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Ginčai Dėl Klausimo Kas Laimi; 
Rytų-Vakarų Lenktynes

Valstybės Sekretorius Sako, Kad Rusai Dėl Vakarų
Vienybės ir Galybės Buvo Priversti Keisti Savo 

Politikų; Demokratų Opozicija Abejoja; Vy* 
r.ausybė Siūlo ligų Metų Programų Kovai

Prieš Rusijos Naujų Imperializmų.

Pereitos savaitės gale'Amerika Parduos
valstybės sekretorius aiški-: Į)aU(l Irano Metalo 
no kongresui Amerikos uz- &
sienių politiką ir sakė, kad . 7 , .
Rusijos nauja politika (siū- Amerikos vyriausybe pe
lynas ekonominės pagalbos ,sa1vaU« P^kelbe, kad 
kitiems kraštams, prekybos J1 .suį‘nka Pa,du0“ 15 ™
plėtimas ir bandymas visur aP,e 8,8I’?®°-S''arų “'T, 
L„.,i ‘•ito.,d.a. f,tal° (U-2S») apie bilionokurti “liaudies frontus“) 
yra Vakaru vieningumo ir dolerių vertės užsieniams ir 

ir vidaus vartotojams. Tas

SULTONAS SIEKIA SUJUNGTI MOROKO

stiprumo išdava. Pagal vals- . . , . , .. Z- i * • •• retas ir brangus metalas bustybes sekretorių, Rusija su , , 6 .' . . . . . parduodamas tiems kras-grasmimais ir tiesiogine j ,.. , .... . , . ... tams, kūne patys jo nega-
todėl ieško kitokiu būdų mlna’ 0 'lduJe mazdaa« f“- 

.. r, -- se numatomo parduoti ura-savn įtakai plėsti. Rusijos , , . . 1 ,._ • i • no bus skinama tiems pra-poutika neturės pasisekimo, ... , . iV. , . , • monimnkams, kurie daro ,--------------------------------------------------------ie1 laisvasis pasaulis bus ir, , , ’ . ..------------- - ----------- - ——- .
toliau vieninga, '^^.Stalino Vardas Jau Vergų Prekyba

Dėl šitokio valstybės se- rymo darbą. Metalas bus
kieto riaus aiškinimo, demo- parduodamas tik taikiems ---------
kratų partijos kalbėtojai tikslams, o ne ginklams ga- Rusų bolševikų partijos V ergija 
reiškė abejonių ir nurodinė- mįntk kongrese, kuris ką tik pasi
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Negrų Kova Prieš Rasinę 
Segregacijų Eina Platyn

Iš Montgomery, Ala., Kova Prieš Negrų Pažeminimų
Persimeta į Visų Kraštų; Bažnyčiose ir Įvairiose 

Organizacijose Pasisakoma Prieš Segregacijų; 
Pietinės Valstijos Boikotuoja Aukščiausio

Teismo Sprendimų Dėl Mokyklų.

Prancūzų Vargai Rasinės segiigacijos klau-
Afrikni Nrdhni ni n mas darosi labai aktualus 

atukoj .\esioaigiu visame krašte dėl įvykiųpie- 
tinėse valstijose ir dėl Ala-

Prancūzų vyriausybė pra- bamos Montgome-
dėjo vesti derybas su Moro- įvykių 
ko sultonu dėl davimo ne- ‘ Kctinėse valstijose 
priklausomybes *'— —... Pietinėse valstijose rasi- 

.... . .tam paštui n(ig segregacijos šalininkai
del_ jo ateities su telkiasi ir atvirai boikotuo-

Pt aneuzija. Kartu ii Tum-ja aukkčiausio teismo nutą
sąs paieikaĮavo, kad n jam rjma dėl panaikinimo se- 
, Ūtų pripažinta visiška ne- g|.egacijos mokyklose, 

.priklausomybe. Kų tik pasi- gracijos šalininkai
Marus su Tunisu del kul.iose valstijoge žada im

to krašto placios vidaus au- tįs visokiausiu priemonių, 
tonomijos dabar persvarsto- kad tjk tam tejsm0 spren‘_

, dimui nenusilenktų. Vienu Tuo tarpu Alžyre arabų a). kku būdu . ijos
nacionalistų sukilimas visai klausima kai kuriose pieti- 
nemazeja, bet plečiasi n; pe- nfee vaįtijose bus įtraukta

maistinm ų b. federalinė valdžia, o rin- 
pusę persimetė virs oO ara- kimuose tas klausimas 
bu kanu is uraneuzu armi-

ir

žino metu Moroko viena dalis yra Prancūzijos, antra Ispanijos valdoma ir tre- rašyta
čia tarptautinės komisijos- Sultonas Sidi Mohamed rūpinasi sujungti visą Mo 
roko į vieną valstybę. Jį čia matome (vidury) jo lankymosi metu Paryžiuje.
Kairėj prancūzą ministeris pirmininkas Guy M o i let. dešinėj užsienio reikalu mi
nisteris M. Christian Pineau.

