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‘Kaip Dabar yra’ Mokesčiai; 
diemet Nebus Mažinami

Iždo Sekretorius G. M. Humpkrey Įspėja Kraštų ne
laukti Mažesnių Mokesčių; Jei Biudžetas Turėtų 

Pervirš) 3 ar 4 Bilionų Dolerių, Tada Galima
Būtų Mokesčius Sumažinti; Vyriausybės 

Išlaidos Eina Didyn.

Iždo sekretorius George Republikonai Minėjo 
“• Įvesdinimą
nimo šiais metais. Bent vy- ~
i iausybė pasisako prieš mo- Sausio 20 d. i epublikonų 
kesčių mažinimą. PaitlJa luinuose įmestuo-

Ateinančių metų biudže- ST . °Į £anizay° masinius šu
te vyriausybė numato turėti sllin^imus 11 pokylius pi e- 
trupučiuką daugiau pajamų z,<lemo D Eisenhoueno 
negu išlaidų, bet tas per- Į“.«. ,met« įvesdinimui pa-

NAUJA KARK Oi.'E.NfS GELBĖJIMO MAŠINA

t-ita nauja Amerikos kariuomenės marina gali pakeiti 
nešti j gilesnę vietą, jei jis užeitu ant seklumos, aria

r tonu laivelį ir 
iškelti i krantu.

J! nu‘

viršis urikiausys nuo to, ar yuueu- ^a PloSa kalbėjo 
kongresas pratęs dabar vei- Plentas Eisenhower.
kiančius akcizo įstatymus, Pllm,ne Partijai kad jis 
i__b- ko dar nėra apsisprendęs dėl,nulių galia pasibaigia J33" kandidatūros ir kad nidenį Sovietų priimtą
landžio 1 d. Be to, vyi-iau-'savo /andidatuios n kacl * i
sybė į biudžetų įrašė paja- sprendimas bus jo asmenį-
mas iš padidintų mokesčių nls’. atsizt elgiant į sveika- 
už pašto patarnavimą, bet “ ^ltas aplinkybes, 
kongresas dar nėra priėmęs .P,oFa . Plezidentas
įstatymo apie pašto patai- t, u“Pal užsiminė apie re- 
navimn nahramrinima. publikonų partijos pnnci-

m ‘ x pus ir sakė, jei partija lai-
Todel ateinančių kysis liberališkų principų,

perviršiai visai nėra tikri ų ,ikg visada jė Amerf.
Be to, numatomi perviršiai kos politiniame gyvenime, 
yra visai maži ir vynausy- Prezidentas D. D. Eisen.
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51-IEJI METAI

Prezidentas Sako Gamyba
Didės Šiais Metais
____________

Metinė Gamyba Gali Pasiekti 400 Bilionų Dolerių, 
Sako Prezidentas Savo Pranešime Apie Krašto 

Ekonominę Padėtį; Vyriausybė Patiekė Kon
gresui Eilę Pranešimų; Pasitarimai su 

Demokratais.

Mečys Gedvilas šį antradieni prezidentas
Neteko vietos P' D' E.i?enho"e|- . įteikiakongresui savo metini pra-

c ‘ ■ • nešima apie krašto ekono-Sovietų luetuvos numatę- mi dėtj tame .
r.ų pirmininkas Mečys Ged- sjnie ^k • fa. ,iai‘ m 

| vilas pereitų savaitę buvo meUis k,.Jto Qkis 
,atleistas is savo pareigų, o ba didės net
I! jo vietą buvo paskirtas ieks 40fl biHonu do)er;u

.(Motiejus sumauskas. pel. metus. Daugeii‘s ekono;
Už ką Mečys Gedvilas mstų mano, kad 1956 metu

............  Visą pereitą savaitę Bom- Kinų komunistai vėl pra- plaraį10 **vo vletį tusų antroj pusėj gamyba šiek
dijas paskelbė jau pernai bay didmiestyje Indijoje deda grasyti -išvaduoti’ i^lia '^‘anesa, bet Va- lėk sumažės, bet preziden-
rudeni Sovietų priimta am-vyko kruvinos riaušės prieš Formozos saią ir kartu- “ U.-°įe-?la &Pe loji- to pianesimas nelaukia

kad Amerika ■ nn‘‘’ kac Gedvilas prasikal- ūkiškų sunkumų, o jei ukis- 
ito tuo, jog Lietuvos kolcho- ka veikla kiek sumažėtų, 
Įzai nedirba taip, kaip Mas-į vyriausybė keta imtis prie-

Sausio 20 d. Vilniaus ra-

yko Kruvinos riaušes pn
Hestijos įstatymą visiems Nehru vyriausybės nutari- skundžiasi,
•‘bendradarbiavusiems su mą Bombay didmiesti pa- vilkinanti derybas Ženevo-!
priešu” žmonėms. Radijas daryti “federalinių distrik-je. Tos derybos eina nuo!, . r •• , ....
kvietė visus Lietuvoje dariu” ir nepriskirti jo nė prie pernai metų rugpiučio ld.\ * au»in3or}nJ u 10 veiklai sustip-
nepasidavusius partizanus vienos kalbinės valstijos ir kol kas buvo tik susitar-^^ Pase. 'U U1UZM. et.nn i.
ir besislapstančius nuo vai- (provincijosL Marati kai-ta pasikeisti belaisviais.! yl , , . , ...

_______ .iai ri... u;_ikas- Del kukuruzų (kornų )• sukvietė savo kariškus pa
- ,• ••• .... i . v- . • , į blogo derliaus ir dėl bur-tarė ius (Nacionaline bau-sevikų policijai, prisipazm- vyriausybes nutarimo pro-ko mažiausiai lo amerikie-L . . . t J v *1 J J J «„i nacionalistų pn-igumo Tarybą) į slaptą po-

r. vk!v iSUI1° sietuvoje Gedvilas sėdį, o paskui prezidentas

• * įuzų derlius buvo men- šį pirmadienį prezidentas

ti prie savo prasižengimų, o testavo, o paskui metėsi į čių kalėjimuose ir nePa^e’*'[^i^^Q1\;nįC1CI 
pagal amnestijos įstatymą’i iaušes.' džia, o Amerika leido ’ : 1 0 e uvc
vtsf tokie žmonės bus 
leisti nuo bausmės.

at-
be neretų, kad pirma butų h atsiliepdamas į New
mažinama valstybes skola Hampshire valstijos repub- 
11- jau paskui mažinami mo- ,ikonų nutalimą jtraukti jį
kesciai. j kandidatų sąrašą kovo 13

Iždo sekretorius mano, kandjdatų skyrimui, sutiko, 
kad jeigu biudžeto pertek- kad jo va,.das būtų įtrauk.
Jok.i4n° tada nalima ' imtu tas’ ^et *ta<^ j° sve*'(su ginklu rankose slapstosi
doleną, tada galima butų kata nebėra į,. nebcbus t^L. “----- , ..•'“T
mokesčius mažinti. kj kokių daktarai manė ją

Iždo sekretorius savo ais- buyus rfeš jo „
kiu ir griežtu pasisakymu ___________ ___
prieš mokesčių mažinimą IZ n i z
užpylė šalto vandens ant » UrSUVOS t ūKtO

mieste auku siems norintiems į Kiniją?*, bu'ęs pavarytas is savo tarsis su demokratų parti
jos senatorių George apie 

(užsienių politiką. Užsienių 
politikos klausimai dabar 
išėjo viešumon ir partijos 
rinkiminėj kovoj pradeda 
tuos klausimus kritiškai 
svarstyti. Tas ypač pasireiš
kė po valstybės sekreto
riaus John Foster Dulles 
pasikalbėjimo paskelbimo 
“Life” magazine. Preziden
tas norėtų, kad užsienių po
litika būtų abiejų partijų 
lemiama ir kad rinkiminėj 
kovoj užsienių politika bū
tų kuomažiausiai liečiama.

Vyriausybė jau įteikė 
kongresui visą eilę pasiūly
mų dėl įvairių įstatymų lei
dimo ir dėl ateinančių me
tų biudžeto. Nė vienas tų 
pasiūlymų dar neperėjo 
kongreso komisijas.

Komercijos departamen
tas praneša, kad 1955 metų 
trečiojo bertainio gamyba 
buvo tokia, kad jei visus 
metus taip būtų gaminama, 
metinė gamyba siektų 320 
bilionų dolerių. Pernai ga
myba kilo visus metus.

Bombėjaus
skaičius yi*a labai didelis, vykti studentams ten ke- 
Kai kurie pranešimai sako, liauti.
kad žuvo 200 žmonių ar Kinijos komunistai dabar(KUNIGAS MELISH

tatymą iš to daroma* išva-idau^au’ tūkstančio yra dažniau apšaudo Matsu ir LAIKE PAMALDAS
areštuotų, o keli šimtai yra Quemoy salas ir vis grasi- --------
sužeisti. na, kad jie vienu ar kitu; Pereitą savaitę pranese-

Savaitės gale kariuomenė ba,,lu atims. Fo™oz«s sal? kacl <iu episko-
ir policija riaušės apmalši-ls kmų nacionalistų, 
no, bet užtat riaušės pradė-

Kad bolševikai rado rei 
kalo garsinti amnestijos įs-:

aa, kad Lietuvoje vis dar 
yra valdžios priešų, kurie

kata nebėra ir nebebus to-jnuo njsų bolševikų ir 
pasiduoda.

ne-

Alžyre Kruvinai 
Malšina Maištą

Prancūzų kariška vyres
nybė praneša iš Alžyro, 
kad tame krašte per pasku
tines dvi dienas buvo nu
šautas 61 Alžyro maištinin
kas, o per visą pereitą sa
vaitę ten nušauta o&0 maiš
tininkų ir keli šimtai paim
ti į nelaisvę. Prancūzai irgi 
neteko kelių šimtų užmuš
tų ir nemažai sužeistų.

rytines. Vokietijos atstovai. daiku sunajkiJ d AIŽį..
ro maistininkų. Tas pasida-

ant
visu kalbančių, kad šiais 
rinkiminiais metais mokes
čiai bus sumažinti. Sausio 27 d. Prahoje,

Iždo sekretorius kalbėjo Cechoslovakijos sostinėj, 
ir apie gen. Ridguay iš-susirinks posėdžių “Var-
keltą nusiskundimą, kad šuvos pakto” valstybių at
karo pajėgos yra mažina- §tOvai. Varšuvos paktą Ru- 
mos. Jis sako, kad kai- gjja jr jos pavergtos šalys 
bos a .e perdaug didelį ka- (satelitai), kaipo atsakymą 
• > pajėgų sumažinimą yra j Vokietijos įsijungimą į 
be pagrindo, bet į ginčą ne- §iaurės Atlanto Gynimosi 
sileido, nes karo biudžetą Sąjungą (NATO), 
liečiant reikėtų iškelti daug posėdžiuose dalyvaus ir 
paslapčių.

-------------------------- o Kinija atsiųs savo stebė
P/Lsfcufini Kartą tojus.

Gerai Paūžė Pranešimai sako, kad
_____  posėdžiuose bus apsvarsty-

Abraham Lincoln Day, ta įvairių valstybių parei- 
<S9 metų amžiaus ir jo žmo- gos bendro gynimosi pla-į

Noriai Tariasi

rė galima todėl, kad vietos 
žmonės pradeda bendradar
biauti su prancūzais prie 
maištininkus, kurie ima is 
kaimiečių maistą ir visokius

J reikmenis.
Neramumai dar iškyla ir

na 80 metų, iš Geneva, 111., nuošė.
turėjo susitaupę 22,000 do-----------------------
lerių. Jie nutarė paskutinį VISI NEPILIEČIAI 
kartą paūžti ir išvyko lėk-
tu\u j Europą pusei metų. ———- ... (susikirtime su policija buvo
Po penkių menesių jie at- Ši menesį, iki sausio 31’.... -2__

TURI RĖGlŠTRUOTISiTu"ise- tuli PIa«»
autonomiją. Ten sausio 22

sidūrė Londone, Anglijoje, d., visi nepiliečiai turi užsi-, 
be cento kišenėje ir visą registruoti pašte. Pašte duo-j 
mėnesį gyveno neturtėlių dami blankai, ant kurių 
namuose Londone, kol ga- nepiliečiai turi įrašyti savo 
\o tikietą plaukti laivu at- vardą pavardę, kada atvy- 
gal į ‘Ameriką. Išvykdami kęs Amerikon, kada ir kur

užmušta 40 žmonių.

$14 SAVAITĘ
PORKKALA LAISVA

Šią

f
vietos.

palų Šventos Trejybės baž
nyčioje Brooklyne susipešė 
dėl to, kuris iš jų turi lai-

jo kilti kituose didmiesčiuo- Kinija Panaikina kvti bažnvčioie oamaldas 
'V^“^visiž, Pril-ačią Nuosavybę

komunistai buvo -------- Tal buvo sekmad.ėm sau-mesnieji
policijos sugaudyti ir pa- . . . . ...
dėti į kalėjimą, nes buvo ^intl pvnati nuošaly be.į Sausio 22 d. toje bazny- 
įtarimas, kad tai jie suor- Sausio 21 d. visoj Kinijoj cioje pamaldas laikė kun. 
ganizavo riaušes.

Kinijoj baigiama panai-įsio 15.

Sausio 21 d.
miestuose buvo suruoštos Melish, kurį vyskupas ir pa- 
“džiaugsmo demonsti aci-į lapijos komiteto dauguma 
jos” dėlto, kad vyriausybė, pašalino iš vietos. Bet vys- 

Katatikų Bažnyčia perėmė į valdžios rankas'kūpąs prašė teismą už-
Bizni^kūi Tvarkosi v*sa dar *^* šioliai buvusių drausti kunigui Mefish lan-

’_____ privačių imonininkų ir kyti bažnyčią, o episkopalų
krautuvininkų turtą. !bažnyčia veda tyrinėjimą

dėl kun. Melish elgesio ir
gal būt pašalins jį iš kuni-

os pra-igų tarpo.
60 nuo 

koo-
kolchozus.

Katalikų bažnyčia, žiū
rint biznierišku žvilgsniu, 
yra gerai tvarkoma organi- L 
zacija. Šitaip skelbia “Ame- b 
rican Institute of

Kinijos valstiečiai pagrei
tintu būdu varomi i kolcho- 

ir, pagal vž 
jau viršManage- n.esl.mus«. ..... smičių vra įsijungę imeni,’ kuns tyrinėja b.z- ’

nio organizacijas ir *duoda
patarimus, kaip geriau jas
tvarkyti RYTINĖ VOKIETIJA

Tyrinėjimas parodęs, kad KURIA SAV0 ARMIJ> 
Kataliku Bažnyčia

POLICININKAS PLĖŠĖ— 
PAKLIUVO f KALĖJIMU

biznio

Vienas New Yorko poli
cininkas, Alfonso Lopicco- 
lo, sausio 22 d. buvo areš-

atžvilgiu vra neblogiau \nkiet.ja p,neita!tuotas uz plėsimą. .I,s ,r jo
tvarkoma, kaip pačios ge- T™ F i’^lbe. kad j, ku-sėbras jsiverze nakčia |
liausies nepolitinės organi- ”a haud,es al'm!« " . l’Mv,ę"». yiesbucio kambarį n

.. skvre krašto gvnimo minis- atėmė įs 4 ten buvusiu zmo-zacijos. .
lnstituta> aiškino bažny ,.• • • • •> (iie;cios organizaciją, jos veik-

viciir»mpiiėi«*. ins turtu ‘ aP***

tvai 
bizniei 
Kataliku

Gelžkelio Nelaimėj 
Žuvo 29 Žmonės

* i • miestyi v
?riu iki šiol buvusi “hau-Tuu $50. Kitas policininkas » • ‘w * * 1 ’fiVlOTO VHCies polici jos” viršininkai pastebėjo, kad viešbutyje v.tžiavo r

Los Angeles, Calif., prie- 
ienas traukinys su 

agonais keleivių nu- 
nuo bėgių sekma

dieni. 29 žmonės žuvo ne-

savaitę ketvirtadienįitojam
iš Londono jie paliko sko-gimęs ir kur gyvena. Užpil-yra paskutinė diena, kadajlų tvarkymo. Tyrinėtojai 
lingi neturtėlių prieglaudai dyti blankai turi būti ati- rusai turi pasitraukti iš’sako, kad jie visiškai neįsi- 
36 dolerius. duoti bet kokiame pašte Porkkala uosto netoli Hel- domauja dogmomis ir įvai-

Seniai visai nesigaili sa- pašto tarnautojams. Už ne- sinkių, Suomijos. Rusai su-
vo iškaštingos kelionės ir siregistravimą gresia pa- tiko Porkkala grąžinti Suo- 
išleistų pinigų. Jie sako, bauda. mijai, nes ji jiems neberei-
kad verta buvo “paskutinį Nepiliečių registracija da- kalinga šeimininkavimui 
kartą paūžti,” jm ilgo sun- romą kasmet pagal Imigra- Baltijos jūroje. I Porkkala 
kons darbo ir taupymo cijos įstatymo reikalavimą, grįš suomiai gyventojai.

naujas unuorma? no
važiavimo nusirito nuo bė
gių. Lokomotyvo vairuoto
jas sako, kad traukinys va
žiavo 50 mylių per valan- 

N’e\v Yorko miesto vadai dą ir kai jis norėjo jį su
pinės pasisukimą, jis

tas rainyrx)je.
Jau trečią kartą Ne\v

Yorko policininkų tarpe bu
vo pagautas plėšikas.Ecnomi nuteistas mirti

rių bažnyčių mokslu, bet --------
tyrinėdami Katalikų Bažny- Praeitą ketvirtadienį bai-
čios veiklą norėjo išaiškin- gėri 2 savaiti užsitęsusi sa- sako, kad jie žūt būt siekia lėtinti 
ti, kaip jos reikalai yra vo žmonos nužudytojo Bo- išnaikinti policininkų tarpe laikinai apsvaigo ir tik pa
tvarkomi žiūrint biznierių nomi byla. Bonomi nuteis-tokius žmones, kurie laužo budo, kada traukinys jau 
akimis. um mirtimi. Įstatymus. ' buvo nušokęs nuo bėgių

t
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Įdomūs ginčai

Amerikos valstybės sekretorius John Foster Dulles
nesenai per “Lite 
.raštui trijų ka:u:

žurnalą nasisakė išvengės mūsų
Koreioi. indokini joi prie For-

mozos. Jis sako. kad Amerika buvusi visuose triįuo-
atsitikimuose

oi it i kos. dėl
’ engtas.

l)ei lokio Anų 
dabar eina ginčai, 
.-ekretorius žaidžia 
dienių politika, nors

' prie 
n.ebi io au.

karo paku clo. 
i izikuoti.

