad triu-'tų reikalingų žinių, labiau-, Sunkiausia, .sako, yra 

šiai moka greitai padauginti, o «ia užimtas asmuo buvo atsiminti skaitmenis, nes 
žmogus, kuris turėjo gerą jiems trūksta aiškios pras- 
atmintį ir atsiminė kas bu-;mės. žinomas Chicagosuni- 
vo įvykę. Iversiteto psichologas tvirti-

šiandien mes turime įs»-na, kad retas suaugusių 
taigų, kurios savo klijen-Į kartą išgirdęs tegali pakar-

i:i\I. rVK’K ųotputl^lį, rkUIlVF^ tUrtn uviimv versis ui i-
ir penkius?—;af- kitus įvykius ir kuriuose'ti, pamirštame per 20 minu- 

uia darai?—galima gauti tų ar ki-Įčių ir 75*< per savaitę.

kvailvs
-atsakė

nemoka net 

susijaudinės

su
su-

AMamytė labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\| 
užrašiau jai “Keleivį.” 1 

labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Motelį Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
įčiu, dukrele, ačiū”...

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

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

Keleici»
6M E. Rvoedwav. So. Boston 27.

tams primena gimtadienius, 
sukaktis, verslo ir kitus po
būvius ir 1.1 Tada reikėjo 
pasitikėti geros atminties 
asmenimis.

toti 8 skaičius iš antro ga
lo.

Dauguma mano, kad ge
riausia atsimenamas savo 
socialinio draudimo nume-
ris, bet Socialinio draudimo 
administracija yra patyrusi, 
kad tas atmintinai pasaky- 

dažnai

Žinome, kad žmonių at
mintis nėra vienoda. Sako
ma, kad bendrai imant mo- 
tei-ų atmintis pa geresnė už {tas numeris labai

yra netikras. To dėl ji įs
pėja ir pataria savo socia
linio draudimo kortelę vi
suomet parodyti pradėjus 
dirbti naujoje vietoje, kad 
darbdavys galėtų įrašyti tei
singą numerį, vardą, pavar
dę. Tada mokami mokes
čiai pateks į tikrąją są-

vyrų, bet ir vyrų tarpe bu
vo asmenų, turėjusių nuo
stabią atmintį. Prancūzų 
imperatorius Napoleonas, 
pavyzdžiui, galėjo atsimin
ti tūkstančius pavardžių ir 
mūšių metu šimtų artileri
jos pabūklų tikslias vietas.
PiTisų istorikas ir bankinin
kas Barthold Niebuhr, jo skaitą ir nebus nesusiprati 
bankui sudegus, tuoj atsi-Jmų, kai ateis laikas gauti 
minė visų 1800 klijentų są- pensiją.
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Bostoniečių aukos Dumša. Džiuvienė. Dziaukienė. girdus klaidos yra neišvengia- Endzin (?). Grandei, Giedrai-Juos. įtis. Grišienė. Galeckienė. Ilki- ----- ■ ■
KANADOS NAUJIENOS RIRMJOS TYRINSTOJŲ 

GARSINIMAS PAIEŠKOJUHAl
(Atkelta iš 8-to pusi.) paviėius, A. Shalina, Ulevičiui. naitė, p. jankus,"j. Jašinskas. I. \ a k-a it is. V. \ asaitionė, J. Jesiūnas. Jakavonis, Jonaitis. GARDNER, MASS. MONTREAL, P. Q. Negražu neprašomam kiš

ti nošf j svetimą daržą.
Venckus, V- Vizginki, A- V it kus. M. Venys, J. Venckus. \ y- čių kuopa, D. A- Zaletskas. h. žižniauskas, P. žičkus, A. .t. Young. X ir John Jakis (?).Po auKojo: U. Šeduikienė. Janavičius ir M. Kraunelienė.l’o $2- aukojo: Andrius (?), Albina, K- Barnius, Brazauskis. V. Bajerčius. P. Būtėnas,Fdley, Galinienė, nauskas, niantauskas, C-topaitienė, A.

O. Iva- Ka-Kiliulis. Kriš-Kalinauskienė,

Grinkevičienė. Grubenskis. Januškis. J

Kumin (?), P. Ringis. Masiulis, Milerienė, A. Matjoška. Navoms. Račkauskienė, E. Rakauskienė, M. Strazdienė, P. Stonis. Sutkui, Streckis. S- Santvaras, švelnys. E- Tumėnienė, Uždavinys, Valankevičius (?), J. Venys. Vinciuna*. Devynios pavardės nepaduotos-
Po $125: šapalis.Po $1 aukojo: D. Ajauskie-nė. K- Alasevičiūtė, O. Alasevičiūtė, D. Buivydas. Baldis, Baltušis, Budrys, Bakšys, P.i- kneviėius, J .Beišys, Barisienė. Bendoraitis, V. Balutis, M. Chi-ras, Čepas, Inčiūnas, I. čiga

s.n<«»•
Paieškau Petro G«tavc<*ko. kilusio iš 
Mariampojės apskr., Veiveiių vals., 

_. . „ ... Paežerių km. 1944 metais vokiečiu
laij. I.uvo ir Jėzumi, kuris, išvežtas iš Kauno kalėjimo. Jiš

nors ou.o ..asaulio šviesa, tačiau pals ar jo adre.a ar likim4 zinan.