.U
UlVo iS-

okio naro iiziko

vos užsienių politikos 1i Lmiokratai sako. 
ru-.SKa rulete st

1 -imui

i'lbūdinimr,
valstvoe*

Amerikos uz-
vesti užsieniu politika be

niekas nepaliko.
i •' '

Juk nenorint lizi- 
te i o et i taika. I c*kuoti. visada reikėtų nusilenkti 

dėl ginčai dėl “rusiškos ruletės' 
minis triukšmas, kaip rimtas < 
apie tai. kad Ameiikos valstybės sekretoriaus žodžiuo-

ItlOOO llaugiau rinki
ne kai Jam

vra nemaža doza na:;rasto rinkimini*
Jis kalba pro lansa publikai, kad ii

pa-i gyrimo, 
nemanytu, įog

SISIRVPINR Dfil. IZRAELIO

.h k.ihu t»tnn otnereti -ek: etnrius l)ag Kam. 
marsk'old (kairėj) Li!lr:<i su Sirijos atstovu Ahmetl 
Shukairy prieš Saugumo Tarybos posėdi, kuris -vars
tė Izraelio papeikinui gėl Sirijus sargybų puldi'.ėjimo 
k!a.:-:r.; s. Tarjba vienu balsu papeikė Izraeli

Iš Tolimųjų Hawa>u

sąskaitas pas teisėjus, 
vvajuose kol kas tokių 
kių pilnos krautuvės.
Su mūsų skaitytojai* 
ir draugais

Ha-
pre-

M. Gedvilas IšlėkėMetinių švenčių proga "»• mc»c iBombay didmiesty, vyko
gavome labai.daug atviru- ištikimas Maskvos žmo-;kruvinos riaušės. Policija

* * . . . , • mes" gus Lietuvos “vyriausybės’^skelbia, kad Indijos komu
ninis metais ir dargi nuo p,ie;akyje, Mečys Gedvi- nistai tas riaušes suorgani- 
tokių draugų, su kuriais ne- las, pavarytas iš savo vietos J zavę. Riaušėse žuvo apie 
tui ėjome pirmiau užmezgę jj pakeitė Motiejus šu-'400 žmonių, virš 1000 yra 
asmeninės pažinties. Seniau mauskas. 'padėta i kalėjimus, o šim-

L’ž ką Gedvilas pavary-'tai sužeistų guli ligoninėse.atvirukai ateidavo komerci
nio pobūdžio, linkėjimai byI-eviku da ne-! ... ..
gražiomis spalvomis i-- T> ' • • * j • ' Riaušių pi iežastis yraS . panonu. k p|.anesa Rus.jos spaudoje
spausdinti ir viskas. Dabar 
be
parašytu
dies išreikštos gražios min- įA*’ i i 7 • kalbančių žmonių, bet jametys. Jeigu nebūna vietos V. r S>TOna <IWelis »'
? nebūna .. šlubuoja, kad daugelis zmo-°

ant atvirutes parašyti, tai ,.ju Lietuv e vaikįto j baž. | 
skyrium laiškuti parašo ir z

pdUHUHU 11 visnas. au kufis jaiRas buyo ‘ • ——e
ie to jau būna daug ranka ;wa:„u1 r ,mt„v«i^ vi- ”I®niestls jia apgyventas.a.rašytų ir iš gilumos šir- E“, " daugumoje maruti kalba
lioa »wi,v_ • . u ,llL nat kalbančiu žmoniu. bet iame

_____  ... Paias>u 11 nvčias ir klauso
.......................... kai‘u pasiunčia. Seniau tik ,.. .

>u švenčių linkėjimais ir amerikonai taip darydavo, skundė«i *

gužerati
žmoniu.

kalbą kalbančių 
, . Skirstant Indiją

.. kun1.^: pagal ‘ kalbines valstijas 
Lietuvos 0)>ovincijas), kilo ginčasPen metu kieti že-ožiai vra visiškai užmiršti. Metiniu švenčiu sumas

(»en. Kiugvvay
kai jį veitę silpninti Amei 

ve. kad jis priimtų jų pašinu .jimams 
;-tas n:}iėp‘;;s. Kai iis reiškė kiloki-: 

uvo Įspėtas, kad jo buvęs viršininkas
vyriausias karo 'pajėgų vadas. : •• ezi'eutas 
,-enho\ver. sutinka armiją mažinti ir jam 
. imis prezidento valiai. . .

komunistus, 
iaušes, 

ugy- 
neutra- 

kvos
įoje jau ir taip agemų nitu joj. juuinu, kam 

apie trečdalis gyventojų priskirtų Bombay didmiesti 
Kau- vra jį Rusjjos atsiųsti žmo- Chruščiovas, kuris taip1). D. Ei-puošia eglaites namuose,-- Ie . . " *Kajp pašto tar-kad mūsų salos,

dera prie. krautuvėse, kino teatruose. ^’?" '’U'"'. j"b? ai, centralinio ‘knygyno ad- nės> o lietuviu tautos nema. dosniai švaistėsi •pripazi-
-etamėse ir viešose aikš- ./T, .V , L,v ' ministratorė, p. Thelma ža (]alis yra ' išblaškyta po nimais” Kašmire ir kalbė-

sovehozus, damas apie Goa koloniją? 
sunkių ///

Per Mažai, Per Vėlu

vra Dėka Raudonajam Kryžiui Riaušės Bombėjuje
Vyriausybės pasiūlyta 

programa žemės ūkio pro-?iasi dovanomis, keičia-
ivuotomis atvirutėmis Mūsų sūnaus žmona
-  -----------š—• ■ - ~7—registruota slaugė, tai

lėdi

:vek karo pajėgų laikyti.
Geli. Ridgvvay sako. jog sumažinus Amerikos

.mją. ji dabar nebegali atlikti savo paskirties ir jeigu su 1)riespaudos ir g^ėtu lėdu fIiena .i» taipgi buvo Philadelphijos, rašo: “šio-
’skiltu kur nors karas. Kuriame oėl įvairių pi težasčių d arkytis taip. kaip tų kraš- ligoninėje prie savo parei- mis dienomis Amerikos ^siartinant šventėms mes Farmerių Unijos atstovas tą

ar si Sl)f
E a- Juozas Rutkauskas, iš Pereitą savaitę Indijoje, dūktų kainoms 

---------------------------------- dabai* svarstoma
palaikyti
kongrese.

..vgaiima būtų vaitoti atominių ginklų. Amerika vėl tų. eyventojų dauguma nori. ’r 
;ūių bėdoje, kain ji buvo Korėjos karo pradžioje. Mūsų pnetelins rašo: kėdė

Savo samprotavimus gen. Ridgvvay paremia kariš- --Kodėl .nesusitarti Rusijo- -<are
Kais argumentais ir. atrodo 

Amerika, po Korėjos
žino savo kariškas pajėgas, 
kidgvvav. ne kariukais. bet

prie šeimos stalo jos Raudonasis Kryžius surado prisimenam visus 
buyo tuščia. Bet va- Lenkijoj mano' tikrą sesu- draugus, siunčiam 

iinai papasakojo kurt g\7vena tremtyje su ^tis ir keičiamės 
■ - • . dziais linkėjimais,labai rimtais argumentais, pavergtu tautu žmonėms čia raums šitokį nuotyki: V ie-dvįem savo dukrytėms n 

karo galo. žemiai suma- Amerikoje ir miestuose, bent bas Rvtn kraštu kilmės (Įar vieną svetima mergai

senus programą apibūdino, kaip 
atviru- “per mažai ir per vėlai,” ir 
ntiošir- ypač griežtai tos organiza- 
nepai- cijos atstovas kritikavo vy- 

siūloma “diįvosnt. kaip toli būtum vieni riausybes 
šeima, tę užaugino. Jos vyras, ma- nuo kitų. O jei ne Kalėdos, banką,” <Jrba pervedimą 
is ma- n‘o švogeris, kovojo už de- ta’ ^a’ if užmirštume vieni dalies dirbamos žemės i

žvarbu buvo pasirodvi.
džetu, svarbu buvo pelit
mokesčius, o todėl g i n kii
m< s neatsižvel g ian t į Am
■ ir.inkams ir į esamą ta ru

M < etesciai. yj>ač tuli i
Biudžetas įau. rodos. i ši’
išlvgii T* .- las visKa?

:umažino. pagal gen. 
n r a n s i n i a i s sumetimais

didesniuose, nesurenyti gatvė- žmogus turi gražia 
bendras demonstracijas su Gur.P Žmona ir ketui

ti “Pažinčių Atnaujinimo .į,ro8’?m.’ ĮlaaS
J kritikos ir iš demokratų

sa jun-prezidento ir kongreso rinki
mų metai, tai toks pavergtųjų

: ; ... i -a.;,,-,- tautu atstovu balsas čia Ame-Liesiems. buvo sumažinti. . .- , . ...„ , .. nko.ie greičiau butų išgirstas
nl.tds, ai nem žadama Jis jr j b atkreiptu rimtesni dė- >....................— ■— -------- __ i-OVr»Ia Iv <nwlw unt-olo

ir žo. Pirmiau automobilis su- _ kovoja n JC\yoę aukoja. ‘-Dar vieną dalykėli pa-
lamdė šonkaulius, o dabar bkusnis naslattėhus <bau- s5*sakysiu, tai vakar grįžau al inan

P "firecrackers” iššutino akis £ai Pasnma> pnglaudžia, Yorko, kur išbuvau l)loS,an1^;
galės ma- užaugma n- vėl paruošia (iienas SLA .eikalais, kaj >fsPien<lzia perteklių prob- 

valstybė- sek'eK.iiu- sakosi vertes “■ i^ikinea“ troli-torto visai sveikintina ir tjt ši pasauli. naujus kovotojus uz laisvę kontrolės komisijos na-lemos'
tikę ir žiūrėjęs ka!, -j rov-|ai j , skbf. čia kas' tai rėra abejonės, kad visa lie- gitas žmogus išeirtamas Buvau susitikęs ir Juo-
nesiderina ir, rodos, kom i esąs turės progos tą nesi- tuvių spauda, o taip pat ir ligoninei nesumokėjo išlai- E., . »

nMiE kitu tautybių spauda šiame dų, sakė neturįs išteklių ir tJeKui Juozui
EiimJ'tb kl;«įtL '? rtimanymą ši.- ,,/ašė palaukti.' Bet vos'tik }jXnu™ aišlLti*'1™'8 " TlTsLA TeJre EaT se maEuvartoThU j“pertek-

dingai paremtų. parėjęs namo nusivedė vai- įaishuų. dnba SLA centie. Jau se- . >. i5v/įtI i ,,$«•«
. p.,......................... ; -.......... , ... , , Bet spauda gali sumany-kučius į krautuvę ir kiek- Gera* sumanymas na’ 10 ne^uvau matęs, bis- z cn.^ndim/ tonvj
o. n. ..i. zaa\ >i, pa>.povtinnni ;.u’.p >> ;nia įskelti, gali ji remti, ga-vienam nupirko po dešimt* . ki lvg senstelėjęs, bet savo . vartoiimn didinimo

onoiėsm.jog H ‘ .nti žmones tokią vi2. doierių vertės, iš viso už Stanley Bakanas, is Pdts- išvaizdoj visai nepasikei- esk^

sunirtai sužalotas, lipai . gtuju. ,. . _. . *, • » r i a. ' buvo Iigonmeie ir tik prieš "Ame- . .1 .
sesutė 

Tai va, ka
mano sesute pasiėmus šventey Gerai? Stasiuk, aš

reis-pat šventes išėjo namo, bet užaugino. . *\*y sumanymą paremtu
per Kalėdas vėl atgal gri- ^ia žmonėms demokiatija ?uoju jį.

jėgas, nes is 
taupu, kuų 

’ Kai

pasiekta nusilpninus Karo pa-mesj Amerikos visuomene
ekur kitur negalima buto padarvti su-politinė- organizacijos."

tik iš didžiausios krašto gynimo pozicijos. Tiek iš mūsų draugo* •• 1 * ••••• inkluotos najėnos buvo mažinamos, Amcri- K. laiško. Mintis mums at- P' vargiai jis jau

ir bai tai P°* Kritikai nurodo, kad 
’ vyriausybė tris metus delsė 

ir nieko nedarė ir tik besi- 
rtnkimams siūlo 
kuri visvien ne-

Amerikos žemės ūkio ne-

oermimą išaiškintu Gen 
’iudyti atstovų rūir 

daug i domiu. et dalvku.

Ridgvvay jau yra 
ir iš jo pasisakymų

pavyzdžiu.” za St:!s,!na.' kuris persikėlė Salavimai yra per didelis 
.i ir Onai Rut- iš' Boston,; New Yorkan, oa.m-vbos Į»artą«ny». Je. ga-

a: jautėsi, 
jo siūlomas 
■u visų karo pajėgų 
een. Ridgvvay sakosi 
buvęs jam priešingas
re-as iiyi pasistengs išaiškinti.

• i

kada prezidentas pareiškė k 
ginkluotu naie

ta'-:
mažinimas via

viršininko
t a romą

nritarimu. nors
tokiam mažinimui nepritaręs ir ZUoti 

Atrodo, kad tą reikalą kon- tvbiu

buvo kurtas, taip ir,.«ari>'b»s mažinime. Vi- 
ink-k T n* ilnom>oks kitoks sprendimas yraoaioa lureių vigam-g u n ot-niomiiuanieus \au\.u-~- ------b'”r. - >■ iokis. irti .iuuiii ., la;b-iMQ

politinės įvairių tau- čius, kaip žaisti su ugnimi. k«ns vaizduoja zie- lalTU ;,us j,, viskas. Priim- ‘»«"««•
voiu organizacijos. Lietu- pats amžinai susižalojo. Tai mos šventes, kart ir jUs ne- mūsų širdingiausius; , ” .. . . J. .®K
'h. ta. pe geriausiai tiktų to va, nelaimės žmogų ištinka, nžmi.štum^ jog sviete dar Jinkėjimus.-Stasys ir Sieliai

ningą akciją remti, bet pa-$40 sprogstamųjų medžią- tnireh, Pa., laso: Siunčiu tę§ kaip 
ti ta darbą turėtų organi- gu ir bemokindamas vaiku- . Kalėdų sv eikinimo atyi-ir daba,

Generolo Ridgvvav “’•* mb;i” sprogo veik kartu su darbo imtis Amerikos Lie-o iau tokis pats jos pasi-Vls Vra žiema su visomis bora Bakanai.” Ačiū jums; bAb;„
“I.ife” magazino „askalbtu straipsniu apie rizikingą h tuvių Taiybai, kini lengvai ieškojo. *»vo grožybėmis, kas pas „ž linkėjimus ir malonų,lull.e?n’>6« mąąuiti, kokių
"karui į veidą" žiūrinčią Amerikos užsieniu politika, galėtų susitarti su kitų tau- ^es pns)rn.nam
Kai tie du pasisakymai, viena- kariškio, o kitas *................ .........
tiko ir dii
ii' nepašvi
1. - 1 1 ivUG Kas

4, * *• ’ -v
raus jau pilniausiam įsisiu- laiškuti. ‘ produktų gamybą mažinti
bavime— šaltis, snaigės ir \elie Katiliūtė, iš New;n' k\ek fa,7«enams už Ui

pamirškit, kad svieteA p z valga
i, pareitų nuo susitari-tus. “Firecrackers” ir re- ?.vkį rašėt, kad pas jum bū- šoktųsi, nes tikrai žinau>; Pereitą savaitę susirinko 
ir Įvairiose vietose ji volveriai būdavo liuosai lei-na nuolatinė vasara, tai ne-;kad vedusiems daug šilčiau naujai išrinktas Prancūzijos

•vykti 
_ mo
" galėtų būti skirtinga. Bet džiam i darban, dnimsdavo daricyventi. į parlamentas. Jame yra 151

Jonas Subačius, viengun-! komunistas, 52 fašistai irdėl pačios akcijos reikalin-žmonių ramuma ir nešda-v,s žiemos esama. ____ __
Kodėl Nepasirodyti v ergtų tautu kilmės žmonių gurno ir dėl bendrųjų šū-vo visokiausias nelaimes. “Kartu dar norisi prisi-gis, dirba kone visą gyve-Ja’^ keturių šimtų atstovų iš

Vieningai? Amerikoje yra daug. Lietu-kių susitarimas būtų reika-Bet laikui bėgant kone vi-minti kitus dalvkus ir sujnima aludėje 14-tos gatvėsįkitų “vidurio” grupių. Bet 
enkai,lingas. mjosc miestuose buvo už-;jumis pasidalinti mintimis.!?!

Reikia tikėtis, kad A.L.T. drausta ne vien tokiais Pirmučiausia turiu pa*isa-
'.lai. latviai.

1’’'* j“.1;'’ukrainiečiai, 
’-avome paracinimą laik- 
iastyje iškelti mintį 
, i<i rusų pav ergtų 

. monė

Iš leno cero
estai, 
rumunai, ven-

kad
grai. cechai ir slovakai, al- pasvarstys tą reikalą ir gal žiiislai: žaisti, uždrausta iri kyti, kad man ir kitiems

kampas Bowery, New!kas sudarys vyriausybę, ir 
Yorke. dėl šalčio nesiskun- kokia dauguma tą vyriau- 
džia, tik sako, kad jis darįsVbę parlamente rems, to 
turi vergauti 3 metus ir dar niekas nežino. Vidurio 

partijos nesutaria savo tar- 
l>e, todėl pastovios vyriau

•anai. foilgarai visi čia turi būt ras progos tuo reikalu i rau:uvėm< tokius žaislus senesnės kartos tokiems su- 
b.utų f;]fb.sne> af mažesnes kolo-pasikeisti nuomonėmis su i ardavinėti. O jei kas par-tvėrimams nelabai patinka, kaip tik pasiliuosuos iš tos 

čia Amerikoje m.- . jja< ir visi lygiai yra suin- kitų tautinių grtipių atsto-duoda ir perka, tai jau bū-kai snaigės čiupinėja vei-1 vergijos, tuoj skris į Ha- _ _ .
tusi vieniiico< oolitinės nk-t(.re<uo,b pad jų gimtieji vybėmis. Tikime, kad lie-ua slaptu* juodosios rinkos dus ir šaltis graibstosi apie vvajus. Welcome. Jonai, Prancūzija neturės ir
cijos, ypač Gai* l inkimi- naštai, ar jų tėvu gimimo tuviai tokią akciją širdin-verslas ir ū kio. kai pakliū- ausis. Bet Kalėdos, tai vis-jba bavajietiškai tariant. P*ie naujo parlamento.
siais meta.'. Lr- <- pa- ,.a.-tai būto laisvi nuo ru-gai paremtų. tai tiems tenka suvesti gi yra geras dalykas, nes Aloha. A. Jenkins j J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

KO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Illinois lygumose

CHICAGO, ILL.

Lietuvių Tarybos žodis
Chicagos Lietuvių

ROCKFORD, ILL.

Kalėdų eglutės

se rado tik smulkių pinigų. 
Juos paėmę, pradėjo mušti. 
Kas būtų buvę, nežinia, bet 
laimė, kad tuo metu artino
si kita mašina. Plėšikai Įšo
ko i savo mašiną ir nuva
žiavo.

Keliočiui sumušta galva,vnicagos Lietuvių bary- Turėjome net 2 Kalėdųl J' 
ba, pradedama Naujuosius eglutes. Vieną jų surengė ’ -A Ldn!<1y. kf10- 
J1L6 Metus, nuoširdžiai t. B. vietos skyrius. Blo-i? 1 S1 pasveikt!, ° klu-

KAS SKAITO, RAKO 

TAS DUONOS NEPRAIC

Wew Yorko padangėje
BRAZILIJOS PREZIDENTAS ANGLIJOJE

Naujai išrinktas Brazilijos prezidentas Juste'ina 
i.ilst liek, kuris pareigas perims siu n:e .0 
dabar lanku Europą, čia matome ji sveikinantis 
Anglijęs ministerių pirmininku F.den ju garaai 
rengtame pokyly.

-u

Studijų dienos
Studentų Sąjunga vasario

narės: O. Bložienė 
man, O. Aukštuolien

4-5 dienomis rengia studijų **mbiazienė. 
dienas. Jų metu bus nagri- J* Rimanavičius 
nėtas klausimas: Lietuvos pranešimą apie 
istorinė perspektyva. Pa- ruoštą Naujų .Metu sutiki- 
skaitas skaitys: dr. J. Puzi- 1110 vakarą, 
nas. dr. D. Krivickas irdr. kiti valdybos 
J. Girnius. Be to s'udentų simą papildė, 
ketvertukas tvarkys bend- *ais požiūriai?

■» 1 3!. Ro-
ir

padare
kuopos

pasirūpinti geresniu

Perkūną

nsas patrijotines g-j, ka(Į iš vaikų tebuvoi t - 
organizacijas, klu-jnkta tik p0 50 centų. Ko-i^ * ‘ 1 - e irn^* 

politinius, i-Įiį dovanėlių gali už juos
t ker.ominius, sporto ir vi- numirkti?

sveikina 
lietuvių oi 
bus, draugijas,

Reikėjo bent po į E. ST. LOUIS, ILL.

F. Spūdis ir 
nariai prane- 

Va karas ci
cerai pavv-

sus nitoluus organizacinius §1 rinkti. Vaikai tikėjo 
\ ienetus, kurie visą laiką daugiau ko gauti, 
nepertraukiamai bendra- Skyriaus pirmininkas,
oartnauja su t mcagos Lie- no?s :r diplomatas, bet sa-į Turime šitokias organiza- 
tuvių laryba ir remia jos Vo žodžiu nuotaikos nepa-jcijas: Lietuvių Bendruome- 
(iarbus bei tiKsIus meteria- kėlė. O Kalėdų senelis at- nės E. St. Louis 
liniai ir moraliniai.

Mūsų draugijos

skyrių,
skubėjo toks laibutis, suki- naujųjų ateivių vadovauja- 

Jis neblogai veikia,Dėkoja už teikiama pa-josi ir kalbėjo lyg jauni-mą. 
•;.ni,i. linki geriausios sėk- kailis. Vyresnieji vaikai ruošiuošia visokius minėjimus,1
mes organizaciniame gvve- '-'■Kiji atpažino, kas yra tas vaidinimus ir tt., turi chorą.
ni me ir prašo bei tikisi "senelis , o mažieji bijojo pavadintą "Nemuno’’ var- 
glandaus tolimesnio bend-TL nes turėjo kaukę, tinka-,du, kuriam vadovauja A. 
radarbiavimo. kaukiu baliui. Pauliukaitis. Choras yra

Ta proga pranešama, kad Meninę programą atliko daug kame gražiai pasido- —

ras diskusijas lietuviškų ko, jo dalyviai jautėsi vi- 
vcrtybių klausimu. siškai patenkinti.

Vasario 4 d. vakare bus K. Bielinis padarė Įdomų 
viešas meno ir literatūros pranešimą apie Rusiios pa- 
vakaras. Atvykstantieji iš vergtąsias Rytu Europos 
kitur nakvynių reikalu krei- tautas ir New Yorke susi
piasi i S. Novickį (630 dariusio 
Westminster Rd., Brook- veiklą 
lyn 30, N. Y.,
9-2314).

tel.

Malonus pobūvis 
pas Stanko

tu tautu komiteto 
Apie ta komitetą 

b E sis tus buvo pasisakyt'! iau 
praeitame kuopos susirinki
me: dabar, dalykui dar la
biau paaiškėjus, nutarta 
laukti tolimesniu to komite-

Frances Stanko muzikos to darbu, apie kuriuos............. _____ , ................  kuo-
cidžioji lietuviu šventė — Lituanistinės mokyklos mo- dęs. Gražiai jis atstovavo terj Gene, ku,.je kaIba Įje_ kon> patj įsipareigodama fetudij°Je buvo malonus po-pai oficialiai praneš ios at- 
Lieiuvos Nepriklausomybės kiniai,. mokytojų vadovau- lietuviams ir tautų šventė- tUviškai. ‘ paruošti vakariene taip, būvis* Be studijos mokinių stovai Nevv Yorko Lietuviu

* būtu padainavo viešnios Marga-Taryboje.
šeimos, ir Lietuvoje sočiai ir skaniai pavaišinti. ret Cesnaviciūtė - Petrikie- 

argą vargo. Į Ame- Menam komisi io;

1 askeib. mi i 
Įvyks vasario 
Aukštesniosios 
salėje.

į•ammėpmas jam:. Jie pasakė gražių je, jis yra pasirodęs ir te- 
2 :’. Marijos eilėraščių, padainavo ir pa- levizijoje.

Senųjų ateivių šitoje or- J
Eglutė buvo ruošiama ganizacijoje labai mažai.

Mokyklos so

Pachesa, 
tingės

’lorida. 
Ma

liau smukle.

' nė. St. Kežemekas ii- pats Eus ''iomi<’s diskusii°s 
nariui šeimininkas. Visiems akom- Kitas kuopos 

ponavo Lilian Stilsonaitė- mes ivvks Atletu 
Šateikienė. Visi svečiai šei- lėj vasa’io 12 d.. 3 
mininkui jo gimtadienio pietų. Bet tai bus 
1 toga užtraukė "Ilgiausių eilinis susirinkima- 

social- metu.”

irinki-
rai ša-

>)O
r.e

: L’
J.n ne naujieji aiciYuu, nu- 

įie turi mažų vaikų. Kodėl Yra Laisvės Mylėtojų Dr- 
jie te pakviesti? Juk ja, Lietuvių Darbininku Sti

be eiliniu dalyvi;;. 1 us Molūžėjusiais meta
v . , . „ demokratu vakarienė

Skaudi zaizda Jani zmo-(,av0 p:,^ ,;klb() ,.nf n,jotaikos.
pareigą dalyvauti bei sūdė- 1 bendruomenei gali plikiau-sivienijimas, Baltojo Dobi-nos lj°a- Jl -1au .pose, kurios yra kiek ei d- ----- -----------------
li -ę;«v(e auka kovai dėl lie-s.Vti visi lietuviai, išskyrus 1 o Dr-ja. Joms priklauso ne ^e-'L yra paralyzuota lr vesn£S. ksįn dabartinės At- BROOKLYN,
tuvybės išlaikymo ir mūsų komunistus. Tai kodėl ne-tik Maskvos, bet ir Romos įeik pikiuiėti kaip ma-ieų, i\lubo. Tad vakarienės --------- sivienijimas veda n ū' at

buvo kviečiami visi? davatkų, bet vadovauja vaiką. komisija yra susirūpinusi ir LDD 7 kuopa ruošia disku- skiros šio krašto darbinin-
,T. T,- Antrąją eglutę suruošė raudonosios. . Daug vargo patyręs. Pa-pasižadėjusi užleisti savas sijas svarbiu klausimu ku parti ios Įsikūrimo, ar
/‘ll 1Kultūros Klubas. Jis pats Vis dėlto maskvinės da- tbesa. gerai atjaučia ir ki-vieta?, prie stalu, pritrūkus Sausio 15 d Atletu Klu-^au b" šiame susirinki

u""'' .( ?*'. nupirko dovanas. Progra- vatkos yra gudresnės. Jos tu nelaimes. Jis daug rūpi-vietų svečiams. Pe to prašė pn natalnnse H-ikpv me tuo klausimu
r 77 ra tn- ra* -"* mcje buvo parodytas vai-nepriklauso ne jų vadovau- nesi ir karo išblokštais iš susirinkusius draugus, kad s«.. ivvko Lietuviu Darbi-kiai pasisakė V.

.eum.es •1!l1-kams filmas, Kalėdų sene- iamoms organizacijoms, o savo tėvvnės. J ' ‘ ..............................

1 engiau* vis-„u 
ta įeik sminga.

s lietuviams
• paminėjimą

priminti savo nariams «

tartos laisve? atstatymo, 

kraštas—Lie-

oartn ant 
rno kovos aukuro.

CSicagos Lietuvi-.; Taryba
19 ov> m. 

Chi;
sausio 1
u>. III.

(L

MELROSE PARK. ILL.

•K
Įvyk- Visi skirstėsi kupini ge- mus referatas, kuri sutiko

N.

N. Y.

paruošti adv. S. Briedis 
klausimu: Ar dblž'uiu uni- 
ill A FT iv f’Tlž ;u_

m:.-'
»ana rvš-

lis buvo labai tinkamas. juodosios davatkėlės klauso ni,*s č; krašt? jau atrako ’'Irau.

ei i' ka
o pastanp*o- skcitmių ; »Cv»us užsisalrati '',ji)kį| Draugijos 7 kuopos L Buivydas, N. StU'1 mie::

>
Publikos buvo pilna di- ir raudonųjų vadų. 

džioji salė, visi buvo pa- Mėgina i tas organizaci-

SlO
’! 1

Dus Kuo
lo asmenų, tame skaičiuje pes narius 
esu ir aš. Dar ir dabar iis rienės lu misijos

Snūd’miė ir
eiliniai susirinkimai 1'a’ 

įvyksta kas antras sekma-stokos buk* duim ^os 
dienis, bet ši susirinkimą buvo nutrauktos Atehran-

eumis susirinKima 
pas \ aka- t,;ii

narius šiais

i kuo- b- 
v-

Bielinis B. 
kurie kiti

tenkinti. Nors klubas staty-jas Įtraukti ir naujuosius Jave sąranti ją vienai moto-telefonais :I. 
damas namus Įlindo i sko-ateivius. Traukė ir maneiiek GL 5-6262:
las, liet jis ir šiemet neatsi-Baltojo Dobilo dr-ja. į pa(.kesa yra Peras Hetn. M i 7-O<61:
sakė suteikti sa\o naiių Jų vadai aiškina, kad tos yj«; pažaneus žmoems ii- •■oo-i1': A.

‘koo’v, j.7.

Glaveskas —
i’’"

i :sku-
įgie —

šiačionis—Al I

valdvba nukėlė i trečia sek- <’l^m sus'.rmk’me
iv 1- • madieni.

1

vaikams pramogos ir do-!draugijos vra tik pašaipi- eus metus skait 
vanėliu. 11 —m:!..1.- --

John. Gustainį'
Pee Suyer 17- ’ 1T
rose Park, Iii., savininkas, Naujuosius Metus didelis tau. kui 
didelis jaunu menės mylė- <e-nimo ir jaunimo būrys'giuoti. 
tojas. ir 1955 r. paaukojo sutiko Kultūros Klubo pa-į Turime 
Baliui 550 d.cleim, kuriuos talpose. Visi linksmi skirs- vienijimo 
šitau’-) paskirstė: Vasario 16 tesi namo. Ėjo namo irvie- pą. ’ į
gimnazijos ramu pirkimo tos žinomas veikėjas St. ‘ Dievo Paukštelis
fondui 300, Vasario 16 gim- Keliotis. Netoli klubo iš ----------- Į
razijos išlaikymui 100. pravažiuojančios mašinos:Nė žodžio lietuviškai 
Vargo mokykloms Vokieti- išlipo 3 negrai ir paprašė; ,.n .. R n]aeiai
joje $H)O ir benorai šalpai Keliočio degtukų, šiam pa- "statomos8’ lietuviu
-$50. raiškus, kad jų neturi, neg- įptase.. oeiuvių

John Gustainis via paau- rai sušuko rankas iškelti: a^nvetos *ei įmo 
l ojęs Ralfui šalpos reika-aukštvn ir pareikalavo ati-’PadeJ,m« ,sklį^. , . .
b::v, rado 83.500. duoti' ninious. Keliotis lyg man ’)adiU'e *1?OUfK 1 et

Duosnus aukotojas

Poniu’e
:ee Sm er Foe.i M art. Mei- >0 užpuolę Keliotj

, . rietvi
nės, kad jos jokia politika ,*r “Nauiienas.” Sausio 13 d. 

į neužsiima, bet aš iš priva-; įarn Sllkako 68 metai. Ta 
•tinių pasikalbėjimu supra-;prof,a urk;n r. Paehesui 

jie pasiryžę žy- ųp jausiu metu.
Alytiški Ąžvolrs Ruo

ir Lietuvių Susi-' 
Amerikoje kuo-

BROOKLYN. N. Y.

Tradicine socialdemokra
tu vakarienė

bės iv

Pčeresponoentas

:«!■•; rra f V T A

mes Ncp’ žklacraomy-
mtei

akmens 
Jos

. on?n įr*mgus’ r**^\^'sai ne dėlto, dėl ko jaudi- 
Garbe ir padėka jam, o nujausdamas prieš tai pini- . n
ras pavyzdy buems. g,nęi buvo .semęs n• Mane jaudino, kad lietu
Balfo 117 sk. Valdyba pirštinę. Plėšikai jo kisene-

PATAETINA VISIEMS ĮSIGYTI

VA 17. i VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė "Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja 7i. Micbelsor.icnė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius "tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama anie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
"Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Ib'snkjTnus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siunti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Breftdway So. Boeton 27, M<

viu bažnyčios, kurioje yra 
2 lietuviai kunigai, bažnyti
nis choras, mokykla su vie
nuolėmis, iškilmėse nebuvo 
tarta nė vieno žodžio lie
tuviškai. Juk čia niekas 
nedraudžia to daryti.

Ar tai taip mūsų bažny
čia stiprina lietuvybę?

Dalyvavęs

Paskutiniame I..S.S. 19
kuopos susirinkime, kui is minėjimą padai ti ko 
pagal nusistovėjusią tvarką kilmingesni, kvie'iame 

įr turėjo Įvykti ir Įvyko penk- jorą. senatorių: 
tądien j sausio 13
tų Klube, buvo aptarti ei- Minėjimo pradžia 6 
namieji reikalai, jų skai- vak.

L. Tarv-v
Pakalkos 

16

WILSONVILLE, ILL.

Nauji Metai pas Pachesų

Būrelis lietuvių ir kitų
tautybių svečių gražiai su
tiko Naujuosius Metus Ka
rolio Pacheso namuose. Vi
si svečiai buvo sočiai pavai
šinti, buvo ir gera muzika.

;s nia-
kad nepakenktu tesnių pasisakymu. vnač 
boro vaidinimui, kada klausimas hus nkčmioPei etes

kinis Įvyko sausio 8 d. Kas1^1'^1.0 nušviestas. I si 
dangi, be kitko, daugelis 7,susirinkimą kviečiami ne 
kuopos narių operetės cho- T’k I DD nariai, b; t visi 
ro vaidinima parėmė ir ki-' ^Guviai, kurrams i’.n>i 

būdais, tai choras Amerikos darbininku judė- 
atstovę atsiuntė nmo reikaiai. \is:em bus 

leidžiam;', laisvai uasNaky-

lo>ia:s 
per savo
kuopai padėką.

Šiam kuopos susirinki-•*’ minėtu klausimu. 
Lietuvos nepriklausomy-mui pirmininkavo J. Her- Baigiant susirinkimą L. 

i';ės pasKelbimo id;ant;es manas. Susirinkimo eigoje Dovidaitis iškėlė “Kelei.io” 
minėjimą šiemet rangiame įklausyti valdybos prane- kalendoriaus platinimo rei- 
yasario 16 d. Lietuviu i i- ;;rnaį? jš kurių paaiškėjo, kalą. Pavesta sekretoriui 

9 heeiu Kluno salėj. Norima ’;a(’į kuopa pereitais metais šiuo reikalu susisiekti sukuopa pen 
1S_ turėjo 56 narius, kurių pen- “Keleivio”

ma ži mirė. Įvairių išlaidu
administrac'ja.

Pilietis

d. Atle- rėti ir rimtų meno pajėgu, p. urj
tikime tu-kuopa turėjo 8163.25, da-

ar ižde yra 3255.22. Koks

čiuje vietinės A 
bos atstovų drg 
pranešimas dėl Vasario 
minėjimo ir kt.

skerdus Imn \\';.<hing- 
Ktiopos reikaluose pirmi-tono miestas įsoo nraus. liu- 

ninkė B. Spudienė pranešė, di ja Šie Vokietijos ten paskirto 
bus pa--<a<l tradicinis "margučių atstovo žodžiai: "Deve. kuo aš
Lietuviu skaras” šiemet Įvyks ba-taip nusikaltau, kad esu pa

lekiame

vai.

Ta pačia proga 
minėta ir vietos
Tarvbos 6 metu sukaktis. landžio 7 d. Altetų Klubo smerkta 

Visi jau taip'tvarkykitės. ?ii!čie* Susirinkimas pasi-m’este- 
Be esamųjų reikalų susi- ka(j tą vakarą galėtumėte ’abe; bad Įžanga tam va- Beveik pusė kertamo muko 

karui butų $3 asmeniui. Į vra Oregono. Kalifornijos ir 
rengimo komisiją Įėjo šios \Vashingtono valstijose.
K- tTTttttttfTvtTTT+dmtTtT . T**^-*****-. T, T T-urri +♦

rinkimas išklausė vakarie- būti minėjime.
nei ruošti komisijos piane- LicluvS Miamietį
simą, is kurio paaiškėjo,
kad tradicinė socialdemo
kratų vakarienė bus Atletų LORAIN, OHIO
Klube, 1332 Halsey Str.,
Brooklyne š. m. vasario 11 Mirė K. Navarackas 

7:30

Jė. «•►►
t

kad
evventi

WORCESTERIO LIETUVIAI! 
Remkite Moderniška Lietuviška Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worccster. Masa.dieną Gestadieni), «.oy Sausio 13 d. Kastantai 

vai. vak. Bilietai (tikėtai) * v„v.n.,f.i.n, «-vt17nn f . .
iau vvi nnriinšti ir nlati-V t Jei Jnnis reikla vaistu, kreipkitės pas registruotą vaisT-nin-
J ‘ Long Avė. \ elionis buvo J. ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikahskus

gimęs 18^4 m. lapkričio 15 ► daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.narni.
Atletų Klubas >ra Įsikū- d. Liškiavoj. Lorain įsgy- . 

ręs naujuose namuose, yra venęs 34 metus. Dirbo Na- { 
visiškai atskira, graži poky- tional Ttd>e Co. Ore Docks, t 
liams bei vakarienėms sa- bet 1950 m. buvo išėjęs Į f 
lė ir viskas kas pokyliams pensiją. Jis nriklausė SLA. t 

Pachesa gyvena su žen-;ruošti reikalinga: tad sve-Sausio 17
tu nuosavuose namuose, tu- čiai galės gražiai pasižmo-Kalvarijos kapinėse, 
ri saliuną (smuklę). Jis už-.nėti. Bus ir muzika. Komi- nuliūdusi žmona Marta ir t 
augino sūnų Vladą ir duk-Įsija kvietė susirinkusius talysūnus Joe E. Novak. į

d. palaidotas J 
Likot

šalt košės riešutų, cigaru. ?igar« j 
* nių gėrimų.

-»•♦*

♦
♦
*■a*Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 

ir j kitus miestus. Ik to. užlaiko geriau
sios ruSies kosmetikos, skutimosi reikme- + 
nu. knygų, laikraščių, ^i’nr.i. s.ik.’ainiu, *

VYTAUTAS SKRINSKA 
Idcal Pharntacy vaisttnin navininkai

i ir ska-

•**
*
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spuras 
Maikio su Tavu

žmones dide- 
ale apgaudir.ė-

nai esti ruošiami visokie 
kursai ir seminarai. štai 
nesenai Vilniuje vėl pasi-

n - .”"7—TT:----T , ,. baigė vidurinių mokyklų
Bolševikai, užgrobę kurj klausinėjau*;, ai bent žino vyresniųjų pionierių vadovų 

nor, Icrait*. ypatinn dė- sorbiausius Įstatų paragra- seminarai, kuriuose dalyva- 
me*Į kreipia į jaunini* ir fus. Duodam -Įžodį su- vo <IaUĮtiau kaip 400 žmo- 
stengiasi jį sukomunistinti, kviečiama daugiau publi- nju Vadovai gavo išklau- 
surusinti. Tas pats daroma kos. Visus formalumus pa- svtj cjk|o paskaitų apie 
ir mūsų pavergtoje tėvynė-prastai atlieka komjaunimo moksleivių komunistinį au-1 
je. Ten eina įtempta kova sekretorius, is Komjaunimo Riejimą ir atliko praktines 
tarp pavergėjų ir mūsų tau-normaliai "kelio atgal nė- pl.atybas. Nuo praeitų me- 
tiečių dėl jaunimo “persu-'ra” — ne vilt išmestų, bet tu »ęalio 22 d Vilniuje, 
klėjimo. tada reikštu, kad viskas Kaune, Klaipėdoje ir Pane-

labai blogai. vėžyje buvo pradėti 7-me-
mokyklų

Taip žalojamas musų jaunimas

Kaip pavergėjai stengia
si dvasiškai sužaloti ir pa- Politinio apmokymo pro- čr vyresniųjų
vergti musų jaunimą, ma-jgrama vykdoma uždaruose pionierių vadovų grupiniai
tysite iš šių Eltos surinktų 
duomenų.

Boise cikai tuo tikslu turi 
Įsteigę pionierių ir konijau-

įr atviruose komjaunimo seminarai, kuriuose daly-
susirinkimunse. 
se kursuose 
Uždaruose

speciabuo- "rara daugiau kaip 500
..................?riv “darbuotojų.”

IŠ Lietuvos mokykliniu

MOTORIZUOTAS KONGRESMONAS

James C- Auehincloss iš Nevv Jersey yra vienintelis 
Atstovą Rūmų narys, kuris kongrese ne vaikšto, bet 
važinėjasi. Mat, jis yra polio auka. Jis kartais pa
veža ir kilus kongresmonus.

Prie Bute w įvardų

‘Keleivio” 195(1 metų ka-šilče, kaip kad dilde; angį.

—Maiki. aš ir vėl sekau 
tau: levui bus pagarbin
ta? .

— v era:, tėve. rau sve- 
kss ateini.

—Be kiškio, viu'kc. bū
čiau buvę* ir nesveikas.