DIEVO PASIIRTIEJI AMŽIAI

Rinkimai atidėti

Vasario 3 d. po ilgokos Bendruomenės apylinkėsKa\aliauskas. Kubiliūnas, Kru- vietos Įjgop i nė i mirė tarybos rinkimai atidėti. Jie Litkooienė. Kadarais. A. Kaz- Antįnina PalžauKkaitė . bus ne kovo 3, bet kovo 14 bfe šventę paminėjome va- ______
' naitienė, 63 metu amžiaus, <!• Tas padaryta, kad butų tano 1. d. Pentai Tautos lyje. šviesane.šiai buvo kritikuoja- .Mūrijo
‘ Piitvi.i luimu ealima iiems geriau naši-fondas turėjo atskirą aukų ^usp\r^'k,o.Ja.nu JR. uiz™us,"7“'.‘~'

stalą, o šiemet ir to nelei

Kam skirti lėšas

V. Klemas, Katilius, Kleiv (Mirė A. Jonaitiene S. Kontautas. Kamantauskienė. Minėjome Tauto* švente buvo prikaltas anl _ kryžiaus. Jis p:.- tieji. malonėkite pranešti:
sakė savo mokytiniams, kad ir jis 

< . . ... buvo “pasaulio šviesa”, bet jų švie-
LietUVOS nepnklausomy- <a. nors ir švietė taip aiškiai ka:p

J. Venskunas 
17 Wel!view Dr.,
Motheruell. Lanarkshire.

Scotland 1111Utuskas. Lepeška. Leščinskas.
M- Lemanaitė. Matuzaitė, M,n'ejmusj pu^į.. Airio- galima jiems geriau pasikaitiene. Mileikiene, Mitnkevs- *uuių Kaime, Airio-aus. Martišius, Mockapetris. S^los. par., Gardneiy išgy- 
Meilys. Neverienė, A- Petronis, venusi 34 metus.J. Petronis. Paliulionis, Petrui- Velionė buvo malonaustis. A. Prakapienė, Pi nelis.1 būdo, daug draugų turėjo Sausio 9 d. Seimelio po. kitiems reikalams. 
Poškus, Pieskis, Pieskienė, P- ir kitataučių tarpe. Ji pri- vėl buvo svarstyta, mokyklosPrakapas, S. Paplauskienė. Ra-, klausė Birutės moterų dr-^am skilti Vasario 16-sioszvadauskienė, H. Rimaitė, Re-ijai, kurios 6 atstovės laido- minėjimo proga surinktasmeika, Skerienė. J. Senkus,!tUVėse buvo karsto garbės!^as< Montrealio mokyklosšvelnienė, Sopa. Sukis, Šapai-, neĮįgjos Laidotuvėse d ai v- ' nienė. V. Suka, Tamulis, Vasaris, J. Vitkus, Vileniškis

ma Mušauekaitė Ku<!'-_ 
kau savo giminių: dėdės 

pranašavo apie tau sakyda- jUoZO Razulevičiaus. Juozo Skani
ntas: Pasaulyje jūs turėsite su- kodo ar jo sūnaus Juozo arba duk-

Skarakodaitės. Jis vy
no Phila.. Pa. Paieškau tetos Ma

rijos čiulkofski. trvv. Dorchester, 
pasaulį, ne pavergdami kitus sau ir Mass Uaieškau Prano ir Kazimieio 
viešpataudami pasaulyje civilinėms Kasparavičių ir Zosės Kasparavi- 
valdžioms bendradarbiaujant. bet čiutės. Prano dukters. Gyvena 
nugalint saumylm-ra dvasią savo i;r<x.kton. ?.iass. paį, škau tetos le- 
širdyse, ir lybiai kaip Jėzus, p
aukodami savo gyvybes kilų palai- farmoj^ ją. patys
minimui. . _ tieji atsiliepkit:

Galėjo atrodyti, kad liesa ir tie-

ta lies kail) anksčiau mi- sl:a,’dimo; bet pasitikėkite, aš an- ters Kieno?ui, nes, Kdip diihsuau nu- ira,-jau pasaujr> (Jono i6:3:;> Tik ve
nėta, visos aukos skiriamos rieji Jėzaus pasekėjai irjri nutral

cos Butrimas, kuri gyvena kur lai 
ar juos žinan-

Su Maria Rudelis 
Broadway

So. Boston 27.
nešėjos. Laidotuvėse" daly-! Sis klausimas jau gruo- skirstytos pagal tikybas, jdo- ~

uis, Vasa*.vavo daug žmonių net iš dzio la d. buvo išspręstas mu, kad net mokytojų atly- nebuvo paiaipos. Buvo tai altorius______

linskaitė, Valienė. O. * Vareikis vietovių, buvo daug! d“““* skirtingi-.Katalikų Pa"žka“
Valentienė. Valančius, Vaš ...jegienė, VVhite, Wilkms. D- Za-. V ehonies duktereižukevičienė Genaitienei. jos vyrai irių - - a r « .... . . .

vaikams gili užuojauta. | Tautininkų šutai pinigus vyras mokytojas gauna -$7,-
i .. . . įsiūlė skilti įvairiems tiks-300, o motelis $6,850. tą5’’- kaip Dityas mv,i s?vo- Ta':‘Buvo aukojusiu ir mežesncs Kiti mini, o mes ne llams tik ne Tautos fondui Dėl to kataliku mokvklo-jie yramais būti suv.e- .--------------- --- --------- --- --------------------|4Uiits, iirv ne Iduto. toiitiut. iTci u) KdUtllKU RlUKyKlU nytas su išaukštintuoju Jėzumi p> povjĮas Gaidimauskas paieško savo

pe. ienė, iletskas. Žilinskas, ir 30 pavardžių nepaduotų.

Mass.

Klimavičiaus Jono. sūna-.is 
Grakiškiu mie-telio. Vii-

Gražiškių km., Kybartu raj. 
’ il 'sSRt

Lithuunian T. S. R.

sumas, bet tų aukotojų pavar
dės nebu\o užrašytos. i būdavo iškilmingai minima,

Pavardes paskelbėme taiP» bet jau i>orą metų to nebe- kaip sugebėjome išskaityti. Už daroma. Tačiau vietosspau

Seniau Vasario 16-ji ir čia; Tautininkas • Andriuškevi-se ir mokinių pamosimo ly- ateities daričlll< SlfllA nit*VH haŽnvtin 11oomoenic ncvirvi »A|.n_ ’ '< n’n’ą ■*•—atstcigime žmonijos jjinnnių: Justino Gaidimausko ir
ant žemės. Onos Gaidiirauskaitės. Ji gyvena

tai buvo Dievo darbas Krikš- gUenos Aires mie te. Argentinoje.
juos žinantieji at-ilieo-

čius siūlė pirkti bažnytinius gis yra žemesnis negu pro- ’
rūbus ir juos siųsti Lietu- testonų. Žemiausias yra čionių gadynei pi asiinkant. Joje mes jk. I>al,.s al

— - — - * t -matome tolesni dieviškos isminta-s adresu:
Povilas Gaidimauskas 
1<>4>5 Iranistan Avė.

von. Tam priešingas buvo prancūziškai kalbančių ka e. bet doje vasario 16 d. pirmaja-(net Aušros vartų klebonas tulikų mokyklose. >as kall,a apie Krikščionis kaip apiea. ne>;TOe pUSjapyje buvo išspau- kun. dr. Kubilius. Tą ynpazista ir pats an- <bus <iaugiau»i nentl-, i- ,  _ __ J_ ___I 44lZrvrM»v»*n»vc:c?i>c:rvL*oi” —11... 1 V... — Jtt,, , 
iškraipymus atsiprašome, jų išvengti neįmanoma 
skubiai užrašant ar gerai nenu-įmintas ilgas straipsnis, gu-! “Kompromisininkai

Pat* Laikas Užsakyti Velykų Siuntiniu* į LietuvąPER
TAZAB OF LONDON

Jūs Užsakote Amerikoje — Mes Siunčiam 
Iš Švedijos ir Anglijos

No. 1 už $31.50 No- 2 už $30.00

ir gailestingumo apreiškimą. Povi-

Bri«!ge;H,rt C onn. Ilū

pri- gliškai kalbančių katalikų Daugiau yra pasakyta knygutėje y.arijona Sereikaitė, iš Šlubei-
« * A « —a — . I . a ■ t * 1a -v fc—fc I i t 1 - V .1. ’s’l 3* -- . _ .

k i priima Juozas Bekeris
g Vincas Višniauskas

ii-.landėlėms ir šalpai už gele
žinės uždangos. Tam piita-

YUCAIPA, CALIF.

Lankėsi Budriai

Mrs. M. I.ukovvski 
71.S Prescott St. 
Waukegan, Iii.'« :S' Vietos lietuviai prašomi; rė ir J. Kardelis.

m tuo paraginimu pasekti ir' Kontrolės komisijos pirm. Šiomis dienomis

5 svarai taukų kenuose5 svarai cukraus 5 svarai ryžių 3 svarai kavos

g, savo auka atiduoti.
§ Vietinis

TIKRAS TARPININKAS
Todėl, kursai mane išpažįsta 

žmonių akiu.

113

: padarė pastabą, nors, gaila, kėši iš Rochestei 
‘neužprotokoluotą. “Skirti drys su žmona

ja žino. malonėkite pranešti adresu: 
A. B.
2l:» Roosevelt Blvd.
Philadelphia, Pa. (U

5 svarai taukų kenuose 5 svarai miltų 5 svarai cukraus Po 1 svarą šokolado, stiklainiu ir razinku
AR BET KOKĮ KITĄ SIUNTINĮ x Dabar visiems įdomu, kas dė-į sj pastabų Šimelaičiui dėl gėlės, pilnas vaisių citrinos Tie£rXštadi?i!h£su maistu, vaistais, avalyne, anglų vilnoniais, prancūzų! J°sl ;m.uo meU' ka‘j atskaitomvbės. medis, bet šalčio paliestas, dieniais laisva. Geras ūkis, visi pa-

'Šilkais ir nailono skarelėmis, apatiniais, kojinėmis, kaldpo-1 Nenuoširdus L. Balzaro o iš seklyčios lango i<ytuo-iįuX*‘arS^am,,*iSdmis, linine medžiaga, rašomom plunksnom ir laikrodžiais.g r-;..Greitas ir Garantuotas Pristatymas — (iavėjas Nieko Neturi Mokėti
TAZAB OF LONDON Tel. KIrkland 7-9703

s.
«% '
S s»
g i 
X'

Suvalkijos Įvykių 
ISTORIJA

I; šalpai — reiškia Simelaičio vieta labai patiko. Ir kaip 
i kišenėn”. Verta pažymėti, nepatiks, jei iš Atkų namų,
į kad iki šiol kontrolės komi-kuiiuo.se jie svečiavosi, vai- Rvikal!^AJarb’n™' melžti kur

si ja nė kai to nėra padariu-gomojo matyti žydinčios ves sU mašina ir jas šerti. Geras už-

31 Reservoir St. Cambridge 3$. Mass.

| turą, kaip jie pergyveno perse- nusiskundimas ir mokyklų se matyti sniegu apdengti J* ir moka dirbti Gkio <larb^- ! klojimus ir terorą bolševikų ir reikalu. Juk mokyklos yra kalnai. Oras šiltas — 70 g vokiečių okupacijose, bet visa'(parapijos, o ne bendruome-laipsnių, saulėta.
. nes. Tai kam dejuota. O 1947 metais Yucaiposslė-šitai jūs rasite tiktai Andriaus!•K •» Valucko romane

-*■ NEMUNO SUNOS

Mrs. M. S tašu nas 
lt D 4 Cortland. N. Y. 
Wc-st Homer Rt. 90 
Telefonas PI C-3501 i 9

Aš, Kastantu I.ukis, paieškau savo 
brolio Antano ir sesers Albinos. Ki
lę nuo Panaros km., Liškiavos par. 
Taip pat paieškau savo pusseserėsvi_-- 1.-_ ii Pipilu km.Jianrir^ s auimiMvc- .5^
Jie patys ar juos žinaniieji atsiliep
kite adresu:
' K. I.ukis