—Kodėl?
—O tai vis dėl tų king- 

saizų. Maiki.
—Papasakok plačiau, tė

ve.
---1 GCCint tMU t; UlUO'ai, \G'|”

ke. Pereita subatą nuėjau 
pas Zacirką išsigerti. Ji- 
man eerką ir Įpylė snapso. 
Miera išrodė nesiekta, gali
ma sakvt kingsaizo. ale tū
li toki dugną, kad gėrimui 
vietos nėra. Nu. sakau, kū
mai. ta tavo miera yra tik
iu angavys'ė. Išrodo didelė, 
o nėra kas gerti. O jis sa
ko. kad tai naujos mados 
miera. Saizas turi būt dide
li? ale tuščias. Pažiūrėk, 
sako. per langą. Ve. ant 
strvto -tovi armobilas. -Jo 
ratai išrodo kai]) Galiūnai, 
ale nieko juose nėra. tik 
vėjo pripūsti. Ir visa maši
na yra tokia pat apgavystė. 
Jes bumperiai išrodo tokie 
stori ir stiprūs, kad. rodos. 
; alėtam didžiausi telefono 
stulpą nuskinti. Bet tegul 
tik ji kur atsimuš, tai ištiš 
kaip košė. Matai. sako. tie 
dideli -aižai, tai naujausias 
biznierių triksas, kad ap
gauti žmogaus aki. Ir jis 
man pasakė, kad tuos trik- 
.-u- iau ir mergos pradėjo 
vartoti vyru akims apdum
ti. PažiūrėK. sako. kaip 
jos kraiposi. Krūtinė atro- 
*o, Kaip buliaus gau.a >n 

atkistais ragais. Bet čiup- 
'.eik už tokio rago. ir tu i

iri,
•v

_ : ri T »; i_ \ K . ‘ l , < . . . C vt U , ap- 
dar ir ki-

! amai;.s;. kad » tuščia.-, 
to, nueik ant vakaruškų, 

kur ; eigos surirenka šokti, 
la. . ai.- pamat\-i. ..ad ta.p 
m. 1 a’y; ė.n.ai, ;* niteja*; 
ažiūrėti. Iš tikro, mei gos 

• ui i. ėja.-; kaip stirnos. T 
•• s raguotos. Aš pišsitai- 

i iati prie vienos I- šono. ir 
(iuptelčjau už vieno rago. 
siu.:, nieko nėra. tik vato< 

i ikimšla.
—?.’• negavai pei ausį? 

Nbr ios tai ne- ale ios
. a \ a. I'! • u S

ai ■ gaidys.
jra.- ma- 
'ako. atsi- 

prašyk, atsiprašyk! Kiti

' v
’y..'1 .. *

- V ie. \, ", 1 • » ,• : t ui."' u

teve.

telūris i mlais. Paimkime 
automobilių Nzri. Kai dar
bininkai. kurie tuos veži
mus daro. pareikalauja ge- 
iesnio atlyginimo, tai bend
rovė suiriasi. kad nėra iš 
ko mokėti. O jeigu prideda 
kelis centus algos, tai auto
mobiliu kainą pakelia ke
liais skutais doleriu. Ir aiš
kina. kad nėra gana pelno. 
O tuo tarpu General Motors 
bendrovės pirmininkas ima 
beveik m’Tioną doleriu al
gos metams: gi Fordo ben- 
dro”ė neturėdama kur sa
vo pelnų dėti. šiomis die
nomis išdalijo 500 milionų 
mieriu dovanomis, tik ne 
-avo darbininkams. kurie 
tuos rm’Iionus uždirbo, bet 
visokioms turčių įstaigoms. 
Socialistai sako. kad tokia 
pHftČ tis nesveika ir nepatei- 
s'nama. Jei;?1.; automobiliu 
bendrovė nežino kur dėti 
savo pelnu, tai ji neturėtu 
taiu brangiai kunti už savo
autemomnus, 
inckėti savo

ir savimoita.
. __________ susirinkimuose

nimo organizacijas, kurių-daugiausia klausinėjama, pro«iamu, vadovėliu ir jau- 
timdą stengiasi kiek gale-|kas ką kaIba. kokios žmo- rimu’ skiliu leidinių bei 
aami išplėšti tarp \ eikian-. nėse vyrauja nuotaikos etc. “savišvietos” tinklo išnyko 
čių 380 vidurinių, 970 sep-: Komjaunuoliai raginami visokios žinios ir aprašymai 
tynmeėių mokyklų su visa gerais mokiniais, bet apie Lietuvos valstybės kū- 
eile technikumų, specialių-'dažninusiai esti priešingai, rimasi, didžiuosius kuni- 
jų mokyklų ir aukštųjų,. Aptariamu taip pat, ką da- gaikščius, jų valstybinius 
taip pat 2,415 pradžios mo-j j su mokiniais, kurie ne- žygius, kovas su rusais ir 
kyklų. Mokslus einant bol-bįnkamai elgiasi. O tokių kitais tautos priešais. Vy- 
seyikai skelbia per pt^ komjaunuoliai paprastai tautą Didiji, Kęstutį, Basa- 
miliono jaunuolių ir mei'-į<įuoda labai dideli procen- navičių, Kudirką ir kitus 
SiniL .... Į tą. Žmonės visus tuos, ku-turi atstoti Leninas irSta-

•Jaunimui iki 14 metų rje kįtus šnipinėja ir piane- linas, tautine didvyre Gra- 
amžiaus yra skirta pionie- ginėja sovietiniam saugu-žiną — burlioke M. Melni- lendoriuje P. Būtėnas "Lie-v. file, atseit dujinė - aly- 
rių organizacija. Į ją pri- muk vadina "pašuniokais.” kaitė, propagandiniais su- tuvių Kalbos Dalykai’’ ra- vinė ar gintrinė (elektrinė) 
imami vaikai maždaug nuo j’omjaunu, lĮpa est; iki 25 metimais paversta lietuve, šiny patiekia eilę sutrum-šildė. Te sau ir krosnis, kro- 
7 metų amžiaus—tiek ber-meUl amži us. Kiekvieną taip pat garbinama visa ei- pintų Įvardų - terminų, ku-snelė lietuviški pavadini* 
niukai, tiek mergaitės. Pio- svarfcesnj Įvyki komjaunuo- Jė “plačiosios tėvynės did- rie yra patogesni, negu ii- mai. bet šildė tinkamesnis 
nierių \ado\ės dažniausiai į;s įpareigotas pranešti mi-vyrių” ar “didžiojo tėvynės g ie j i. Tuopai klausimu no- ivardas.
TbaTuTėČ_Ttė^Tvr?kiiaČa’':1',kbi,.u: jei !:a™ her°«” Lietuviai nu,- riu ir aš pridėti savo min-' Gerbiančiam lietuviu kal. 
Komjaunuoies. tačiau y\a pranesa _ gaH outl smar-kyklose, komjaunimo orga-cių, nemanydama? paneigti, ;riPs_
ir vyrų. Pionieriai \eikv- kįaj baudžiamas. Net ir nizacijose, partinėje veik- Būtėno ivardu, bet tik kam / . ‘V. '' žodžiu mintim
pagal specialius nuostatus. aukštesnėse mokyklose vei- loję ir šiaip visur viešąją-mano gimtinėj tokiuos pat išreikšti- tu
Jų politinio lavinimo pro- k5a konriaummo sekreto-me gyvenime savo istoriją ivardus vadindavo ar su- .m-i.ui ricinų. vu--nrio.n iiucaVniimai . . me gyvenime v u m ... įime gana daug artizodziųgramą atidai o pasakojimai nai turi pradėti ne nuo Mindau-prasdavo. Te sau auglis ir- , n ,
apie Leniną, Staliną, viso- —- ’ - -................... • o.noinuuj

kad luitas, duonos atnsaie, Kumvisi. vaikai yra piomenai į.|a turėti rekomendacijas nulietu vintą, nepažįstanti reikšmės patogesnis, 
Kiti arba patys užsispiria ir fjvjejų p ’tinių, kurie vra savo tautos praeities, tik trumpesnis pelis, riekė, ar žiauna, ryžo

. sklypelis. Kada jie sako cut,

kiems vaiRams ne Kartą 
mokytojai prievarta užriša . 
kaklaraišius, kuriuos vaikai ' 
svaido žemėn. Pionieriai tu
ri specialu ženkliuką, kuris
yra mažesnis už komjau- komjaunuo}ia;?< kiti tam yra gų — aklą komunistų par- »P«da. ^vyra. o ne sp”y > ys’:. nbrn: mazgoti trin- 
nuolių. Daro benaias įs *\-prjeging-k Provincijoje.’ pač tijos Įrankį, kupiną pagie- «vyr»s- Spartis turi arūzo-f: r v<ūėti skalaut’
las. o Giruliuose veikia va-Suva]Rų kra-,e žen,a;_ žos ir neapykantos “bur- ’ y typkti' tt/y \alba
taros metu nuolatinės 
stovyklos.

Išbuvus nustatytą 
pionierium, vieni stoja

c’.uose, steniniuos 
čiuose ne kar 
vardes tokių 

i ralis kandidat

laikraš- žuaziniams nacionalistams” smarkis galima oa? rerb’bmčiam niekada nesto- 
tik 
iš-

arba turėtų 
darbininkams

.;eresr at lyginimą.
—Maiki, tu čia pataikei 

kaip pūštu i dangų. Fordas 
tikrai perdaug lupa už sa
vo armobilus. O jau tas ge-
nerolas Motors, 
ui! matės lietu' i,
KV di .e < pėde
r paša 

n’au
vi

dės? Juk i kita na-
-auIĮ repa-iims. Kaip nieko 
čionai ueu-sineš^. taip nie
ko' ir neišsineš. Amerikos 
prezi' lentas gauna apie 10 
-yklų mažiau, ir tai praba- 

- tėja. Ve. Trumanas atva- 
ž.ku'o i Vašingtoną su lo- 
:'< <v '.-'•‘iiėiu. o išvažiuo- 
•’a.’u.- i'-'.v šė 32 vagonu vi- 

yb;ų. Ir dabar gy
vena kai • milionierius. Tas 
’ < o(I< , Maiki. kad daug 

i:.'gu žmogui nereikia.
- Ne. tėve. nereikia žmo

nų! milionų. ir nereikia 32-' 
ju '• agonu • ė' yl>ių. Vra 

ii žmo-Šimu : i; tiJK<t<i’
Din. k;nie neturi
či mo<bmo, "r t;
Todėl kės krauna
ne df '' V i <i• •j;-o savo io» ! \ a;

C' ''’ * ; Gi' sako
♦ . - • • .

< I , ’ >.
1. ;i -

---------- ---- --- e •* 1 4. • v 1 • . - . v 1 ■' ’ 't •' L »<1;: i . 1 • V. *\<V < <1
kartą rasime pa- ir visiems kitiems, kurie nu- į’nkt aruzoc.es stmgis. um;s. arrižodžiu til
ių “silpnos mo-krypsta nuo “partijos lini- a^c .tu T-Į'- yra i;etuviškai iš
lidatu”, kuriuos ios”. Bolševikai nesigaili sv :”1 ...o..,....

. »__ - - ,m«« kos e-mtms: da’ v 'v.i-Ja.
lietuvių 

•uninku gra- 
žodžius-

lai visai 
jeigu to- 
sau ima. 

iis tuos ni-

įsiuvusi ( >;« <a.,
žo-nusikaltę, ar ne. Už šamo- Okupacinė* švietimo j»- ^uta; l)er amžius tiek kan- moskitas, fabrikas, ltkvi- 

rūšies veiksmus taigos, iš pagrindų peržiū-;'”‘b 1 ,p?
1 bai didelės'.ėjusios mokyklų progra-i”- '3, .-P eik< .,r p}”- <G,enų pa-

ma« vadovėlius ir visą li-’vel ^.lu pasiryžimą ją su-mis graži lietuviška kalba.
naikinti. Anis Rūkas

sprendžiamas, 
prašytojui pranešama 
džiu apie jo eigą. Komjau- tiingus tos 
irimo susirinkimų esti atvi- skiriamos 
ru ir uždarų. Į uždarus bausmės.

okupuota ir tt.
"ai’ dai koma svetimvbė-

teįsileidžiami tiktai tikrieji Komjaunuoliai taip pat teratūrą, “apvalė” nuo “ža- 
komjaunuoliai ir partiniai, yra veikliausi padėjėjai par- 'ingo raugo” viską. O jei 
Naujai stojantieji priimami tiniame komunistų “savi- kur dar minimas vienas ki- 
per uždarus ir viešus susi- ivietos” tinkle. Tiek jie G-s dalykas iš senosios pra- 
rinkimus. Priimami pavie- atys turi uolini i-ci-imyta- eities ar lietuvių autorių, 
niui arba grupėmis — daž- lytąją politinę programą, ai pirmoj eilėj tik tie, ku- 
niausiai komunistinių šven-tiek ir p dėti “šviesti kitus”, ie neprieštarauja partijos 
čių progomis. Miestuose ir ateiti partiniams a. italo- Įvijai, net daugiau: kiek 
miesteliuose komjaunimo riams ar “švietėjams” Į tai- tat padeda bolševikinei ar- 
yra daugiau negu kaimuo- ką. . umentaei.įai, kad ir netie
se. Komjaunuoliai dėvi spe- Ypač maža komjaunuo- slogiai, “sąmoninti jauni- 
cialius ženklelius. Priima- lių yra kolchozuose, nes mą” pagal partijos reikala- 
mieji turi duoti iškilmingą kolchozinkika? drįsta smar- vimus.
Įžodi. Turi pasižadėti būti kiaušiai pasisakyti prieš Paskiausiomis žiniomis, 
ištikimi “tarybų liaudžiri,” bolševikini režimą. Kolcho- senesni mokytojai nekomu-
klausyti savo vyresnybės, zuose esą komjaunuoliai nistai atleidžiami, o vietoj
Stojantieji šiek tiek pa- dažniausiai esti panašūs i ja imami jaunesni mokyto*
—— --------------==^— rl,Sy -besprizorninkus” — lai komjaunuoliai, papasa-
kad ta patį pasakytų ir arba < sti ką nors pavogę, kojo nesenai iš Lietuvos 

* šventas Ci pri jonas, jeigu jis arba nusukę ♦te. Toki. atvykusieji Į Vakarus.
!J >'■ šiandien gyventų. Ale už-tarp žmonių gero vaido ..n- Pasipriešinimas komu- 

teks, vaike’ ba man ir vė! turi. vistų užmačioms nėra pa-
•idimi. |„n li;l išdžiuvo Pinui,-ri i vado\am.- daž- laužtas. Kova su pavergėju

sau milio- 
kas vėžio-

,-kru

L K V r i ' Į s 11U į) 1 S •
I š m O ; . f .4 .V 6 LIS K A I

Naujas, paderimas aii/b.: vadovėlis, su trum
pa grumatika. su visokiu daiktų, užsiėmimu, gyvu
liu, !»r.uk«ėių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pavs- 
dinimais. Po to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bę’i re a: ;o<kant dar't'o. važiuojant gelžkeliu. prie 
darbo, arba narius na* «iuvėi?„ pas kurpiu pas dak
tarą. lošlin' kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Pariblvta la p kiekviena^ žodis rašomas lietuvi  ̂
kai ir angliškai, ir kaip iis s»ngbi tariamas. Yra 
t«»ni'vo 0:1 įskaitiniu ir viskas |.»aišk;nta lietuvio.

Kaina 75 Centai

Užsi<ak.-.ot adresuoti;
Keleivis. 635 Si .....i , r.v. So. Best r n 27. Mass.

I

aruzoc.es
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Iš Pavergtos Lietuvos
________________ . ;

i I
Vargas kolchozuoce 'keli tūkstančiai rublių.

Vliko Infoi maeijos Tar- Klaipėda rusiška 
nyiios atstovui teko smul- Rusų duomenimis> Klai- 
kiau išsikalbėti su vokiečiu, pėdoj esą apie 80,000 gy- 
kuiis ilgą laiką gyveno i.ie- ventojų (prieš karą apie 

l)eina* rugscjo 50,ooo) Nors miestas pri- 
.i 'a" tjauso Lietuvai, bet mieste 

. vyrauja rusai. Gyventojų 
, sunki lietuvių gal bus tiek pat 

padėtis esanti kolchozuose. ^aip jr ruSų} bet rusai turi 
Trūksta darbo jėgos. Kai visas geriau apmokamas 
sugenda traktoriai ar Kitos vietas. Rusų kalba ir įtaka 
mašinos, susidaro daug vis labiau įsigali. Net įstai- 
sunkumų dėl atsarginiu 'a- gose vis daugiau kalbama, 
liu trukumo, nėra dirbtuvių rusiškai.

menesi iš ten 
karų Vokietiją.

Jo žodžiais, ypač

grizo

NORI JSCNINT1 IŠGELBtTOJĄ

dalinusugedusioms 
syti.

Darbo tinkamu

palai-

(peika ne “Limbukai,” bet 
daug neturtingesni jieji 
ateiviai ir tą klausimą 
taip svarsto:

“Ar tai noras sekti, kas 
rašoma ir leidžiama Lietu
voje, ar tai reikalas recen
zuoti (ir smerkti), o ; al tik

Važiuojant pažiūrėt Amerikos

(Tęsinys)

Amerikos dykumose
Sakoma, kaip tik žmogus atsirado žemės pavir-

paplūstas senos tėvynės ii- J*8 l,at-vra’ •»<• vandens negalima
gėjimasis skatina naujuku- gyventi. Šita tiesa labai aiškiai matosi ir šiandien, kai 
rius pirkti Lietuvos leidi- įvažiuoji Amerikos dykumosna, kur nėra vandens. Di
lius — vienas dalykas aiš- džiausi žemės plotai čia tęsiasi tūkstančius mylių be 
kus:—jei jie būtu nuošir-jokios gyvybės. Kur jau yra Įvesta irigacija, dirbtinis 
dūs, jie turėtų pripažinti, laukų drėkinimas, tenai žmonės jau pradeda kurtis, 
• ad buržuazinė Lietuva pa- žaliuoja dirvos ir ganosi galvijai. Ir javai tokiose vie- 
lvginamai visai mažai leido tose auga daug geriau, negu normaliuose laukuose, 
tokių svarbių mokslinių nes čia jie gauna daugiau saulės ir šilumos. Mojavęs 
knygų.’ (tark: Mohavės) dykumoj yra didelis plotas, kur au-(’sami'j) kerėjos karo metu mūšyje 

i' <« . bridge. Viass. šis atsidėkoda- 
t.'.ė ;Į i Air.ere-a. leidžia j mokyki;; 

' tėvas ž ;vo k .-r o metu.
( kirk d;.’ :r mokosi liostono universitete.

r O
Mums labai aišku, kodėl ginamos datulės (dates). Jos auga ant vienos rūšies

Mieste daug kariuomenės __ 
ir jūrininkų. —

atlikimu Celiuliozės fabrikas dir- tavę< nUo 15 rubliu, dirbu ir stengiuos..
dirbantieji nesii ūp’ivd. Ba- bąs 3 pakaitomis, taip pat Kipras Petrauskas
vyzdžiui, pernai d
bulves pirma Kartą vagojo kiuose, kojinių 
tik rugpiūči 

Darbo,
dėlės, kad v nrnu> iiui niva j 
ta pačia diena atlikt’ be-rubliu, sargas gauna

rublių, specialistes 500-800 be to d3Ug medZ1°‘ kraįlll"se

rublių. Moteris žuvų kon-
servų fabrike uždirba iki “Kremliaus kuranlai 
400 rublių, gydytojo alga Vilniaus scenoje
x,_00 įublių. Vilniaus dramos

Duonos ir dabar trūksta.

daug
1+0

k-y ir tekstilės verpvkla Jonis- daug raedžiojas

pažangūs lietuviai tokių pajmjų (palmių yra apie 300 rūsiu). Tie medžiai suso- 
mokslinių le.i.in.ų neperka. dinti tvarki mis eilėmi iliame smė, eiH 

_ — Dauguma pažangiųjų yra . x . , -paz
bemoksliai: jiev

1UJU . 
vargiai su

įdomus ir'trečias'laiškas slebiz“oji! ‘fioje cija
erižusio iš Vokietijos. Jis',.e;’a’e7a ats.ęrti. m. o nuo clJa-o.Kietijos. uio . ,. ,
n vmnnn m,™ tiesos. Jiems pilnai pakanka

išartos vagos ir tomis vagomis 
kindamas palmių šaknis. Tai

ruvena vanduo, drė- 
yra vadinamoji iriga-

Datulės auga didelėmis kekėmis, kurios išeina iš

i s VJ yg C* II fctt tie VA, UVVIVl

jonai žmonių bėga iš bolše- .
rojaus” Jie nepa- Dykumos prasideda jau Oregono valstijos vidury; 
rsti savo tikrų bro- iš čia jos tęsiasi į pietus, apimdamos beveik visą Neva- 

. . , . .. , . . uu 11 sesučių pagalbos dą, Utah, didelę dalį Arizonos, Nevv Mexicos, rylų ir
vituffii didesnį'“išėk?m“,i?.l)avel,itos tėv-v-|,ietų Kalifornij« ir siekia ikksikos gdumon.