P. O. Box 184
Cokeburg. Pa. (9

kad mokyklos yra pavapi- nis tui-ėjo mažiau kaip 4,-į
____ - Veikalas parašytas gyvai, įdo- Jos- patvirtina ir vasario ŪBO gyventojų, o dabar jųeooo©wo©txxxxxxxxj®ofxį3txx5GQOo(iooo<Xž>3c-Mxxxxx>x>:xxxxx% rniai. stiprus intriga, pavergian-,9 d. išsiuntinėtas tėvams yra virš 12,000. Šita vieta 

i* » » » ». . s, • e/’* nu” pirmojo puslapio, tiek■ raštas “Aušros Vartų para-mėgstama dėl sauso, sveiko p.
fflOK8Ul8 — LltCratUm — Svictunos stipriai remiasi i ano meto gy-į pi jos mokyklos” vardu. oro. Korespondentas šlys. api

i Paieškau brolio Aleksandro Stane
vičiaus. Kilęs iš Ruošiu km.. Gir
diškės parap. Girdėjau, kad gyvena 

i apie Ghivago ar Cicero. Jis pats ar
gyvenimo draugės. Esu na-i jį žinantieji atsiliepkite adresu:

APSIVEDIMAI

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypač tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol pabaigsi. §13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $500! Tuoj kišk penkinukę i voką ir siųsk, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.SAULĖS RC'STYBe (romanas) sako: skaitai mane. nes myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių, kaina §3.00-ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, ku- § rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl.. kaina .... .$3.00'' ŠIRDIES RŪMAI (romanas.) sako: tik tada vaikščiosi širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi.449 puslapiai, ilustruota. kaina.............. . $4.00ŠLIUPTARNIAl (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio- Rios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūra ir tautini išlikimą. 652 psl.. kieti viršeliai, kaina tik . . . $3-00. 
Visos 4 knygos sykiu tik už $5! Bet kas nori 1, 2 ar 3 kny
gų, tai už 1 $2. už 2 $3. už. 3 §4. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

Dr- Alg. Margeris, 3.325 So- Halsted SU Chicago S. III. 
M0Menatwf«ee«M8GUMe»ftse9<x9ee<xrare@ecxx»oaoe8G8eeoeū

venimą. kad daugelis veikėjui , pažįsta save, nors ir po pakei- : .stais vardais. Romanas išleistas1 ’dviem tomais: I t.—-280 psl.j kaina $3.00. II t.—428 psl., kaina $4.00. Gaunamas pas leidė-į iją 183 E. Minnesota Avė., De- 
troil. Mich. pas visus knygų 
,platintojus ir

TERRCUE .3.3X3 So. Halsted St. 
Chicago 8. III- 

(Skelb)

MI

NEWERA

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KTVEtlA VISUS | 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 ateitj.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia {stojimo { SLA lengvatas visiems naujai 
{stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivfenijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraturoaltails naudomis. 8LA apdrauda pageiMa 
jums Ir jūsų lataai nslaimdje.

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. VINKAS
307 W«t 30tk StrauL N«w Yoefc 1, N. T.

Naujos Gadynės vartotojų REZ*.)- 
I.IL’CIJA. Iš Petroit rašo: Du sykiu 
išmazgojus gaivą—niežėjimą* dinge, 
tas mane ir užganėdina. Iš Ciceru 
rašo: Niežėjimas, kad ir mažas, bu
vo priežatsis pleiskanų, o tas bu
vo priežastis plauku slinkimo. NEW 
ERA mišinys tą viską pašalino ir 
plaukų slinkimas sustojo. Iš Chica- 
g«»s rašo: Visi turėtų mėginti NEW 
ERA—aš tik 5 savaites vartoju ir 
matau nepaprastus rezultatus. St. 
Straukas iš Ind. pakartoja: Mėgin- 
kit visi XEW ERA. nesigailėsite. 

Siuskite $2 už 8 oz. batelį.
F. BITAUTAS 

502 So. Pevt St.
Ileaver, falo.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigu* siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

pie RO metų amžiaus, turiu: 
savo namus ir turtą visam amžiui., 
Norėčiau susirasti draugę, kuriai 
kaip ir man nusibodo vienai ir norė
tų gyventi saulėtoj Floridoj visada 

Į ir prisidėtų savo turtu. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

J F.
4:UW> N. W. 7th St.,
Miami. Fla.

Petras Stanevičius 
199 Fisher Avė. 
Pontiac. Mich. (9

LYTIES GARBINIMAS 
Parašė T. J. Kučinskas

HARTFORD. CONN. ir 
APYLINKĖS MIESTŲ ŽINIAI

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine. 1330 Bcdford Avė 
Brooklyn 16. N- Y.Atidarė savo ofisą šiuo adresu:
651 Albany Avė., 

HARTFODR, CONN. 
Telefonas: (Tlapel 7-5164

PLASĖ ŽOLĖPlašė ara Asuklia- Ožkabarzdis žolė nuo inkstų, pūslė* silpnumų, kraujai* vėmimo, vandeninės ligos', betvar- kingo šlapinimosi, 
, lytiškų ligų. šita žolė yra turtinga mineralais, kaip tai: Cal- cium. Silicon. Sulphur. ir yra žmonių, kurie negeria kavos ar arbatos, tik geria šitos žolės arbatą. Svaras $3.00. Medleva žie- ' vės yra geriausiu gyduolė nuo vidurių užkietėjimo, geriant Mūsų firma patikima siunti- daug ar mažai ji nepakenki* mui siuntinių Į SSSR, Lietuvą, sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi-Knygoje rasite {rodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry- _ ją. Estiją. Ukrainą ir ki- durius, stabdo galvos skaudėji- žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip tl)r> Esame įgalioti Inturist mus ir priduoda kūnui gyvumo Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. Maskvoje. Muitas apmokamas ir skaistumo. Svaras $2.00 Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina ,^a Garantuojame pristatymą.! tai 1.50 Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: j Ati<jara kasdien ir sekmadie-

T. J. Kačinske 740 W. Mth SU Chicago 16. III. niais.
ALEXANDER’S CO.

414 BROADWAY 
So. Boston 27, Mass.

Jeigu norite siųsti 
nius į SSSR, Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Ukrainą ar kitu* į 
kraštus, kreipkite* j 
labiausiai patikimą firmą.