300 , UL ?a,° -yiim^’ ras^s kios, kaip buržuaziniuose j^af žmonių bė ga iš bolše - užau£a nuo 200 iki 300 svarų datulių.

“Vakaruose profesinės . ..
larbininku sąjungos tiktai 2?^.lsgll> 1* . . . ■ In, iv coiiimn

teatrai n ima

lių ir 
šau

a? Kelia saikus, nedk-nės ir Sibiro taigų‘ Mirties Klonis

. •>?,labai amplyĮ ' Kaimiško sviesto kilogra-
susi. Odiniai batai yra įs mas (2.2 svarų) kaštuoja 
viso retas ir brangus daik-iki 40 rublių. Krautuvėse jo 
tas. Kolchoziniu kai tenki- kaina tik 28 rubliai, bet

Mojavos dykumoj (Kalifornijoj) yra ir vadinamas 
Klonis (Death Valley), kur vasaros laiku karš- 

siekia 140 laipsnij. Mes tenai buvom jau rugsėjo

Bet
čiui

už tai B. 
nenavyke

būdingus ^.ja darbininkams algos iš ri likti akli ir kurti. Jiems pabaigoj, irtai paūksnėj rodė 115 laipsnių. Nuo karš 
viršaus nustatytos ir jų ne-nieko negelbės nei tos nau- l0 smėlio ištižo dvi mūsų automobiiiaus padangos. Su

Kumavi- pakeisi. O darbininkų prof- jos knygos.. 
sukurti sąjunga vra pirmasis įmo- Naujųjų ateivių daugu-

mokvti žmonės. Jie

sprogusių padangų čia primėtyta abiem kelio pusėm 
tiek, kad būtų galima pririnkti jų kelis vežimus.

naši brezentiniais, gumi- kad ten jo nėra. Bulvių jukinamo Stan-nes direktoriaus ramstis. ma
niais ar veltiniais. Iš (b alni- centneris 50-60 rublių n?’ lr Yzel^zinsKls’ kuia vai" “Šlovingoji komunistų skaito visokią spaudą, juo Mirties Klonis yra pati karščiausia vieta Mojavęs 
žiu nirmon eilėn perkami Dėl pašaro trūkumo na-^no Simaška’ buvęs lieju- partija profesines sąjungas labiau mokslo knygas. Jie dvgumoj. Tai, turbūt, dėi to, kad jis guli labai žemai, 

lėti įmonės lengvai atskiria komunisti- o aplinkui riogso dideli kalnai. Pavyzdžiui, Mt.
r.-, - . dilio Simaska, buvę?Del pašaro trukumo pa- , • ’

vasari daug arklių buvo ’ Įpareigoja padėti_______  ______ ___. „ - _ . aplinkui riogso dideli kalnai. Pavyzdžiui, Mt. VVhit-
bet ir juos nupirkti r.e visi parduodama todėl lengviau didinę dar Kisie- direktoriui, kad viskas bū- nį melą nuo tiesos, kaip nev viršukalnis siekia 14,490 pėdu aukščiau jūros ly-

rjvl" "1Z' gi Mirties Klonis guli 276 pėdas žemiau jūros 
yra buvusio kadaise druskėto ežero

rusiškos mados “vatiniai,’

pianą, tamsą nuo — glo
gre'vyriška eilutė kainuoja mėsos77os’krioįramas''kaš- Naioa, K. Ryman-pa-al piatiletką. į šėriku nuodai ių nebeĮ!a;‘-šiauš. Tai

- ---------- ---- -----------------------rtaitė, V. Jurkūnas, G. Jac- “Dažnai esti čia taip, veiks, nes jie komunistinį;1 ....... ... „ ,
SKAITYKITE ikevičiūtė, T. Vaičiūnienė, kad Įmonės direktorius ar-“rojų” geriau pažįsta už; dugnas, loO mylių ilgio ir 10-12 mvlių pločio. Dabar

'O. Knapkytė, S. Jukna, J. ba vietos komunistų parti-pati Bimba ir jo sėbrus. čia nėra jokios gyvybės, jokios augmenijos. Žemės 
: Siparis ir kt. jos sekretorius nurodo ir Tos išleistos Lietuvoje. pavjršiUm baltuoja tik druskos ir borakso klodai. Oras
Pakeisti gatvių vardai pmfsąjungos pirmininką, knygos nčia komunistu, iaĮ)aj karštas ir sausas, rasos niekad nėra, ir kai pa-

________ _ " Darbininkams nėra dėl to darbas. Profesorius J. nai-. -, . - . - , , .
NVVKTV.^ isr,;n atlaiiu; PAvesv. p. Abeikio ro- Kauno Traku gatvė pa va-yes tinkama pirmi-čikonis yra visiems žino- - a (,ulklU ,)ei smėlio suKunai, tai užtemdo saulę ir
ncreyvcnimus šk'napiūi.čįc. uis p--- Įijes. Kd-.ais viršeliais! 4^ pus^a-' u kos gub e, ,'jp.ką parinkti, kaip žinai, mas asmuo — ne komunis- nesimato kur važiuot. Tada tix apsisupk kokiu au-

............... lama .......................... $4 Putvinsi.io gatvė — Salo-lengva. tas. Jo redaguotame žody-dėklu, kaip daro ai bai savo dykumose, ir lauk, kol
“Tvarka čia pavyzdinga: ne yra visos lietuvių tautos oras nurims.

Į dalba reikia ateiti nusla- senieji ir gyvieji žodžiai.
tv tu laiku. Jeigu 5 minutes tik prievarta yra ibruktųi Mirties vardą šis klonis įgijo tačiau ne dėl to, kad 

i-asKei'>e pasjVėHnsi — gausi pasta- komunistinių “perlų”. čia nėra jokios gyvybės, i>et dėl to, kad dėl vandens
’-a: jeigu antrą kartą pasi- Brolių Juškų surinktos stokos ir didelės kaitros čia yra žuvusi viena aukso 
vėlinsi — gausi viešą pa- dainos — ne boPeviku na- ieškotojų ekspedicija. Be vandens, matote, negali-

tepajėgia. Geresnės medžią- buvo galima gauti arklienos v;

Vertingas Knygas

laplai. kaina 
CEZARIS. Virko .Tesu’i.' n

vert,? A. pirmoji <ia ■
1RS puslapiai, kaina ......................... <
LENGVAS nvDAS IŠMOKT:

L1ŠK AI. <: i ria - :a - va V -lis n 7
dedantiems an;ri'..-<:::i i 
ištaiiiuą, a>i_rli š V.s
Kaina ..........................
NAUJA V ALGIU KN'YG V, \K Al 

choUoni'mė.' pa a . 'a; ?•".'" i
receptu, 1'52 pu ; u-
KAS RUS. K ' S NUPUS RKT . ' 

MAiTlS Nl.PR Vži S. Bato y, 
iros jdoniii< : p.'ašy . .! ■Mažrimas l-lj !•••:.,< Virk Kauna n .sik'au-;. ir A,,i ' ..,;į
pė.io—ir kas i.; t-> iš Jo. Kai-.a •'? . 
NEMUNO PAKRANTES!:. J.ioi •„

mot

pa

uerKlnii-'

Neri

kj.

o 4^ c*. L » V •Vl'A’Il’S TARP AUDRU, Jeronime mČJOS 
ekčno knvp-a apie Vilniaus krašto i

’eiuvm kovas už savo teises. Kai- Isi<jgmėtinį lapl-
u. kietuoso viršeliuose ............$5.5^ SKAI

“N.: lo.ia TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
: ' l’. raš."> Leonas Blumas. Trumpas ,
..“Sc ca’i/.iao aiškinimas. Kaina 25c.j tiellS

j . 1 )E'!OK RATIN’IO SOC l A L I Z M O ifU-US 
i’RVI'-Al. Populiari ir naudinga pašomu’ 

’>}'!.» ši'i dienu klausiniams supras-' \ '.. ' • i- Raina .......................... 5dc’ pi ;e Leil<
•! , S NIALIZMAS IR RELIGIJA, Pa- laikais. SJ 

lasė G. Vatniervelde, vertė Vai d,V 
na-. Kaina ......................................... 10c • •

A

A. Gamn.-.iis 
Kaina SiJiC: 

S

juo- įu paoaryta pagal

i.ietuva 
isid< :mėtinus laiškus, 

iš Sibiro. .Jame.i-
?vvename peikimą, 0 jeigu neateisi vi-vergtos Lietuvos liaudies ,na gyventi.

•s upės. čia caro
:ko, buvusi kator- Įėjimo. Todėl 

mes gyvename 
vus turime barakus, 

patys aį^šildome.
Lietuvoj bu- lintif 

sutikus gyvenimas. Kas 
Čia

Bet

su diena -- dveji metai ka- kūiyba. bet senųjų laikų.
darbininkai Su lietuvių tautosaka ke

čia tvarkingi. ' munistai taipgi nieko l>en-
“Grižk. drauge, čia nerei-.dro neturėjo. Ji gimė lie- Nors Amerikos dykumu 

bia nei streikuoti, nei vė- tuvių tautoje tada. kada tomų sienų, visdėlto Įvairios jų 
i darba.” apie komunizmą dar niekas yjiatingais vardais. Pavyzdžiui,

Suakmenėjęs m:, bas

gerai.
Linruvu: k.aj.bos istorija kuriuo

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte-: D J.
'is šiuo klausimu veikalas. Kai : t)Ul ZU<iZIUCJ 
na ......................................................... $3.(Mt

lengva: skaito:.?! I)r 
atsiminimai, lot* pusi 
.MILŽINO P.AU.NKŠMi

iros triioiriška istorijas 
173 pusi., iliiielis 
|.<»piera. Kaina .
KON-TIKI. Thor lleycrdai'.l aprašy-Įrę

mas nepaprastos šešių vyru kelio ' ..... :: ......
nės plaustu iš Pietų Amerikos j Po- NjOn A, JZMO TEORIJA. Trumpai^.. * ?.'j,.... , .,.-1 ; ' "

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- tlJH KiCiv

Gali 1

; i . g. \ j-rumpj laiškai pa- nebuvo girdėjęs. ma vra žinoma “Great Salt Laki
..bU; ”'!ZAS STALINAS arba kairi Įęita tarvbtl šalV. Čia Uel el-' i.o 

.. .j k.riKazn razbainin? as buvo pasioa-Į . . * ; • >dh() U
s Rusijos diktatorių. Kaina . .25c kl<i ieškoti (iH! OO, 1'iGS C1U

o aaug daugiau, 
ilgiausi raštai.

liiiczija. 113 pusi. Kaina. .. .$3.4,i 
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana

vičienės prisiminimai is jos jau
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 5(> pusi.
Kaina ....................................................$1.00
APIE LAIKA IK ŽMONES. P<wn

J. AG '•'.Iii,!' apie Dinki.

AUškini, Tuma. Savickį. Giras ir kt 
pusi. Kaina..........

MIRUSIOS SIELOS, 
svarbiausias veikalas

Miškinis. 200 pusi. Kaina. .. .$3.25

......... $2.50
?1. Gogolio 
išvertė M.

kiekvienam itasKina
:Xis '‘CsKaina a,k:l 'r k°<1''1 j‘ 22’ ’ vieta ir darbą ir dirbi žmo-J
tikra teisybė apie sovietv net miela... •lū.', tuii’e 

RUSIJA, arba komunistu diktatu- į d ai’b() ieškoti. .JUS IRlda?
•'.•> faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo

r.: ,1a ig- medžiagos. 90 puslapiai tjjj'vbl1 bUICS 
kaina .......................................................50« '

mirs nepraregeįę hažnvdiost.
lose

u< žas neturi aiškiai ma- 
sriu.s vra vadinamos 
budi valstijos dyku- 
Desrrt” vardu; pie-

negu Vilniaus architektūra ii tų Kalifornijos tyrai — “(kilorado Desert”; į šiaurę 
meniniai dalukai taipgi ne nuo čia — “Mojavę Deser ”; 
i-usiškojo komunizmo su- “pajnte(i Desert,” ir tt.

-• kurti, bet jie stovi Vilniaus

Aiizuiios dykuma —

salėse, mokvk- u'ichelsona*
___  ir kultūriniuose na-

ieškoti. Jus badas Bimbininkų “biisvė” mM(W u,,, ?šti<n< dmtme- 
praktika.84!^-dažnai ;u laukt'. Taip rašo džiaugiasi, kad New Yorke čius

snauda. O ji kai kuriose parduotuvėse Netiesa “I aisvė” sako. 
ar ro.aios popiežius YRA|,a^° tc.$\bg. T.esa. atjaunama nemaža dabai iš- ^a(j Nepriklausomoje l.ie- 

kristaes vietininkas? P»- draugą norėjau Naujiems leistų Lietuvoje knygų. Iš tuvoje nedaug buvo išlei-
kiekvienam perskaityti. Kaina'$1.29 Metams Į)apiasAti bent ke-tos didelė? daugybės sumi- fj2iąma knygų. Tiesa,

(Bus daugiau)

RYTU PASAKOS. A’inco Krėvės
parašytos indų ir kitu tolimųjų nololi

tautų legendos. 220 pusi. Kai-; SOČI ALDEMOKRATUA^IR*“BOL- PdK,J
fa .................................................... $2.50, ŠEVIZM.AS. Papai K. Kautsk bet

I naujausiomis žiniomis papildyta tuoPOPIEŽIAI IR LIETUVA.
M. Valadkos į

.IETĮ VA. Ktin.ęniHa,Jsimu knVRUtė. 
•ai ašy ta kny^a, 2.»0, Kaina ,25c neaps

alelį lietuviškos duonos, ni tik keturias: 1. Lietuvis- šlamšto Lietuvoje niekas 
et kažin, ar a< tuo jūsų kas žodynas, 2. Tautosakos nejei,io> |,et geru ii- rimtu 
eapsunkinsiu? Būtų čia rinktinė, 3. brolių Juškų knyeu ’buvo ' pakankamai

gera turėti veltinius, bet rinktų lietuviškų liaudies Jas nol 5ai Įictuvjai pi, kda-

Kaina . .>3.5 —net veltinių jūs negalite nes vertybes.veikslu, 225 pusk. gerame popieryjc. aptUrris.
Kaina ..............................................$5.00 i •„i.*; t’. . . . VISUOTINAS TA’ANAS. Ar galėjo nUSipil ktl.
A KISS IN THE PARK. J. Jazmi- toks tvan., būti ir ka apie tai 

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. ;ak<> mokslas. Vaina ....................
150 pusi. Kaina kiviais virš, l ais $2,
minkštais viršeliais .................. 99 PCI. LAISVOS LiETUVOS. Lietu- .

vos socialdemokratų tai dėl bol-i m V'’e?limas ’
LIETUVIŲ KALBOS GR.AMATIk.. ševiku okupacijos ir ten,. Lietuvo- * •

Parašė Dr. P. Pilka. Pritaikinu jKaina ........................................... 25c PH U*
Amerikos lietuviams. 1-11 puslapių. n . , ton,,(in PAKABAS. Paer La>terkvist\ 'to- Milo 

rir.i apyr-ka iš pirmųjų kriiu-<- ...,.
PIEVA, nybės l..iKų Romoje, Palestinoje .. ‘xU* 
visiems Kipre. Knyea laimėjusi Nobeli., p , j,- Onos
.....20e premija, k.'. r.a ................ ^2.25 . ...

Ui t!(,» <mi visai m. iVk,-. taip
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti čtuo adresu: ' *Grižau

KELEIVIS

KODCL AS NETIKIU I 
Pilna aręrnmen'.ų, kurie 

jdomūs. Kaina ...................

te36 Fas: Broadvay

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio” Kalendoriy Ūeiams
“Keleivis” jau išleido dideli. 1b<) puslapių ka

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

Kaip kasmet, taip ir 1956 metu kalendoriuje 
skaitytojai ras daug Įvairiausių skaitymų. Įdomių 
straipsnių, eilių, naudingų patarimu, juokų, infor
macijų ir plačią kalendorinę dali su bažnytiniais 
ir tautiškais vardais.

Dabar pats laikas kalendorių užsisakyti. Ka
lendorius bus pasiustas tuoj u m k.iin gmKime 
užsakymą.

‘Keleivio“ kaleuHoi i.te> Kam.t ia Hkcieia, ji kaip 
buvu taip u Uvru. 50 c-ntų. t zs Tymu ir pinigus 
prašome siųsti siu u.Uv.-u.

Kcidvla
to3b t. B road ,v u y 

J5v> Bosti’li '7 M . .

M i

neskaito žmonės ir paverg
iu tūks- 

pūna 
Ne-

“Laisvė” klausia, kas jas uje Lietuvoje. Ju 
laisRe rašoma: perka, ir nelaukdama atsa-tancmi . yzemplioriuAntram

kaip pasikeitė mūsų kymo, rašo:
Tėviškei gyve- “Pripažinkime,

palė|>ėse n pasioue.
. . . a. l)a" nori ju skaityti n

.•n viena mama. A n-žangūs lietusiai (ji taip va-i, p, 
visa. nera ir nežinia, dina “bimbukus”) perka

via. '! su dėdžių tik mažą dali 
Daugiausia jų

'Ti - •
Al. t. H

' irnujo

i\»« eivisku koštu.
So. Boston 27 M?tss» vio k •i.-’inb)

- I o, <l’|,Uk..i. 
i ir d ė- ”I.;usves
t i gi - i n .r-. įjt a

pal V." 
rašo

“Tiesa.” ta dažnai pi mu 
lų leidinių. nu , pati -Laisvė.” 
išperka nau- Tremtinys
vadinamieji ■ ■ ■ ■ —■ ---------- ■ •

Du dalykai judina znmiiv^:
'minčiai nebe- veikai;^ 
ėl ins knvgaK

•utimi'
\
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Moterų Skyrius
GANDRAS JOMS TIKRAI \EPASJGMLttQ

Jaunimas čia ir ten
Amerikoje dažnai girdi- diktatūros? 

me nusiskundimų, kad jau- Apie padėti -anoj pusėj”, 
nimas via esąs išdykęs ir migi ir Lietuvoj. Kartais 
ypač. kad daug jaunų žmo- tenka skaityti rusų ir kitų 
nių iškrypsta is normalių spaudoje. Kaip žinome, bol- 
vėžių ir nueina šunkeliais, šėrikų valdomuose kraštuo- 
Dėl jaunųjų kriminalizmo laisvos spaudos nėra. ten 
čia eina diskusijos, kongre- visa spauda yra valdžios 
so tyrinėjimai ir bandoma rankose, lygiai taip, kaip 
imtis visokių priemonių radijas, televizija, ‘mūriai’, 
jauniesiems apsaugoti nuo Todėl tuose kraštuose, jei 
blogos Įtakos. kas rašoma apie jaunime

kriminalizmą. rašoma ne tik 
valdžios žinia, bet val

džios Įsakymu, jei valdau- = ___________
diktatoriai neino i ko- jos jaunimas, išauklėtas ne
įleis nepatogių jiems va tai komunistinėj dvasioj.

$ ■ Iv . :.;. ū.-’

Maithe« De Rusa (kairėj). Michael Curley (vidury) ir August \Valter St. 
ry’s ligoninėj (Orange, N. J.) vienu laiku pagimdė dvinukus.

Ma-Kas kaltas dėl jaunimo 
išdykumo, niekas tikrai ne- \u 
žino. Daugelis kaltina 
vus. kad jie mažai rūpinasi py- 
vaikų auklėjimu, perdaug
laisvės jiems duoda, palie
ka “gatvei” juos auklėti. 
Kiti nurodo, kad “mūriai" 
ir televizija daro blogą Įta
ką jauniesiems, kivi vėl kal
tina “komiškus” laikraš
čius. kurie visiškai nėra 
juokingi ir pakiša jauniem- - 
visokius žiaurius ir net -a- i' 
distinius paveikslus ir a p- ”• 
rašymus. ’•

Rūpesnis dėl jaunų žmo- j; 
nių ateities yra visai su- " 
pramanias. Bet kai mes kai- j' 
bame apie jaunųjų iš dyku- " 
ma. tai dažnai užmirštame

oti. a; ie tai me- tikrenybei 
nesužino. Pavyz- neturi ii 

niekas nežino, kiek moralės ir

skel
Draugų Taftų sevich, Cicero, lll.; A. 

tis, Ont.. Canada; J. l’latakis,1

, Cuy de Maupassant

Istorija apie kaimo merginą
Kadangi oras buvo labai gražus, šeimyna papie

tavo greičiau negu paprastai ir vėl išėjo i laukus.
Rožė, mergina samdinė, pasiliko viena didelėj 

viituvėj, kur ugnis židiny baigė užgesti po didžiu: '.: 
kaisto vandens katilu. Laikas nuo laiko ji pasemdavo 
is i atiio vandens ir pamažu plovė lėkštes ir puodus, 
kaltais sustodama pažiūrėti j du šviesos ruožus, ku
riuos saulė pro langą metė ant ilgo stalo ir kuriuose 
aiškiai matėsi stiklo nelygumai.

Trys Įsidrąsinusios vištos lesinėjo po kėdėn tru
pinius: pro praviras duris vidun ėjo vištidės kva 
ir šiluma iš karvių tvarto; tolumoje girdėjosi gaidžio 
giedojimas.

Kai ji pabaigė savo darbą, nušluostė stalą, nu
valė dulkes nuo židinio ir sudėjo lėkštes ant aukšto.; 
komodos netoli nuo medinio laikrodžio su milžiniška 
švytuokle, ji giliai atsikvėpė. Ji jautėsi truputi nu
slėgta, pati nežinodama kodėl. Ji pažvelgė j tamsias 
molio sienas, i pajuodusius nuo dūmų sienojus, nuo 

-—— kurių driekėsi voratinkliai tiesiai i svogūnu vainikus 
langai- marinuotas silkes, ir atsisėdo, beveik apsvaigusi nuo

kur .mpašvinkusio kvapo, kuris kilo nuo' grindų, ant 
Su juo maišėsi kvapas 
sustatytos šalimoj ka-

Scranton. Pa.; P. Gakus. i’hiia.. , .... _ . . , , ,
atnaujin- Pa.; F. Urbonas, l’autucket, buvo ldieta tlek dau£ dalykų, 

ir užsisa-R. I.; J. Survilla. Aliegon.; pieno puodynių, kurios buvo 
1956 m. kalendorių. >lich.; Mrs. A. Raskauskas,: maroj, kad nusistotų grietinė, 

prisiuntė Maiklui su Tėvu do- Canton, lll.; Allen Mills, l’lain-' Ji norėjo siūti, kaip paprastai’ bet jautėsi P.etiž-
ville, Conn-; P. Bareizus. Kur-.Pektinai tam stipri ir nuėjus atsistojo prie durų arsi

jokios “dvasios ><- , „, Musų skaitytojai.
\ia supuvęs, bedami prenumeratas 

be charakterio. Rydami
kas nieko 
džiui
Rusijoj ir kitose rusų pa- Ji sako:
vergtose salyse yra žmonių “Mes turime jaunimą, ku- vanu. 
kalėjimuose ir už kokius ris dirba savo darbą, bet J. Mackūnas, 
prasikaltimus j:e ten laiko- vi a stebėtinai silpno būdo prisiuntė $3.00. 
nu. i .-.i yra paslaptis. Taip n- moralės ii’ krypsta i kri- A- D- Cleveland. Ohio, 
p..t \ isi'k:ų kriminali- minaiizmą, nemorališkumą $2.50.

ten visa; ir visišką supuvimą. Propa-
knmina- gandos jaunimui 

jei 
bpt

mų 
ra. uoliena

i-t ■ i.
ap-e tai da? 
i as- ma. I <■ 
vaizdą apie 
nalizma R

se
YiSi.- 

gaut 
anųjų 

usiioi ir

uždėtas Pris*untė $2-00.
įgauna-pagražinimas sproginėja ir F? .?1p° Pri’tan«: 
spaudoje per to pagražinimo plyšius,y" nn n

ne- mes matome šlykščius' vei- r. Sin,anavia„s> Lacombe.

Darby, Pa., Hngton, N. J.; Mrs. A. Lau
žiu, Paterson, N. J.; K. Vasi- 

Pr*'liauskas, Paterson. X. J.: A. 
čižauskas. Buffalo, X. Y.; P. 1 

Ann Daukšaitė. Beit*- Beleckas, Brooklyn. X. Y.; A. kai tuo tarpu gaidys išdidžiai tarp jų stovėjo.
Justus. Vandergrift. Pa.; A. tas nuo karto jis nužiūrėdavo vieną iš jų ir

•gerti š.iežio oro, kuris, atrodė, ją gaivina. 
Ant garuojančio mėšlyno tupėjo vištos; 
iš jų kapstinėjo viena koja, ieškodamos

kai l.u- 
kirmėliu, 

Kau-
vai’S'J'

'lun e- z-u- Evanoskas, Ashley, Pa-; D-i davo aplink tvliai ir meiliškai kvaksėdamas. Viena 
C hieago, Qnn viris Brnnch Alich * T. !><i~ •», • . • — .• • •• i •iaK m. p ‘ , * i,,; ‘ vista atsisto)o, nerūpestingai priimdama io riedimm.-ias. c nieago. ui., raUskas. \ įlle La Šalie, t ana-; . . _ . ....... . .

s, Lacombe. Al-^.n A v.v„h« vardam «, pasirėmė kojomis ir įsskete sparnus: pasmu nu -

jog. palyginus, tik mažas . y 
nuošimtis jaunųjų iškrypsta 
iš tiesaus kelio ir nueina
šunkeliais. Milžiniška dau- bet visgi ir Kurna •< spau- 
gurria mūsų jaunimo yra vi- doje dažnai skaitome al’.ar- 
sai normalūs, darbštūs ir muoianėius straipsniu.- 
tvarkingi žmonės. Bet apie “j a u nųjų chuliganizmą 
tuos, kurie elgiasi padoriai, t ten taip
kurie puikiai sugyvena su kriminalizmą) 
savo tėvais ir šeimomis, ku- šėrikų spauda šaukia gvol- 
rie sąžiningai mokosi ir ino- tos. kad jaunųjų tarpe Įsi- nie‘ieb

■ iškošė
gana sunku 

Bet
,i„ z.

Mickūnai
da; G. A. Nevulis, Amsterdam. !sl. paarėme kojomis 11- įsskete SĮiainus: pasz.tn 

amas, N y . j Ruzinskas. Torring-; P1-5 tė. iškratydama is plunksnų dulkes, otikią dus veidmainių, melagių h‘berta> Canada; Mrs. J. Vj

i.omunibtimu oportunistų . Phila.. Pa.; ir Ign. Matejaitis, ton ęonn.; d. Rūke. Ciinton.:tarpu užgiedojo pergalės ženklan, ir visuose kai:
Ind.; Mrs. E. Selcona. Law-■ pJuose ūkiuose atsiliepė gaidžiai, tarytum p^rdun.
rence, Mass.; J. Stulgis. Aieth--;-. ĮOfĮvbos i sodvba meiliška iššaukimą.

t- r v v uen’ MaSS‘: L' *M,erkel|b T°‘ Mergina pažiūrėjo i juosi negalvodama:
l sėlis. Nevv York City. ronto. Ont.. Canada: B. cer- 1 J J

nuimi 
kitose

yra stine auklėtoja prisipažis- Po šl.oo prisiuntė: 
ta. kati komunistų dvasioje Alis. f. Tipshus, 

u.............. auklėjamas jaunimas lietu-III.; A

,v

apie

s aiav

Kitaip pasakius, komuni- \Vaukegan. Ill. 
b

pasr.u

i 1P. I

r-a-
V'V.AHV luuiuniau 11VIU- iU. . romo, Vile., vailiicui, n. v vi- - _ ..... .. . . • i i ’
ii nei moralės, nei charak-N. Y ; V. Miehebon, BeUerose, niilusUas. so. Boston. Mass.: A.'>>' JS p\eik apakino vaizdas pra^ęr-s,o o-,e- 
terio ir gyvena siai dienaix- V.: Mrs. B. Palby. Dorches- Kraipovich, Tamaųua. Pa.;;bu. kurios atrodė kaip pudruotos gaivos. Katu t u um
pi isitaikindamas

dinama jaunųjų

line val-ter- -AIass-i J- Charaska. Brook- j|rs. Julia Paris, Shadyside, įmetu pro merginą pralėkė zovada kumelaitė, pasišo- 
diktatūros reikalą-lyn‘ Y‘: Z‘ Pakalniškis, ohįo; James Andrės. Balti-į kinėdama ir pilna gyvybės... Ji du kartu peršoko per

k^vV'bof vimu. bet be lokiu idealu, 2??nį Z' = v ?sth
K.a.tc*.i- POl - T. m Richmond Hill. N. Y.; P. ^>*-ampton. Mass.; Mrs. II. Gasse.

. gard. \Vesterly. R. I.; Mrs. E. cleveland, Ohio; ” ~ ‘

griovį ir staiga sustojo, tarytum nustebusi, kad yra

šiasi gyvenimui niekas ne- gali nesiskaitymas su Įstaty- n.ieko

aukštesnių siekimų.
ir prisi’išimo pi ie Cevilli<x Orland Park. III-; Mrs.

Sinkys. Dorchester, Mass.; Mr.

K. Rimkus 
Hamilton. Canada: A. Brazu- 
nas, Tuscarora. Pa.; F. Petrai- Astiestl 
tis, Ne\vington. Conn.: C. Tru- čiamo Ol’e.rėkauja ir nešaukia. Užtat. mais. girtuokliavimas.palei-t Toks liūdnas \aizdas \ra a. Andrulionis, So. Boston

jei kur jaunikliai padaro stuvavimas ii panašūs dalv-^a Pad kaloėtoja A!ass.: A. Zeventkauskas, chas, Alliance. Ohio ir 4. Mali akis,
ka negera, tuoj spaudoje kai. * nurodė pavyzdi, kur jauni Dorchester, Mass.; P. Sank, noWsky. EHzabeth, N. J.

Mergina taip pat norėjo bėgti: ji norėjo pajudėti, 
visus sąnarius ir pailsėti šiltame, nejudan- 

Ji žengė pora netvirtu žingsniu i> užmerkė

žmones
blogai

UZ< Ul OUillic-iplačiai tas aprašoma ir apie Įdomių dalykų apie jau
tokius iškrypėlius visi su-nima komunistinėj tvarkoj 'iOsal e>v; .
vinzA -• ’• r • cauii papilde įvaniu.-^mo. siomis dienomis papasakojo u . • ! T* - , . - . .

p»i'in-iiįvn - « m.- i- - v, i A, žengimus. Juos apklausme-ri bimmib ame įaunuo- \ arsuvos raupas. Zvmi len- .
m i,- r-.,m i i • • uAx.zv,.n-;-. b-nt pasirodė, kad tai esa-klausimas, kaip ku komuniste ir bolševikiš-J J . 
jaunimas “anoj ko Lenkijos seimo

būro

sius kvla
gi atrodo narė, ma zmo1R1^

i le

ne-So. Boston. Mass.; J. Chencus, 
pa-Ne\v Haven. Conn.; ir Frank 

prasi-TamosHaitis. Shenandoah. Pa. 
Po $0.50 prisiuntė:
L. Aleksa. I’hiia., Pa.; Leon 

žekanis. Clevland, Ohio; ign.

Visiems, atsiuntusiems laik- jų.., 
raščiui aukų, nuoširdžiai dėko
jame.

Administracija

ce jokiu Įsitiki- ,. • . : ' , A Greblunas.
užuojautos- )e<-Ezerskis, Newton Upper Falls.

Cleveland, Ohio; K.
pusėj . už geležinės uždan-AVanda Odolska. nusiskun-jnir*R‘ .. .. .................. ............
gos. kur valdo bolševikiškos dė pc rūdija, kad Lenki-ka’“; besiruz;ai ignorantai. Masg . v Mataitis, Chieago. 
---------- ----- ---------------------------------- ---------------- - Tokie žmones turės būti ryt nl . F Shimcen, Detroit. Mich.;

UŽSAKĖ “KELEIVĮ’ DOVANU

apimta gyvuliško malonumo jausmo; paskui ji 
•nuėjo i pastogę pažiūrėti kiaušinių. Ten jų rado iry- 

ir ji juos nunešė i sandėli, bet kvapas ” vi’p?- 
. vės vėl jai susuko širdį, ir ji išėjo laukan pasidėt: 
ant žolės.

Kiemas, kurį supo medžiai, ati odė užmigęs. Aukš
ta žolė. pro kuria stiepėsi aukštos pienės, tarytum 
geltoni šviesos ruoželiai, buvo ryškiai žalia, 

kiškai žalia. Obelys metė aplinkui šešėli, ir 
'dengti namai, prie kurių augo geltoni i;- m-d

na"
mdais

E KELI Y ROMANSAI

Jb
Giact* KcJh. I.uri susižiedavo su Monaco kunigaiks- 
čir. iuiksči.iu inniansavo su filmo k! oi., ( mk C-U l • 
(viršuje). Ap.tčioic ją matome su kitu pabdovu.

............................------------ Antanas Kazlauskas š So . . v. . . , , .
dienos piliečiai, atsakingi p. Yankeliunas. Scranton. Pa.; Bostono, užsakė laikraštį ir d?.čiai su panašiais i kai dus lapais, ga’ avo, 
už krašto ir tautos likimą, a. Kalinauskas. VVilkes Barre. ,kaiendoriu savo draugui J. drėgmė iš daržinių ir tvartų veržtųsi pro 
Xet bolševikų propagandis-Pa.: P. Molis. So. Boston- žeioiįuj? Ashland, Mass. šiaudus.

;;.i
t:u

Vi I

St

tė tveriasi už galvos ir ma- Mas# 
r.o, kad reikia kas noi da-' en.

;.; Mr. J. Šilk, New Ha- 
Ccnn.; 1. Passick. Hoqui-

—f A T11 c? C o i L* i c W i H.

Mergina nuėjo Į pašiūrę, kur buvo laikomi važiai 
Stanley Jowall iš Meth- ir vežimai. Prie pašiūrės, griovyje, mėlynm.o lomm

dir.amo “marksizmo pum-nau<kv 
iavimas nieko negelbės.

Brons, Julian Mackūnas. . .. - balti arkliai atrodė kaip žaisliukai: pe trauke mažus,
navimas nieko negelbes. Hi»rhtstown N. J.; hv Pn užsakė laikrašti ir i •‘ Pzd-zv.-;t.„ ,-oiziz^z^z, č-A Shimkjs‘ ‘KKht.tovn - ’ py, ra., užsakė laihia.ų j. vaiku, vežimėlius, varomus mažo, ka:p pir.-tas,

bolševikų taldomose sa-j stanker. Piapot. Canada: kalendonu Mrs. Ehz. Klem- . *
\se žmogus yra paverstas ,gn. Ramonas, North Bay, On- R : Philadelphia. Pa. uogaus. . . .

i darbo mašina, korios vy-tario. Canada; J. Baliais Chi-; ’ j -b paėmė kuli šiaudu, numėtė į griovį ir a-.<<edo.
Liudas uždavinys vra “iš-eago. Ilb; J. Jablonskv. Brock- j Andriušis Omaha xe. įsijausdama patogiai, ji atrišo kūlį, paskleidė smu- 

pildyti ir perviršyti darbo ton. Mass. ; K. Venclauskas, atnauj’ino pi.enume- dus ir išsitiesė visu ūgiu ant nugaros, abi rankas pa- ,
Toks “norma iš- Brockton. Mass.; Mrs. A. sten- užj.akė kalendorių ki^usi P° ?alva ir ištiesusi sąnarius.

’ 1 užsimerkė, ir ji pradėjo snausti.
užmigusi, kai pairto ant 

• pašoko vienu šuoliu. Tai 
tame pačiame ūk vie, ’»c’nas

....................................... , . ____  įjos (mkaraija—provincija šiaurinėj Puaiieū-
r.čra priešingas \aldančiai (;reyKa, Hudson. Mass.; Z. Ak. jj- kalendorių Mrs. Annai zijos daly—veri.), kuris jau senai jai meilinosi. Jis 
(Ui.tatūrai. Pati bol>e\ ikiš-stinas Haverhill, Mass., L. Algminas, Chieago, lll. j netoliese ganė avis ir, pamatęs ją gulinčia jKtunksmėje,
a dikta .m a skatina žmo- pamievu ius. Sudbun« . j prisėlino, sulaikydamas kvapą, su žibančiomis akimis

nes lenktyniaut. no, iras rio. • Canada; Mrs. J. J. Pocius. Chieago III |iajs įaukuose.
ispildant ir su panieka žiu-kas. Paterson. N. J.. Mrs- n- atnaujino prenumeratą J. ,. , .. *. , .. . .. .. ... ...rėti i silpnesniuosius, kurie Ung. Bailina. MA; John „J, Aj A,.J Jis bandė ją pabučiuoti, bet j. pliaukštelėjo jam

_ . . , vcl(]ą nes j, buvo tiek nat stipn, kiek ir jis: jis

riTTIilS

Md.;
Cleveland Ohio; Mrs. 

Remench. Brookly n, N. 
Sadouskas, Richmond

negali taip greit dirbti, kaip Burch 
jauni ir sveiki. Užuot soli- Mary 
darumo auklėjamas egoiz- ' T 

m
ti< _ K I

duria?. — ...
----------------------------------Yushka, Cicero. III.; F. Vinevi- Indiana.

Jungtinių Amerikos Valsty-cius, Tenyville, Conn.; F. Dig-į c nuliūdo, kai pradėjo apie tai galvoti, o jis tuo tarpu,
biu sostinė iki 1739 metu buvo lis, Cleveland. Ohio; J- Luko- Gavėnas, Cleveland, galvoje turėdamas tik vieną minti, apimtas geidulio,
\ew Yorkas, nuo 1790 iki is- ?evicius, Baltimore, M<1.» Ohio, atnaujino laikraštį ir pJnyrlčsi prie jos virpėdamas.
00 metu — Philadelphia. vė Stankus. Linden. N- Jk "0€'užsakė kalendorių K. Gavę- ’ .

nui, Škotijoje. ' | <Bus

buvo pakankamai gudins, kad atsipi-ašvtų, ir tai;> jie 
susėdo šalimais, draugiškai šnekėdami. Jie kalbėjo............. —-------- —..... Hil] x y T Kuklierius. Mon- Fr. Smilger, Chieago, III., . .- . . . . . . . ,

as. pataikavimas valdan- Hlll‘ j ^utulis. To- atnaujino prenumeratą ir »P»e gražų orą, apie savo seimininką, kuris buvo ge-
•m> ir beprincipiškumas. 5^’alo Mrs. Mary Vi- užsakė 1956 m. kalendorių ras žmogus, apie save, apie savo kaimus, apie vai-

—K. L. ^rence. Mas®- M-C- Mrs. Annai Silvers, Knox, kystės dienas, prisiminimus, apie gimines, kuriu jie
tiek figai nematė ir, gal būt, niekad nebematys. Ji

liau Wa<hing1*>nas. Plevokas. Cicero. Ill.; ”• Ku‘l]
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KorespondencijoS TAMPA, FLA.

Judame ir mes

BALTIMORE, MD.

nomis. rašė Tarptautinį susitarimą
RI.A m P°litiniV pabėgėlių reikaluoLA 123 kp. susirinkimas Tų valstybių tarpe yra taip 

susirin- Pat Vakai-ų Vokietija irvo« vario ria.-vko i i i Dažnai vra koresponden- SLA 123 kuopos 
t£s » aV >Uba\ciJu ‘š »vtų Floridos lietu-kima« buvo sausio 8 d. Jis Austrija,
ties piatęsimo. Atlodo» kad yiu nį - vaka_ svarstė daug klausimų, bet ..

ių' Floridos n^^isims dėl laiko stokos nesuskubo pasuada pabėgėlių pnevar-

PaieškojimaiSAUKIA DVIKOVOS

Urugvajuje ieidž&mo sa
vaitraščio “La National“ 
redaktorius dr. Washing- 
ton Guadalupe iššaukė bvi- 
kovon Urugvajaus prezi
dentą I.uis Ratile Berres 
už garbės pažeidimą. U rug - 
vajuje dvikovos leidžia 
mos. jei garbės tribuno
las sutinka, kad kitos iš
eities nėra. Kaip jis pasi
sakys ši kartą, dar nežinia.

Paieškau dviejų seserų: Zosės Bal
ti uškytės iš Repšu -odos, Raudėnų 
parup.. po vyru Kirti, -ikienės ir Tę
sęs llallruškytes. p., vyru Augu- 
staitienės. .Ji pirma gyveno I.evv- 
i.-.ton, Me. Turiu labai svarbų rei
kalų. Jos pačios ar kas jas žino 
malonėkite atsiiiepti šiuo adresu:

George Zilin.-kis 
P. O. B«»x 503. Miliinoket. Me.