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.
1530 BEDFORD AVĖ. 
BROOKLYN 10, N. Y.

Telefonas INgersol 7-7272 
ir INgersol 7-6465 
kuri įgaliota Inturisto Mas
kvoje priimti muitus čia vie- 

' toje. Atidalyta kasdien, 
taip pat sekmadieniais 
nuo 9 iki 6, šeštadieniais 
nuo 9 iki 4.

Pilnai Garantuojama

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

1

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabedžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. 6c to, čia telps visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, suėjus krautuvės ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškint* lietuviš
kai.
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Keleivis, 636 Broadvray, Se.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ .
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
f, Soutb Boston 27, Mas*

t

kuiiuo.se


Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO BOSTON Nr. 9, Vasario 27, 1957

TALENTŲ POPIETIS

Vietines Žinios
BOSTONO LIETUVIŲ Tarptautinis Užgavėnių 

NUTARIMAS balius

as galvoje
išiaisvinti ii- turė- rengia tarptautini užgavę- Kviečiami visų amžių ta- 

paskutinius mų balių. Jo programoje lentai iš visos Naujosios

Seniausia lietuviška la- 
dio programa Naujojoj An
glijoj. veikianti nuo 1934 
metų balandžio 1. savo 23 
metų sukakties proga ren
gia Įdomų talentų popietį 
ir pasiviešėjimą sekmadie-

---------- ---------- ni kovo 10-tą d. 3-čią vai.
Atsižvelgdamas i mūsų Tarptautinis institutas po pietų. South Bostono lie- 

tautos dalomas pastangas kovo 1 d. Statier viešbutyj tuvių piliečių klubo salėje. 
Lietuvą!dam
Įvykius už geležinės uždan- Įvairių tautų tautiniai so- Anglijos užsiregistruoti pas 
gos. ypač sukilimus Lenki- kiai. bus renkama baliaus Valentiną Minkienę, rašy
boj ir Vengrijoj, kur prasi- karalienė ir karalius, bus darni jai (502 E. Broad- 

>iu ir t. t. vvav. So. Bostone) arba as-veržė pavergtųjų žmonių ivarių tautų va;
neapykanta rusiškam oku- Įėjimas $3.50. Informacijų meniškai užeidami i Baltic 

Bostono Lietuvių galima gauti tel. KE 6-1081 Florists gėlių bei dovanų

OR. P. GRIGAITIS i niaus lietuvių s-gos skyrius: Užgavėnių blynų vakaras
$34.00. Tos sumos įskaitytos) —------bendrų sumą ir aukojusiųjų Dorchesterio lietuvių pil. pavardės yra įrašytos į čia klubas antradieni, kovo 5 spausdinamąjį sąnašą pagal d., Užgavėnių proga rengia aukos dydį. šaunų blynų vakarą savoAukojo po $50: J. Mikalaus-'patalpose, 1810 Dorchester kas. šv. Petro parapijos moky-i Avė. Bus ne tik gardžių klos vaikai per kun. P. Vii- blynų, bet ir kitokių skanių mauską ir kun. Pr. Virmaus- valgių. Visi maloniai kvie- : kas- į čiam i. KomitetasPo $25: Lietuvių darbininkų1 ”—"dr-jos 21 kuopa.

Dr. B. Matulionis
Vidaus, tpecisUsI 
dias licoc -------

t«w, a.

._____ ir
brt tevis

Iio®,

C—.—lt mylis.

BAK BAS .MOTERIMS DR. D. PILKA
Oflao Valaadoa: mo t ld 4 

ir mo T U •
r. A, • . - Valyti Bostone ofisus ir įstaigasr O Z č- ir P. Alcksoniai, vaka; ais. Darbas nuo <> iki 11 vai. J- Gimbutas. F- Giedrys. Lie- vakaro- Kreiptis telefonu: tuviu socialdemokratų s-gos 60 EAst Boston 7-"i»4

kuopa. A. Skudžinskas. G. ir A. išNi'OML'OJA.MAS BUTAS Stapulioniai, A- ir R. Tamošių- Gražus, saulėtas, 5-ių iounbarių hunai ir J. V’asys. tas- su visais patogumais išnuo-
r» c- r» * i a lituojamas So. Bostone. Kreiptis:_____ . Po S15: R. Bddreika. J. ce- Secon<1 St. 3.me aJšte’

Lietuviu tarvbos centro sekre- reška’ S‘ ir L Eivai’ A* Gir* kSo- Eoston 27’ Mass-

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

pantui.
masinis susmr.Kimas.
kęs 1957 nu vasario 17 die- ALT skyriaus posėdis 
ną Lietuvos nepriklausomy- ---------
bės paskelbimui paminėti. . . .
nutarė: Bostono skyriaus posėdis antra dalis programos, ku- ne< Norwoode ir per

1. Burti ir dar labiau Įvyks ši šeštadieni, kovo 2 rioje pasirodys pirmą kaitą Laisvės Varpo radiją.
Įtemuti visas gyvąsias mūsų d. Lietuvių piliečių draugi- Bostone neseniai 
visuomenės jėgas kovai už jos patalpose. Pradžia 7:30 vęs i
pilna Lietuvos laisvės ir ne- vai. vak. Benediktas PovilavičiusJ ,
-priklausomvbės atstatvma. PosMvje bus išduotas Dalyvaus ir labai Įdomusl sg parapijos cho-, ir O. iMĮtai. E. Cibas, v
reikalaujam, kai visa So- pranešimas apie Vasario profesionalas magikas jg ras issu mko naują yaldybg, cesnuk.. Bostono dramos san,- as r«>
vietų armija ir administra-;šešioliktosios minėjimą.bus Indijos vardu “BORDINI;! kuiią įeina. Putu. P. • a "Tniait-ė5'- keikia