* n

Pasirašiusios valstybės« • • , • , - ___ VIII V V IKK ■ ■ 1 V W iv ’ — - —s »»—' — -•- *9« * *gali įvykti streikas. Bendro-
kLimS’lL!rSi™nSė a,ba' laikais-“beveik nieką Ro^ visų Tptarti. Nutarta GaVė- ‘a1,.netr«n>« h' neįrąžinti j 
kliai pi.esintis, nes pasku-i,..T j,. ne„ nios me'u surengti platesnį tokius kraštus, kuliuose dėl

, ............................. .... ^UI LUU st Pe-susirinkimą, kuriame Cen-,^s®s’l‘e^j°s’taut>d)ės’so'
antvalandzius ir prekių pn-ier<b;;ry. _ ,fampa * apylin. tro atstovas, galėtų pada- salinės ,>i-iklausomobės ni

kėj \ra gal 300 pastoviai1 yti pranešimą. Vokietijoje PolltimM įsitikinimų butų 
apsigyvenusiu lietuviu, dau- pasilikusiems tautiečiams pašoma politinio pabėgėlio 

pensininkai. Jie sušelpti paskirta $20. Sky- .ai la_lsveJ-

Ii siuvėjų veiklos
Seniau siuvėjų unijos lie

tuvių skyriai buvo visuose . . t 7 (ios, lvg čia mūs
(]idpsnino<p mia«t.w^a a Lniuoju metu davė dirbti , - o , ,oiaesniuose miestuose, o ................... . butu. Bet kur tau!
šiandien bėra
Baltimorėj.

Brooklyne ii . ,grūdo pilnus sandelius.
• Musu skvrius Nr 91S tn J.ei streikas J1S

„•* • *•“ palies'u daugiau ne 7,000n apie 600 narių jų tarpe įninku.
naujųjų ateivių tėra labai 
mažai. Mat, seniau beveik MlC8tas daug gauna, 
visi ėjo dirbti į siuvyklas, o dauS ir išleidžia 
naujieji ateiviai ieško dar- Mūsų miestas pernai 
bo kitose pramonės šakose rejo pajamų septynius

urna ui
rius tun oolabai išsimėtę, bet yra gen 

lietuviai, turi net porą klu
bų ir gražiai pasireiškia — 

įu_ labdarybės, kultūros ir Lie- KAS 
tuvos laisvinimo darbuose. ; Pagal

narius.
J. Valeika

Taigi ir mūsų tautiečių iš 
Vakarų Vokietijos ar Aus
trijos prievarta niekas no
trėms.NOMINUOTAS

. .... v * „__ r —r-.-___  —- dar oficialiai ne-
įr tik motei-ų šiek tiek eina lionus su viršum dolerių. Sausio 8 d. “Florida paskeltus duomenis, lapkri-
į siuvyklas. Vien mokyklų išlaikymui iš- West Coast Lithuanian čio - gruodžio mėnesiais vy-

Mes, kurie skyriui pri- leista $3,200,000. Valstija American Citizens Club” kusiose nominacijose gavo , .
klausome 50 metų, norėtu- šitiems reikalams davė turėjo savo mėnesinį susi- balsų: praleidus
me. kad ir naujai atvyku- $385,170 ir federalinė vai- rinkimą Wm. Popeli salė- SLA prezidento kandida- Urugvajaus Lietuvių 
šieji į jį burtųsi, nes tuo bū-džia $95,837. Taigi, moky-je, 10 mylių už Tampa. Na-tai: K. Kalinauskas 2,172, *ūros Draugija savo patai-1 
du būtų pailgintas skyriaus kių išlaikymas miestui la-rių susirinko apie 50. Tai Wm. Laukaitis—288; vice-pose Montevideo mieste su-i 

daug, nes viso narių tėra prezidento P. Dalgis — 2,-rengė Kglėdų eglutę. Jos 
apie 85. Susirinkimas buvo 328; sekretoriaus: dr. M. meninę dalį atliko mokyto- 
tvarkingas ir jaukus, o po J. Vinikas 2,188, E. Miku- jos Stanevičienės vadovau- 
jo—šokiai ir draugiški pa- žiūtė — 127; iždininko: jamas jaunimas. Jaunimas! 
si kalbėjimai. Matant mūsų Nora Gugienė — 894, A. šoko, o senimas gurkšnojo
senelius ( les) polkas šo- S. Trečiokas — 643, J. R. alutį ir kitus gėrimus, no- ka, o komunistų vadovau-
kant, reikia stebėtis jųjų Virbalis — 517; iždo glo- rėdamas atvėsinti vasaros jamuose “Lietuvių Centruo-

Kuopos pirmininku da- ištverme ir entuziazmu. hėjų: J. Maceina — 1,726, saulės įkaitintus kūnus. jse” ji rusiška. Nors buvusio 
yra p. kadžius. Sausio Nutarta nariams surenkt A. Devenienė — 1.289, E. i, . .. , .. . . vargonininko Yl. Svilainio

buvo išrinkti dar 2 metams 4 d' susirinkime valdybai draugiška pobūvį sausio 22 Mikužiūtė — 577. S. Brie- _?a.,?vaUJ.arn! vž

sausio 4 d. jie buvo užarta mokėti 
dinti į pareigas. . ...

Po iškilmių p. Luizienė tau‘

amžius. Mat, jei skyriuje bai daug kainuoja, 
paliks mažai nariu, tai cen
tras ji uždarys. Atrodo, kad 
siuvyklose dirba apie pusę 
šimto naujai atvykusiųjų, 
kurie unijai nepriklauso.

Gruodžio mėnesio rinki
muose visas skyriaus komi
tetas ir delegatas \

mi-

P. Naunčikas

MIAMI, FLA. 

SLA kuopos susirinkimas

Luiza įai

URUGVAJUS

Kalėdas ir N. Metus

Kul-

Pai* škau Basčio iš Geišų
kaimo, .iuibarko pusto, ir A r kadi-
•aus JanAcvkb, s u .aus A niūrio. J
patys ar juos žiuautieji pra. ..mi at-
s'Iivpti šiuo adresu:

•1. Malinau'kas
3255 River Av»-. f'aDiden. N. -J.

Aš. Jufgis Sikoi skis. pai-škau sa-
vo brolių l*et: . i r Kazio Sikorskiu.
Petras Sikor.-kis gyveno Chicagoje.
o Kazvs Siko:?-kis- So. Bostone,
Mass. Jie patvs ar kas juos žino
malonėkit parašyti šiuo adresu:

Jurgis Si k:orskis
E. E. S. J. (Ificinas
l.aPa Sao Paulo. Brazil.

APSIVEuariAI

Paieškau gyvenim-r draugė-, kuri no-
lėtų gaut. g'-ią . r- protingą draugą
Gali raš . t: ineig'u i ašie ar gyva-
našlė, nuo farmų ar iš miesto. At-
: akyn::; duos i u k va-naa Plačiau
apie save i araš\ siu iaiske.

P. S. S. Pulaski St.
Ne .vat k 5. N.

TiKIN i lEM DOVANAI
Kam pinigus n ;.>i;ule i.ur nėra

naudos, linkime s ;>.i l>e pinigų. Jez.
: 1-2. Av sunkti bus Jum lengva.

Mat. l’:2s-:?i.
A i. k Armii 1
::i!4 .Ma.-s. St..
Gai v. Ind. (3>

nišką pobūvį sausio 22 Mikužiūtė — 577, S. Brie- “ijįtmdu^Centi-ai" taiorn
---------- —metams S6. d. toj pačioj salėj. Jame dis — 337, J. Arlauskas —n4M,f«5Kv‘ ’• v. i-1 .7 ;navo lietuviškai, bet tų dai

‘ “ vasario 25 d. rengti pobūvi jie turės progos į geresnę 331; gydytojo kvotėjo: dr. i o n pei a e as n
ueiti, pasišneku- S. Biežis — 2,188, dr. D.

ado vau jamas choras dai
DIEVO KARALYSTĖS 

ŽINIOS

paruošė gardžiu užkandžiu, g““™1 sušell’ti' Kl’°i,a žiuoli Jokant ko- Pilka — 147.
o vyrai parūpino "vaistu" vl.etg skaityklai jas pamik int. Dalis pelno-------------

‘ užsakė Lietuviu Enciklope-skiriama Amenkos Raudo-troškuliui nuraminti.
Kai 1915 metais sky-

rius buvo organizuotas, tai Paaukojo žodyną 
aš buvau komiteto sekreto- T- ,
rius, jauniausias iš visu na- . -ai. am, n?s!s, . .
riu. šiandien aš vėl esu ko- "es0^L aka"^S
mitete. bet iau seniausias. ° ... .., _ _ _
Iš 1915 metais buvusiu ko- n0’ ,pcr H*“?'08. AK"18 “Y’ ,nėJlmul f0“?'1?
mitete tik aš vienas besu ™ vlsuomOT? >•'bus vasano 19 d. toj pačioj
gyv'as’. kotiBaltimorės skyriui 1955 K

nam Krvžiui. Bet svarbiau PABĖGĖLIŲ NETREMS
sias
mas

n rimčiausias 
buvo: sur<

kt • , - i fių dvasia ir gaidosNaujus Metus renge eglutes ... m •- k-*, i • v - 7 T rusiskos. O Tuminosir kitokius subuvimus. Ir .... vaujamu lietuvaičiujų progi-amas atliko jauni-■ , .....
mas — šoko, dainavo, bet 
visa tas labai skyrėsi nuo 
Kultūros Draugijos šokių ir 
dainų.

Kultūros Draugijos pro
grama buvo likrai lietuviš-

uisicao nutari- y-, , • rri aen<rt nobūvi TautU sPa”
. ° J J dos biuras informuoja, kac 

P,'°gram\TPRIKLAu! 1954 m- 25 vals‘ybės l’asi
lietuvių kalbos žody- SOMYBĖS paskelbimo mi- ?»»»HnmMinnmiimmnnn„Hiin»nff

NEPASIGAILĖK DVIEJU DOLERIŲ!

“Ir šita Even"«-lija apie IHevo ka
ralyste kus apsakyta, ant viso pa- 

Vado- sau'*<* ant liudijimo visoms tau- 
. .. toms. ir tada ateis italas“, t .Mato.
H’ lie-eveng. Tai via Jėzaus žt>-
tlIšpyti dži.ti.
tirvidi Biblijoje randame daug vietų, ku- 
ir tt. rios aiškiai kalba apie tuos dalykus. 
. .. Pavyzdžiui. Povilo laiške Rotnie-

SailU 11, čiams. 5:12. mes skaitome: “Todėl 
Žinomi kaip pvr viena žmogų nuodėmė įėjo 

_ . į pasaulį ir per nuodėmę mirtis, ir
gatvės muzikos dalykėliai taip mirtis perėjo ant visų žmonių, 

• • - ,• , • __ nes visi jame. 11, v. Adome! nusidė-pnmme lietuviams senus

įusiški — kazačiok 
Ten skambėjo “Vo 
v ogorode” ir kiti

buvo

ir 
caro laikus.

M.

ne?
jo*\

Krasinskas

metai buvo geri, darbo bu
vo užtektinai, o kai yra 
darbo, tai yi-a ir pinigu.

Z. Gapšys

NEW BRITAIN, CONN.

prašoma toki žodyną paau- salėj. Pusė gryno pelno ski- 
Atsiliepė p. Galūnas ir riama Amerikos Lietuvių g 

Tarybai. Kviečiami atsi
lankyti visi apylinkės lietu
viai, o ypatingai svečiai iš 
žiemių.

St. Petersburgietis

loki žodyną paaukojo.
Lietuvė Miamietė

Mirė P. Viltrakis

Vairuotojai, saugokitės!

Mirė čia 10 metų išgyve
nęs Pranas C. Viltrakis, Sl 
metu amž. Velionis pirmiau 
gyveno Stoughton, Mass., ______
turėjo pavyzdine vištų Mirį o Pranevičieni 
ūki, o pnes tai gyveno So. 

vei

MONTREAL, QUE.

Lietuviai vairuotojai, bū- Bostone, ten veikliai daly- Sausio 5 d. mirė ilgai
kitę atsargūs! Atsiminkite, vavo kuriant lietuvių drau-sirgusi Ona Tamošaitytė- 
kad Connecticut valstija gjjas jr jose eidamas atsa-Pranevičienė, žinomo visuo- 
paskelbė karą netvarkin- fcingas pareigas. menės darbuotojo žmona,
giems vaimoto jams. Už paliko liūdin- Velionė tebuvo 63 metų am- 

Frances, sūnų žiaus. kilusi iš Nemakščių, 
Oną Zu- Raseinių apskr. Velionė 

ko\v ir Agotą Kristfield. buvo sena “Keleivio” skai-
Gavo pakelti atlyginimu. H d. i

Landei-s Freiy & Clark velionį palydėjo didelis 
l>endrovė nuo sausio 2 d. miniu ir draugų

.... .. . Velionispei-gi-eitą važiavimą bus ati- AJa žmona 
mamtts leidime ne mažiau p,įn? dukte,.is: 
kaip 30 dienų.

, . tvtoia.
ka',l"e.?_ ’ Antanas

. . _ ,7 vieiai seniau yra gyvenę 10
. .. . , . r.?’,11“/ 7U'metų Jung*. Amerikos Vals-

javo iiakelti atlyginimus name buvo ir tO bostome- tvh^ A(ho, Mass h. fla 
daugiau ne 2,000 darbinin- cm. , Jie ,urf užaueinę 2

buvo ilgametis sūnu
Velionės

kų. Tą patį gavo padaryti ir Velionis 
Skiner Chock 230 darbinin- “Keleivio” 
kams. Tai
metų streiko
siai. tuo padėjo jiem

Stambios Stanley Works valandas išgyventi.
V. P. Yankus

įi- Ona Prane-

Kiekviename name turi būti ant stalo ši knyga. Labai 
tinka svečiams italinksminti- Seni amerikonai ir nauji— 
ją gali sau gauti kaip tik dabar, nors toli nuo visų gyvena.

Atsiminsi jaunystę, naktį gerus sapnus sapnuosi. Daug 
Įdomių paveikslų.

Niekad nepiitrūksi kalltos, net anglai ir amerikonai stebė 
sis. Niekas nepyks už tuos juokus, kurie visur tinka (mat. 
pilna knyga trumpų juokų) : vestuvėms krikštynoms ir 
pakasynoms.

J uoktis—S veika
VAIVOS išleistas 300 juoku rinkinys, 100 iš jų juokai 

iki ašarų. Su daug paveikslų, kišeninio formato.

SIŲSK DU DOLERIU DABAR.

Mes galime pasiųsti ir COD (išperkamai), bet tada bus 
40 centų brangiau. Nors daug kas įdeda du doleriu į laišką 
ir ateina (nė vienas nežuvo), liet tada geriau siųsti nors 
kaip “Air Mail”.

Taigi lauksime dabar Jūsų užsakymo. Vaivos pavedimu £

Napoleonas Jonuška £
15 Cotlon Street 2

Ruolindaie. Mass. £
i ’mriTrrrf MraamOTMarram rarmr i*:

Pardundu P.-čiu 
Parduodu aliejaus pečių, 
kompanijos, mažai vartotas, 
som dūdom. Kreiptis:

.Virs. M. Ženk 
1844 \\. Baltimore St.

Baltimoie 23. .Md.

arduodan: i Namai

Hamilton miestelyje, 
duodu šešių kambarių 
ražu. Kreiptis; Mis. 
Cooksbur". N. Y.

Parduodu «'• 
lino stotį, i 
deli :>l<>ta

Anok-

skaitytojas. Ve
i vis pernykščiu lionies žmona ir Šeima <l«-aėk^'rtsiemCkurie‘da'ty- 
(o iškovoti vai- koja visiems, kune smo ar lai(|otuvė?e h. juos ra. 

tuo padėjo jiems budnas mjno jicms
5 valandas išgyventi. _____

ir Fafner Bearing bendro

vvras ir sūnūs

juos 
sunkiomis die-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS f BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBA 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo f SLA lengvatas visiems naujai 
(stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir just) Seimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 Weal SDtk Street, New York 1, N. Y.

LIETUVOS AIDAI 
(The Echoes of Lithuania)

Pirmoji Floridoj lietuvių 
radijo programa, duodama 
sekmadieniais nuo 6 iki 6:* 
30 vai. p. p. is Miami sto* 
ties WMIE, 1140 kilociklų. 
Adz: A. Skudžinskienė, P. 
O. Box 694, Miami Beach, 
Fla., arba The Echoes of 
Lithuania, 139 N. E. I Str., 
Miami, Fla.

Ręgmatižki Skausmai
GFRA MOSTIS

Deksnio Malinva MostH, atidaryt* 
iš dnu? :.;ilir."' i ••leinentų. turi an- 
'•' j.- y .-iii’iirt. šMvrtaNi.-i ga
Iii gal iš;;«>-'’i">< K-.rimaii-kus j-kaus- 
mus, ranku, 1.- ..u skaudėjimų ir tir
pimą. diegė'is, šiillį. Daugumui žmo 
niu i-3gęliiėj» ir lamstai pa;rc!l>ėa 
X<-lauk ilgams, ai” tirt.jaus įsigyk 
DEKENS DiNT'JEN'T. arba įatv- 
l itv j dirbtuvę. Kaina 2-<»z Sl.OO: 
l<i->-z. S5.fti>. (ia rantuojame pasek
mes ar gražiname pinigus. (471'

DEKF.VS OINTMKNT m.
T. O. Dnx 6Wi. Newark 1. N. J. j

Tik vienas Dievas tetrali išgelbėti 
žmojrų iš šito nelaimingo likimo ir 
sugražinti jam sveikata ir amžinąjį 
gyvenimų, ir tą jis tikrai pradėjo 
daryti ir paskirtu laiku pilnai įvyk
dys. Atsimenate, kad Viešpats Jė
zus yra pasakęs, kad jis atėjo su
rasti ir sugrąžinti, kas buvo pra
žudyta. O ką gi žmogus pražudė 
arba prarado ptasižengimu prieš 
Dievo įstatymą? Būkite tikri, kad 
ne dangų, nes jį> niekada danguje 

(4 nebuvo buvęs ir jokių dangiškų pa-
----- žadėjimų neturėjo, -lis prarado savo

tobulus namus čia pat ant šios pla
netos. mūsų žemės. Todė Jėzaus pa- 

par' žadėjimui įvykus. Tūkstantmetinėje 
Karalystėje, tie namai bus ir vėl

? atsteigti ir sugrąžinti žmogui. Nes
Žmogaus Sūnus atėjo išganyti kas
pražuvo (Mato. evang. 1S:11). dv.

Stažo- ,, ...jias Apaštalas sako taip (1-Ti- 
1:’5>: "Nes tai juk tikrai yra 
ir brangus didžisi vertas žodis.

Nors“ 
su vi

X. Y., 
ramus ir tra 
Ai. (ietehonis 

(5

aniltarių namus. 
«> luii.-tu kabinas 
Žemės. Kreiptis;

Oi
(

ir di- Povitas 
mo. 
tiesa

Service Station s vie
kai ių

ant kad Jėzus Kristus atėjės yra 
tą. išganyti nuodėmingus, tarp

____________ — aš esmi didžiausias”.
Biblija visai neskelbia- kad žm*»- 

KA.’ll „us jM) nljrties nueina į dangų. Ji
Ramunės kalba kaip tik priešingai ir sako, 

kad po mirties žmogus pavirsta dul- 
puse svaro Uį;mįs> vįsaį išnyksta. Vienintelė jo 
Ramunill ar- išgelbėjimo viltis yra prikėlimas iš 

. numirusiu, kuris, pasak Biblija, yra 
Visada gerai vienintėliš kelias į bū<imąjį gyveni- 
l.iep"' Žiedai "’»• Dangus via pa/adetas tik "ma- 

_ . žam įtūrelioi". "pašauktųjų, išrink- 
Sl.-->. Lie- tųjy j,, ištikimųjų", kurie dabar se

ka Jėzaus pėdomis ir pasilieka išti- 
... . kimi iki mirties. Bet jie nenuėjo Į
isSaUr.i- <]ąngų tuojau p-* mirties, liet turėjo 

šalčio laukti antro Viešpaties Jėzaus Kri
staus atėjimo ir pirmojo prisikėli
mo. kuris' reiks jų permainymą nuo 

pusė SV. žemiškų į dangiškus, naujus šutvė-* 
. .. rimus, panašius į savo Viešpatį. Bet

pUpl.tl.-Kis ge- tasai pažadėjimas visai neliečia 
igtl. škorbuto. Žmoniją. Žmoni irsi ai ba pasauliui 

nėra duota jokių dangiški! pažadė
jimų. lygiai kaip ir jo gimdytojams 

Tl'C- Adomui ir Jievai.• „i . . ... . , .. IBus daugiau Ilanka mio visokių viduriu pin

<•sb::r X. Y.