'būtuis Lietuvos visiš-atskaita iš ruošto ' banketo the GREAT”, kuris paro-i Ave.ta, H. Je-

1VV krautuve, minėtu adresu, 
arba telefonuot AN 8-0489. ’torius dr’ p- Grigaitis Vasario nius, V. Izbickas, A- ir A- Januškos. \V. Juzukonis, K. Kriš- 1ŠX L OMI OJ AMI BUTAI

Programa bus Įdomi. Be' J>roga„ pasakė .įsp“din* čiūkaitis, B. ir J. Kuodžiai
i Manys, J. Sonda ir E. ŠmitasAmerikos lietuvių tarybos talentų pasirodymo, bus ir ka,bas Bostone, Brockto-

Bostono Po $14; j Končius.
Po S10: N. Adomkaitis,

atvazia-

4 kambariai trečiame aukšte, ren 
įj. (ios $20.00 per mėnesį. Trys kam- i

bariai pirmame aukšte, $15.00 peri 
mėnesį. 282 W. Third St.. So. Bos-! 
tone. Raktai dėl apžiūrėjimo pir- i 

a mami aukšte po penktos v. vak. Sa- 
Aspenwall Rd., 

<10 >
vininkv gyvena -1-1. ......— —  _ .. —— Brazdžionienė. P- ir S- A ver- įLkhesteV.' Mass.'

Anglijos dainininkas P*raPlJ°* choro veikla į kai, K- Barūnas, J. BakšyBačinskienė. M. Bratėnienė. A- . BITAS
-:am barių 

vonia, visai

lš\ LOMIOJ AMAS
butas—karštas vanduo, 
naujai atremontuotas. 

5 vai. vakare.

Tai AT 2-4US

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 84
Nedėliomia ir ftventadisaiaia: 

pagal susitarimu

495 Columbia Road 
Arti Upl»4a*> Corasr 

DOBCHESTEB, MASS.

VIRĖJO

vija i-utu įs Lietuvos visiš
kai pašalintos, kad jo: 
žmones galėtų laisvai, de- šiems 
mokratiniu būdu. išsirinkti1 — 
savo Kras: o vvriausvbe:

atskaita įs ruošto 
ir bus perrenkama valdyba dys.

metams.
pa

Pr* Seikaiinga? 
A- liu name.

virėjas ar virėja sene- 
Darbo sąlygos geros, 

j Kreiptis: l)r. Pilka 546 Broadveay 
South Bostone.

2. Siekti to tikslo tarp
tautinėj plotmėj, glaudžiai 
bendradarbiaujant su kito-

Šachmatininkai
laimėjo

dukart

>o., . , __  Bostono lietuviu pil.,m5 sovietu l-usijos Pąverg-drau^j0. abi žachmatį ko. 
fonus tautomis ir su jų at- k (lalvvauja
stovų įkurta Pavergtųjų Eu- litan Chess Leagoc
ropos Tautų Organizacija,i jr sutram ia.
kunoie ir Lietuva vra atsto- r

kitų Įdomių stebuklų^ ‘ ^D- Adomkaitytė, reik. ve- .^Jantškevi-
Taipgi dalyvaus gražuo-deja* S. Leirnonas n naie ..us Jankus p ir p Kaladės<

lės seseiys Ruth ir ^o'dv ‘ VadS’A- Keturakis’ V ir V- Ku,b°* i Gražus, apšildomas, su baidaisi ir vi-i
Prakapaitės, kunos laimėjo .>Įa uioio vauas. kai Kęstučio klubas, S. ir J. sais patogumais kambarys. Su mais-!
pereitą ir užpereitą metą? Revizijos komisijon Įeina: Leimonai. A- Lapšys, Pr. Lem- X;ekbar»^ Krežis* tei^GE6^!^j 
gražuolių "Miss Lithuania Kaminskas ir A. Janus- bertas. Liukonis, A- Markev i- arba 21 Bovedoin Avė. II aukšte. ,.13 į
of N. E? kontestą šių pro-kas; . .. i čius, H. Mozuraitienė, K. Mer----------------------- !
gramų metiniuose pikni-! Naujoji choro valdyba kis. A- J- Namaksy, J. P. Pa- RADIO

svarstė, choro sustiprinimo šakamis, R. ir J. Petroniai. B.

IŠNLOMLOJAMAS KAMBARYS

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9019

Dr. J. C. Seymour
(LANDBIUS)

Uetavia Gydytojas ir CkirarcM 
Vartoja valiausios konstrukcijos

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, aoo 74 
S34 BROADNAT 

80UTH BOSTON, MASS.

vau j am a:
3. Daiyd viską, kas tik 

galima, kad Lietuvos ir ki
tų pavergtųjų tautų laisvi

nai vadinamos 
MAN. pateikė

LITHU-- 
mums

PROGRAMA
Lietuviu Radio programai 

1090 ki-: 
sekmadie- 

30 vai. 
Perduodamos lietu- 
dainos, muzika ir

knose.

Lietuvos nepriklausomybės ^ooel.... .. . _
, ro nare Tofile Kieliute-Tat-i minėjimu du laimėjimus.

prieš tan*

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakanti* 
Dr, Amelia E. Rotiti 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. SfęJnm jg—i <m « įrždarvtMB.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS,

ridėti prie choro, kuris vei- į’T/’T ’ &7J*uTKas-A >• 
kia ne \ien bažnyčios nbo- tfe Ch Urbonas> v Vakauzas. i viškos

----- se’. beL.s.av? damomis daz- K Vasiliauskas, J- Vembrė. K- Magdutės Pasaka.
VaicaU nai reiškiasi visuomenėje ir,viUi-is ir v žiaugl.a 

tautinėje veikloje.
Verbų sekmadienį para

pija planuoja įuosti gavė
nios laikui tinkamą paren-•

iais lietuv?škais! îm^’ kuriame choras atliks kalius, O. Andriulionienė. VV' !aalnas jr ^Keleivis.”- į-Andriūnas, V- ir M- Anestos.! 
įuosti J- Arlauskas, V. Adomavičius.
Jono P- Brazaitis, Balkūnas, Baltu-

misias, kurios netrukus bus 3*s’ D; Cibas, O. Geguzienė. Z.
giedamos per sekmadienio Ga'e,is’ 3- Gedmintas J.
knm.ųlPti- [Grigalius, Griganavičius, A:,r A- Gustaičiai, S. Grab-.Orui atšilus pai. klebo- ... , T ,, T, į.. , ;liauskas. A. G., L- Hallev. A-
nas kun. P. ' li n^^kf.SiHerbsta.s. N. Jonuška. A- ir P.\ia pasiruosęs suien&^'1 i Juozapa vičiai. Jurgelevičius, S. 
chorui gegužinę pne Cape.Jankauskas< F> Kirša, S. Kon- 
Cod Mašidauskienės viloje, tautas, V. ir B. Kubiliai, R Ka- 

( boro valdyba kviečia rosas, J. Kropas, Kriščiūnas.

imigracijos

,, . . , A komanda laimėjo l““- sestadiemnes mokyk-
mmo klausimas outų iskel-iBran(ieU u;ivevsil(įa 
tas Jungtinėse Tautose: , k- 4 ;J Q Ueuivi - g ,aį. t,

4. \eikti VVashmgtono^ėjo pneš Bostono YMCA, >™‘Da 
vyriausybę. Kad ji nesileis-;sa,įvkiu 3;2. A koma„dojt- , ITogramai pasibaigus 
tu į ber.czozias derybas elnijo; A Kllnu> bus linksmas

T..
<an- los veaeJas •justinas

ir buvęs vedėjas Kaži 
Mockus.

pasivieseji-

Biznio reikalais kreiptis jį 
Baltic Florists gėlių ir do-’ Po $7: S. ir M- Vaitkevičiai. ^anu krautuvę, 502 East- Po $6: Baltrašiūnas. i 8roadway, So. Bostone.Po J-* Adomonis. Aukšti- pej gQ 3.0439. Ten gau-

ir “Keleivis.”
Steponas Minku*.

Po $8: A. ir J. šaikūnai.

"Keleivio” redaktorius išvyko atostogų

A. J. NAMAKSY
BBAL ESTATE « INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0918

Bto. S7 ORIOLE STREET 
West Rozbury, Ma

Tek FA 3-5515

, I .<4-7 - *- • * a. vai • a-** v.
i komandoje po taška laimė- ....

Ivaška, dr. R. Bo- . Neimtieji galės savo ta- 
lentą parodyti šokdami. 
Gros geras Jono Shurilos 

Traą Dovanos bus

io: Alg. Ii.p;.-
Mūsų savaitraščio redak-. 

torius dra: J. Sondž

helis ir Ged. Kuodi:
Lietuvių A komandoj.

i geriausiai taškus renka 17- ,
. . , s‘?g“' mėtis Gediminas šveikau- duodamo® ir uz šokių talen-

raitę išvyko atostogų i Fio-į , h. Kazvs JIe,.ki abu tus-
ridą. Žada ten pasiiildytii'^š^ ‘g :2. Lietuvių B Nuoširdžiai kviečia at- 
porą sava,cių. Gero !'oilsio-:ku,T,an<,oje sėkmingiausiai Mankyti i ši įdomų paren- 

prasidės 3-čią

Boston Homes Co
315 E. Broaduay, So- Boston 

Telefonas: AN 8-0605
Tarpininkauja perkant ir par
duodant namus, biznius, ūkius ir 
kt. Parūpina paskolas ir teikia 
patarimus kapitalo investicijoms.
Patikėtiniai:
BRUNO KALVAITIS AN 8-6112 
VYT. STELMOKAS FA S-2016

Ncrwoode Baitas rengia Užgavėnių blynus
š. m. kovo mėn. 2 d. 

tądien: > < va:, vakaro 
tuvių bendrovė:
\vooci. Mass..

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimutai
Papuošalai 

Elektras Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN8-464J

loję 
Kuodis.

daigos mėgėjus stoti Į choro: Kavaliauskas, Keršulis. A.
iis sukorė kuns

vak po petų ir tęsis iki 11 
Lietuvių laimėjimą prieš xaK- lojimas tik $1.00.

Steponas ir Valentina 
Minkai

Seniausių lietuviškų ra
dio programų vedėjai Nau
jojoj Anglijoj.

r n k a: e 
5:3 tašku.

gretas. Laurutis. O- Laucevičius.

. . i Harvardo 
(sės- • -•T . i mine 10 
L1, e- L. t 1 ' ..... vdobe. salėje .\'i-

universitetą pa-
ir “The Boston

SLA 328 kp. mitingas

;Martinkienė, B. Mickevičius. C. Mališauskas, S. M inkus, K. Mockus. A. Mizara. P. Mučin- skas, V.Norvaišienė, O. ir A- ieros, M. Paukštys. D. Pilka. B- Plišnys, Podžiukaitis. A-
j >ano JJ

n j - a u z 2 a v e n: u • ;• i v n u s
J- > r.