Žinokite, Kad
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
kurias pradėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol 
palmigsite. VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Vž.
$5.00! Tuoj kiškite penkinukę į voką ir siųskite, nes tokia 
proga pasitaiko rečiau, nei aukso klodų atradimas.

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

sako:
mane

skaitai
skaitai.

mane.
311

nes
psl..

sako: skaitai mane. nes

Iliustruota.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės)
aš parodau tau gyvenimą lmisesnį. negu pats gyvenimas 
parodytų. 316 psl.. kaina S3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažins:, kada mane skai
tysi.. 449 psl., k:ena $1.00. Iliustruota.

ŠTJUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

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

Halsted St„ Vhicage 8, III.

ti var-
t< i. mi dėl i-

mo prakait 
ii inkstų ligi 

Puplaiškių 
•SI. 'Jo. Kartusis 
rai n;:o k(>;x-:;ų 
geltligės, re..mat izmo ir kirmi
nu. Trejanka 7-"> centai.

l-a.T.ai

tvPILI.
Prisi'ptai gausi 

ką kas čia yra jiasaKvia.
ALEXANDER’S CO.

414 Broadvvay
So. Boston 27. Mass.

Norėdami dau 
ir kitus dalykus 

',s* kitę knvgu 
I.5ES". 1 E

—o--
iau sužinoti siuos 
iš B 'Uro^. skaitv- 

"ŠTAI JVSV KARA- 
pu-i., 2"> < elitai. Netur

tingiems siunčiam velti:-, 
t —o—
‘ I.. B. S. A.

2ilt So l.ituariiea 
< hieago s, I!!.

Avė.

MES ATLIEKAM . . .

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
•L*; tamstoms reikia—

<► BIZNIO KORČIUKIŲ 
o SPAUSDINTŲ VOKŲ 
<*LAIsKŲ SU ANTGALVIAIS 
^BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
^PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”

636 Ea»t Btoadway, South Boston 27, Masa.

t



KELEIVIS, SU. BOSTON No. 4, Sausio 25, 1956* as

BAIGIASI PUSMETIS

NEMINĖK
VARDO

KELEIVIO” LAWRENCE, MASS. mes dažnai kaltiname vai-’ 
Jdybą dėl to ar kito dalyko,’

WORCESTER, MASS.

‘‘Keleivio’

DORCHESTERIO MOTE
RŲ KLUBO SUKAKTU
VĖS

,r Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plsočii} ir Šir
dies ligos. Priima bet kuria die
na, ii aukšte susitarus telefonu ar
laišku.
Tetef. 22. Pascoag, Rkode Isl—d 

Adresas: State Sanateriam. 
Wallum Lake. Rhode lalaad.

Astumas: nuo Providence 24 my
lios, nuo Worcester—f 6 m., nuo 
Boston ar Broekton—60 m., 
Thompson, Conm,—10 mylią.

--------- Nepriklausomybės sukaktį o patys į susirinkimus ne- Worcestery
Žinote, yra toks pranciš- minėsime vasario 12 dieną vaikštome ir bendrovės rei- prenumeratos reikalais pra- 

k°nų leidžiamas laikraštis Lietuvos \epriklausomy.Įkalli svą-styme nedalyvau- iome kreipti. į P. Miliau.- 
-"Darbininkas. Jo redak-sukaRti Memet minėsi. jame. Jet visuomet taip k, <« Mendon gatve, tel. 
toriai, matyti, vieną 10 Die- ; • 19 d . . ‘gausiai, kaip si kaitą, lan- PL 2-2212).
vo Įsakymų šitaip papildė: ^Va^m“ bet va2,b*"la-: -- ---------------------------
“Neminėk Dievo vardo be „ Kalbės blau

manyta.
Lituanistikos reikalo 0 -Keleivio” ir rei- “ VyL po ^edėj^^R* i)abaitinėJ bendrovės val-’Vk.„

. * - * • šlat-tridue Pono. ..avi
Bostono

. , , Mokykla šių mokslo metų kalui e#anI.” Kad taip yra,
Sekmadieni, sausio Jy d. pirmąjį pusmeti baigia sau- rot]o 

5:30 vai. vak. Dorchesterio *io 26 a. šiame pusmety-^
Aloteru Klubas minės savoje, be vedėjo J. \aičaičio, spaudos apžvalgoje raso-
lo metų sukakti. Ta proga dirbo šie mokytojai: A. Či-ma: -y Lietuva sausio 11
Doichcsteiio Lietinių Pilie-bienė 1 ir 2 sk.. V. Karo- nraneša, kad Sibire esąs mi- GARDNER, MASS.prai

ręs prof. Antanas Žviro-čių Klubo salėj (1S1U Dor-saite—3 sk., Durickienė 4 
chester Ave. t bus vakario-ir 5 sk., P. Kaminskas—6 na? 
nė. Už 32 visų alkis ir troš- sk., 1. Kamantauskas — 7 -Keleivis

Susižiedavo G. Panevėžy*
žinią pra- Gediminas Panevėžys per

su

-eKietore 
sekretoi ė.

l)u Pečiai Parduodami
nas "conibination” su alyva

kas, Daukantas, Bekeris, fonas 
Pmnskis, Nakutis ir Dop-
kantaS. ■ Vasario

Pagerbė Grunskius
Ignacui ir Juliai Gruns- 

kiams pagerbti jų vedybi-

AN S-1560.

Važiuoju Eloridon j

( February | pradžioje va- ' 
žiuoju automobiliu j Floridą. Kas 1 

/norite važiuoti kartu, skambinkit ; 
vakarais TeltliL 8-3846. arba rašy
kite: Chas. Savickas. 17 Wooddale ’ 
Ave., Mattapan 26, Mass. (o •

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir noo 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 
Telefonas: 80 8-1S2S

Gedimi-jnio gyvenimo 50 metų su
Lietuvių1 kakties proga sausio 15 d. “ ,. “« . r » Znis, įmokėti pusę kainos, bkambin-

ių Klube'jų namuose ouvo surengtas kit u-l: an s-9s;o. 
var- ir Šv. Petro ir Povilo Drau-1 šaunus pokylis. Jame daly-

Parduodu Biznį
So. Bostone skubiai 

‘l.unch Bar”. Gera vieta,
parduodu 
;eras bi- '

Kulbokiene, Laetu\os istori- ciškonams “Keleivio vai-u ov. rvuv u tumu uiųu- oauuus punyun. uame uaty- dėmesio

Išgirsite ir lietu-ją D. Barmutė. Šiai pasi- jas nėra košer, todėl kaip gijoje. Linkiu jam laimės vavo 100 giminių, draugų Puikus pirkimas ,

vių senovės damų. traukus, kitą pusmeti dės-^.ja paskelbsi savo davatkė- ruošiantis i naują gyveni--ir pažįstamų, buvo svečiųkarautuvė°south’’Bosto^Bro/d-
Prasome visas nares šutyti pakviestas T. Naginio-j^ms, kad ‘‘Keleivis” pirma-mą. lis Kitčhburg, Athol, Orange, way; Savininko butas turi visus mo-

asmeniui. gaivojan-

sveciais dalyvauti.
Komitetas

nis. kuris Lietuvos istoriją sjs ta žinia t dėmius įrengimus; Kaina labai pri- j 
IIvL pinama

GARBINGAS 
LAIMĖJIMAS

Praeitą šeštadieni So.
Bostono Liet. P. D-jos pir
moji šachmatų komanda rnėjimai

Conneeticut valstijos ir —veinama.
iŠ NeW Yorko. Kodėl priklausyti nuo kitų? Būk

- * • pats savo “bosas”.Grunskiai yra visų geių Dėl informacijų skambinti vakarais
darbų rėmėjai, malonūsv- SteinioKU!’ tv!-: co __

Yra Lengvas Darbas

mokėsi pas dr. Szuogienę ir jufc n‘et pabūgo skelbtis
dr. J. Tuziną, studijavo Tu- kanu su “Keleiviu” tame Grižo atlikęs karo tarny-
ebingeno ir Pinnenber- pačiame radijo pusvalan- bų Eduardas Aukštikalnis,
go universitetuose ir dabar dyje. Taip rūpestingai sau- Jis gavo darbą Trans-Cana-'žmonės. Šiuo metu Gruns-
baigia politinių mokslų stu- gojama tu davatkėlių “čis- dian Air Lines ir dirbs kis yra Piliečių Klubo šei- Vyras ant senatvės pensijos turi

dijas bostono universitete, tata.” ' 2-i. Nevv Yorke. mininku. EFnkSSį!*tSS
Registruokitės ’ Pokylį ruošė p. p. Aukš-Kg“j;.«”»’įu“;P ■£££.

........................ ... tikalnienė, Sabulienė, Netr 309 D Street, So. Bostone. ( t
Noriu priminti gardneriš-selienė) R. Robinson, J.

Pusmečio baigimo pažy-

•a VleSelUSl bCS

bus išduoti kiek• Vyru choras šoks
vienam moKiniui. Kaip

mokyklose'. Pamokos J?‘s,,bjis “? tik '.”oka, g'?' kiams, kurie neturi šio Fontaiįe ir'c. Nelson. REIKIA KEPĖJO

gerokauskas ir i. Naginioms). 
ieton negalėjusiu P. 
tauto. -L t 
Klinuškuvo.

tas, kuri sudaro: pirm. Zic 
Dikinienė. na 

iv a. liai: Adomavičius. Venckus 
faškus laimė- I- Vileniškis. mokyklos iš-

Kon- ^kr.

CdJUIiJiOS
4th Str.) 

. laimikių 
mulkūs

jo: Kazys 
KeturakU

MerkL 
ir Tadas

niomis.
Lietuvių antroji 

dieni rungėsi su 
Y MCA pas •

laikvmui rengia ookvli ha- Boicktono 4 
peląAndriu

\P<d. landžio mėn. 7 d. Lietuviu 
Piliečiu' Klubo salėie.

namuose c. kelerius metus vienas mu
ilus dar kavutė, sų vietovės gyventojas to “KELEIVIO” KALEN 

traukimas ir nepadarė ir buvo smarkiai
gėrimai. Gros nubaustas, 

tudentų" ka- Mirf
DORIUS NORVVOODE

Visi maloniai
• teilonVvh 
et vtMicAiirt \ u.

Mūsų kalendorius Nor-
i • i-- .-.n i . woode galima gauti paskrečiami Gruodžio oO d. mirė 64 d F k» Lie-

Ki-nmiK Yvą. . T .
tuvių svetainėjeshefskis, kilęs iš Vilniaus

charakterio. Kreiptis:

T & B Bakery
815 Cambridge Str., 
Cambridge. Mass.

(4)

TeL AV 2-4928

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniai*:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph4p*s Corner 

DORCHESTER, MASS.

Tol. SO 8-2712 arba BI 4-901S

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparato 
Pritžfiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
331 BROADWAV 

SOUTH BOSTON. MAS8.

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždaryta*.

447 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIO PROGRAMA

Lietuviu Radio programa 
Per jį galima ir laikraštį iš stoties ^WBMS, 1090 ki- 

lociklų, veikia sekmadie-; 
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
Rena. Perduodamos lietu

ką ir

vakarais.

LSS 60 KP- susirinkimas krašto Velionis paliko 2 „j,i„kyli ar atain,ujinti.
penkta------------------------------------
Quincv Mirė K. Bieliauskienė

mot ii mvvu

sūnūs: Juozą ir Praną, 3 
vak. dukteris: Stasę. Mary Kwa-;

Miknevičie-

Ktizla us kas į »ra; a i m. e j o.
ourn kapinėse salia savo 
prieš 8 metus mirusio vyro Kultūros Klubo 

palikoJuozo. Velionė ?ū- susirinkimastuvių trecioji 
tuviu Piliečiu

lomanda Lie- 
Kiube susiti-,, * nu Albertą, dvi jau ištekė- Kitas klubo susirinkimas SeneliaiC amoridge \.AICA ir (lukteris _ A]vjl.ą jr faus vasario ų d g va, vaR »

uz laiųe \ irri;- _ svaini Amaną Areli. J. Okunis kalbės apie anūku.
Lietuvių

ko

sukovoioMūsiškiai 
T. N’aginionis
ka 1. Saulius Vaičaitis 1.
G. Kuodis ir E. Spirauskas 
irav<» no 0. Sausio 27 d. i T. . .
So. Bostoną atvyksta Inter
national Student’s Center, 
kurie rungsis su mūsų ant-

. ................. svaini
tvi^ Iva'* *Ro?Hn(iale' 51ass.) ir Ka-naujovišką architektūrą 

A zimierą (Letviston. Me. L -----------------------------------
Ji priklausė Lietuvos Sū

nų ir Dukterų Draugijai ir ____
Piliečių Klubui. Vėl nelaimės 

Kilusi nuo Tryškių. Į Ame
riką atvykusi prieš 50 metų

\VORCESTER, MASS.
; seserį Va- j^dino veteranų v.ldybą dainns, muzil

Caikauskienę, visi . T- v Magdutės Pasaka.
^A’vcns Gnitincrv. ' Lietuviij R.mo Vctciunu Biznio rcikslms Kreiptis i
Budvikai sulaukė dukters vadovybė iškilmingai pėrė- Baltic Florists gėlių ir do-

_ , .. . . .. , , mė pareigas sausio 21 d. vanų krautuvę, 502 East
BUį'2kaioSUJa.oke- šiemet jy vadovybė yra Broadvvay, So. Bostone, i

Budvtkai ir Viš-^įa- vadas j. P. Morkū-Tel. SO 8-0489. Ten gau- I 
džiaugiasi tuią 2 nas? valdybos nariai: K. namas ir ‘‘Keleivis.”

Stanley, J. Saikus, G. Put- Steponas Minku*.
. . ,. Bcndrovc• rus, L. Svederskis, V’. Mor-------------------------- --------

susirinkimas kūnas, P. Rukštainis, J. Ba-
Sausio 10 d. įvyko Lietu- ėys, J. Cuplis, E. Vaitkūnas, 

vių Bendrovės narių visuo- G. TiTimpaitis, K. Daučiū- 
tinis susirinkimas. Jis buvo nas, B. Ambrozas, J. Gri- 

Gruodžio 31 d. mirė ii-gausus ir nepaprastas, nes gaitis, J. Lendraitis, V.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSUBANCB

409 W. Broadw«y
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

West Rozbury, Mas*.
Tel. FA 3-5515

raja.

Nepamirškite registruotis

ATHOL, MASS.

Lai būna velionei amži &al sirSusl Viktorija Straz- naujoji valdyba perėmė pa- Mattus ir K. šimakauskas.
na ramvbė. o sūnui, dūk- llaitė’„7® am,ž-; “1(?si ,eigas- Atnaujino p.veil»lu,
rems. žentams ir svainiams nuo X abalninkų, Atholv is- Buvęs pirmininkas Stasys
reiškiu gilią užuojautą.

Draugas
gyvenusi 42 metu Sargotas pradėjo susirinki- . lietuvių Piliečių Kluboi

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
VVBMS. 1090 kilocyklų 

Boston 15. Mass.
Po savaitės, sausio 7 d., mą, pristatė naują pirmi- s*®no® buvo papuoštos ^5“ Sekmadieniais 12:30 iki 1:

- • • • a j 1/__ . . 1 . ... " _ min linti,\?iii __
00

mirė jos svainis Adolfas 
Ambražas, 67 metu amž

as ntaką. savo brolį Joną Sar- miJĮ lietuvi<J . J
Ž--gotą ir valdybos narius ir Tuo sitas klubas skyrės,;

Atsiminkite, kad iki sau--------------------

turi Amerikos Jungtiniu slla*p — kilęs nuo Vabalninku, Bir- palinkėjo jiems sėkmingo Įįuo Jjetuviškų klubų.
Valstybių pilietvbės, turi Visa mūsll spauda trum-žų apskrities. darbo. Per ilgą laiką tie paveikslai,
užpildyti* “adress report,” 1 esn*ais ar ilgesniais Velionis sirgo ilgai, pali- Nutarta įdėti salėje nau-^_al- A.a 1.e;V~ 
kurm kaunamas pašte. Už ^baipsniais pamini velionį ko ligoninėj gulinčią žmo-jas grindis, vieną
tos ; a; eigos neatlikimą ,,ro^ Maclova Biržišką. Net ną Antoniną
baudžiama. . . . ... ir

Vinco Kudirkos ir dr. Jono
Dramos sambūris 
Ercoklyne

i:< >ston< ■ Dr< mos 
iis. “Darbininko” 
tas.
raibi:

-aus;<. 29 <i
Raudona

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson Stn k. Broadnray
Atdara nuo 9 iki ft, penktadieniai* 

iki 8 vai. vakaropo pietų 
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
51 Bunker Avenue

- Broekton 4, Mass.

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininkaa A. J. Alekna

628 East Broadw«y 
South Boston 27, Mas*. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moor c Malevoa 

Popiero? Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namam* 
Reikmenys Plumberiama 
Visokie Geležies Daiktai

kaitą n’a*s dažais atnaujinti, įdė- 
įtoniną, 4 sūnus ir duoti Piliečių Klubui salę li j Rąžius rėmus ir vėl

ir komumstai atsiiiepe. tik broli Hartforde, Conn. Jis veltui (buvo duodama iš Pakabinti, u. L. kunigaiks-
' iena tautininku “Dirva” priklausė vietos Lietuvių į pUSės). čių Kęstučio ir Vytauto,
iki šiol pasitenkino 2 eilu- Klubui. po susirinkimo buvo vai- .
ciu žinele. Lai šio krašto žemelė bū-jšės. Kita dieną vietos laik- R^sa^vičiaus at\aizdai.

rastis “Gardner News” įdė- Vabzdžiai, ~ ligos “ir“ gaisrai 
jo susirinkimo nuotrauką ir per metus sunaikina mūsų 
jį aprašė. , krašte 13 bilionų kubinių pėdų

Chicagoje sausio 
sambū- buvo iškilmingos jo 

pakvies-tu\ės, kel marijonų 
nesiteikė savo 
anie tai painformuoti.

Brooklyne gas' 
vyną.” tojų

21 d. na jiems lengva, 
laido- Žvalgas
Drau------------------------------------
kaitv- BARRE, MASS. Čia noriu pastebėti, kad miško medžiagos.
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x Trumpai sirgęs Holden: 
x District ligoninėj mirė Jo- 
U imbas Janulevičius, 67 me- 

Velionis Bane 
25 metus.

X
? tu amž 
?. Plains 

< dirbo Barre VVool Combinel- r K ' i
J bendrovėj, paliko liūdinčią' 
-i žmoną Oną Miknaitytę-Ja-j 

4 sūnus: Joną.i 
tąsi Jurgi, ir Albeitą, 31 

(iš jų 2 jau ište- 
p

įsuvveno

c

broli Petrąlieji: uos»
'Yarcestery.

Lai būna tau, Jokūbai, 
lenyva <i<> krašto žeme.

Žvalgas i

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robin* Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mas*.

įvairūs gėrimai—užkandžiai—pizza
šokiai kas trečiadienį, įienktadienį ir šeštadienį.

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

tl»e ‘’SingitiF Stveethearts.”
Cas.. Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasalą. Dėl 

informacijų kreipkitės telefonu: Bridgetvater 8-V».

NAMŲ SAVININKAMS

Pentinamč namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame ringe
liais: sutaisome pijazus ir 
dengiani bei taisom stogus.
Prašom kreiptis:

John Petrus 
11 Swallow St.
So. Boston. Mass.

W. Broadway, Room I 
Arba po pietų užeikit; IOS

So. Boston. Mass.

i;

[APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

[Draudžiame nuo polio, viso- 
Jkių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 

[kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
59S E. Broadwa.v 

So. Boston 27, Mass.

[Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

VAISTAS -AZIVA”

1— Vaisto nuo nudegimo Ir 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistaa nuo atdarų iaisdg 
—mostis.

8—Akių vaiststa.
4— Vaistas nuo kojų nieišji- 

mo, pirštams, tarpupirštėms Ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos ni«M» 
jimo.

5— Vaistaa nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vai&tų pa* 
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, Čekis ar money orderis ii 
kuino. Adresuokit: (5-«>

Jeueph Machinskas 
29* Sflver Street

Ssstk Roetsn 27,