Lietuviu kalba

Kovo 2 d., šeštadienį,
SLA 32S kp. narių susirin->įa
kimas Sandaros salėje,. F.^slcepalaitis, A. Puzinauskas, i 
St.. So. Bostone. Visi nariai1 - «-•*-- — » » «------ •» “

Bus a- ūs valgiai. Įvai-: nebereikalinga
iūs cėrimai, linksma pro-j ---------
giama. muzika ir šokiai. į Bostono lietuvių pi-

Vieb s ir apylinkių lietu-J^čių draugijos 1956 metų 
viai maioniai kviečiami at-l ar.vskaita isspausdinta tik 
šliaukyti. į anglų kalba.

Sk. valdyba Į kad pernai
kad

Minėjo gimtadienį

___ pajamų turėta $128,Tarptautinis šokių vakaras 905.65 (vien iš baro SIU, 
---------- * Į 702.34 L
-k lene i, 818.807.34.

namai Įkainuo-
-a!č;,e 1 engia didžiuli f i 8177,652.53, vidaus Įren- 

; tautu tautinių šokių girnai ir inventorius 831,- 
vakarą. 689.67.

; f ».

balandžio liko 
d. J h imas Bark mokv- Draugijo:

Pereitą penktadieni, Wa 
shingtono dieną, sena mū- 

Is jos matyti. su skaitvtoja Ona Račkau- 
mirė 20 narių. ^kįenė iš Peabody, Mass..

šventė savo ~1 gimtadieni. 
Kartu su jos artimaisiais 

kad gryno pelno linkime jai geros sveikatos 
jr dar daug gimtadienių 
atšvęsti.

kviečiami būti 7 vai. vak., 
8:30 vai. turėsime vaišes, 
bus skanios arbatėlės. Kvie
čiami ir svečiai.b

BOSTONIEČIŲ AUKOS

Šokiai Dariaus poste

Z. Ričvaitis, J- J. Roman. Romanas, Rudauskas, Smirna- vičius, Stoncelis, L. Silkinis, K. Supranavičius, J. Siegis, A- šle- 
(Nukella į 7-ą pusi.)

Kas perka ar parduodanamus, ūkius, biznius kreipkitės į
Praną Lembertą

REALTOR

17 l'pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.)

GE C-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

iiIr!
Ii

5Ii
ii

LITUANISTIKOS MOKYKLOS BOSTONE 
TĖVU KOMITETAS

rengia

Šaunų Balių -Vakarienę
Kovo 3 d. 5 vai. vak.

Lietuviu Piliečių Draugijos Auditorijoj. So. Bostone

Amerikos legiono S. Da 
liaus posto patalpos (H ir 
7-tos gatvių kampasį jau 
baigtos Įrengti. Kiekvieną 
šeštadieni ten būna šokiai, 
įėjimas nemokamas. Visus 
kviečia užeiti ir linksmai 
laiką praleisti.

Komitetas

BOSTONO LIETUVIŲ
ORGANIZACIJOMS

Lietuvių Darbininkų Di aunu* 39-ia sukakti. Amerikos lie- gjjog 21-oji kuopa liepos 14 tuvių tarybai suaukota $1799.-1 d. mošia savo metinį pik
št). (Pernai ta proga buvo su^niką Bemice Claire farmoj. rinkta 82.175.28, užpernai Sb-jTai yra ta pati vieta, kur 457). Kaikurios organizacijos Vyfco mūsų piknikas perei- iš anksto surinko aukas iš sa- vasarą. Ryšium su tuo 
vo narių: maloniai pi’ašom kitas lie-Inž.inierių ir architektų tuvių organizacijas tą diegęs skyrius $369-00. Ateitinin- gįjyo piknikų neruošti. , # kai sendraugiai $169-00, Vii- LDD 21 kp. valdyba

Vasario 17 d. minint Lietuvos nepriklausomybės paskelbi-
NAMŲ SAVININKAMS Pentiname namus iš lauko ir vidaus; apkalame Stogeliais; sutaisome pijazus ir dengiam bei taisom stogus. Prašom kreiptis:

John Petrus

11 Gartland Street 
Jamaiea Plain. Mass.

Tel.: JA4-4574

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
SartatakM A. J. Alekna

•SS East Braadvay 
Saatli Bsstan 27. Nam.

Telefonas AN 8-4148
Bmjamin Moore Maltroa 

Popieros Sienon*
Stiklaa Langas

ViaoUa Reikmenya Namaa 
Beikmcnys Plumberiaan 
VtookieGeležios Daiktai

VAISTAS -AZIVA”

1—Vaistu nuo 
auiutimo

PrograirMongiri.i:
Bus >K..:

L.1. Gaidelis ir jo trejulė 
i'‘a- Jurgi- Lisauskas ir

Solistė Daiva 
kanklių muzika

nii.zik: veik- >ai’<ts ir :: 1; s

Vyru choro koncertas

Vyrų choro metinis kon
certas šiemet bss kovo 31 
tiieiui.

Įdomus Darbas Prie Radijo
laisvos Daria) Vietos

PATYRUSIOMS ir NORINČIOMS MOKYTIS. Mergaitėms DarbasVYNIOJIMO — LYDYMO — RINKIMO DALIŲ
Siūlome• Malonias darbo sąlygas • Apmokamas šventes• Apmokam gyvyiiės draudimą • (lerą transportaciją• Apmokamas atostogas • Kitokią naudą

AUTOMATIC RADIO MFG. CO.
122 Bronkline Aveniu-. Boston 15, Mass. (netoli Kenmore Se. j

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

®kreiptis ;

BRONIS KONTRIM 
Jnstice nf the Peace— ComtaMc 

598 E. Broadnay 
So. Boston 27, M«m.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

koją aieMjl- 
k

-Vaistu aoo kaulio. Greit

Reikalaukite litą vaistą pa- 
žymitaia sąnariais. Kates oi
kiekvieną numeri $1. Pini* 
fni, tekis ar money orderis H

Adresuokit: (M)

298 SRver Street
TI.