Negrai Planuoja
Išėjo iš Mados Dar Neišnyko Platų Protestą teitą savaitę

Se
kai

jo, kad Rusija nemažai lai- Sovietų Rusija ir kiti bol- baigė, Stalino vaidas nebu 
mėjo savo. nauja politika ir ševikų valdomi kraštai ne-vo madoje. Per 10 dienų jis 
jau spėjo įsibriauti į tas pa- galės urano pirkti.
šaulio sritis, kur seniau ru- *_________________

buvo paminėtas tik šešius pelną. Prancūzai praneša, ry mieste vyKdomus masi- 
kartus ir tai visai ne liaup- kad arabų vergų pirkliai vi- mus nėgių vadų areštus ir
sinimo tikslu. O 1952 metų lioja negrus mag<>metoni$ jų traukimą i teismą už mie-

IZ J? ’ ” i bolševikų suvažiavime Sta- iš Prancūzų Kamerūno vyk- sto susisiekimo pnemon.ų
tai, Ind ja, pietryčių Azija R-OngreSOS DŪigeSl kno vardas buvo minimas ti i magometonų švenčiau- boikotą. Jau areštuota ir
čiama, kaip tai arabų kraš 
tai, Indja, pietryči 
ir net Afrikos šalys.

^kšt Sovietų Komunistų

Sovietu Komunistu Par-

viduoc A murikiKUlV, nourn 
“vč>* v nivam-O--- J — 1__  __ jau

Brazilijos Maištas 
Baigėsi Komedija

po 400 kartų kasdien ir vis šią vietą Mekką, bet kada apkaltinta virš 90 negrų va- Brazilijoj keliolika

žmonių žeminimą miesto 
susisiekimo priemonėse ir 
bandymas tą kovą užslopin
ti areštais ir teismo spren
dimais, sukėlė visame kraš
te didelio susidomėjimo ir 
protestų. Po visą kraštą ne
grai ir ne tik negrai, bet 

naujo H. įvaj,.jos baltųjų organiza
cijos pradeda aktingai

karo
buvoAiškindamas plačiau apie * «»;Su tokiais priedais, kaip keliauninkai pasiekia Ara-oų, daugiausiai kunigų. aviacijos karininkų

Amerikos užsienių politiką XlJOS 20-as kongresas baigė genialusis, didysis, išmin-biją, jie yra parduodami i Negrai po visą klastą ta-pakėlę maištą prieš 
valstybės sekretorius John 83X0 P^dzius sestadjenj, tingasis, geriausiasis ir 1.1, vergiją vergų laikytojams, riasi paskelbti kovo 2b d. Brazilijos prezidentą 
Foster Duries sekmadienį, po 10 dlenų kalbV lf llgiau' Stalino nuvainikavimas Taip pat ir jaunos mergai-protesto dieną visame kraš-Kubitschek. Sukilę ka»™>n-Montgoi^^ 
kalbėdamas Philadelphijoj, ' \adu;■kbaZ?\riėmė t“Iiau',l)Usant,° tūk- >!? parduodamos i vei-te. Tų dienų tai p Ž n 3 va-kai apie dvi savaites šernu- o ;
sakė, jog Amerika turi skir-8!esast vjenbalbia1,. P1 stanci0 delegatų partijos giją iš Afrikos j arabų sa-landų visi negrai visame mnkavo Brazilijos dzung-kad iie boikotą prieš
ti daugiau lėšų užsienių™*®, 'ad?}aujancio kolek- kongrese nė vienas nepasa-lis. Ne tik Saudi Arabijoj, krašte bus raginami išeiti į lėse prie Amazones upes, autobusu kompaniją tęs tol 
valstybėms remti ir turi nu-S" °. Pasiul5la^ >ezoliuci-kė gero žodžio už Staliną, bet ir Sirijoj vergų prekyba streiką, tuo parodydami vi-bet nesulaukę paramos nei Rol ju‘teisingi reikalavimai 
matvti ilgametę pagalba Jas ,?.r vle«bals‘al lsĮinkH kada Mikojanas ir kiti buvę yra toleruojama. sam kraštui savo protestą, iš armijos, nei iš karo avia- faus J ‘ atenktntį ir miestas
kai kurioms ūkiškai atsili-[)arllJ0S AfdoXX’bę'. kaip jl Stalino garbintojai spiaudė Magometo tikyba leidžia Kartu su tuo negrai orga-cijos pasitraukė į koki tai Haugi • ž • 
kusioms šalims, kurios sten-buTv” PasĮulyta _ viršaus. [į buvusį diktatorių. laikyti vergus, bet koranas nizuoja pasninkus, pumai- maža aerodromą džunglėse Dėl& rainė' šen-» - ’

...................... keiti ir <e- .. ( ,nau«'ent™ ,kTiletą^ ---------------------- — l“P>a /ergais rūpintis ir das. masmius mitingus ir su dviem lėktuvais. Maiš- parisakė TXm7ku7tų kan-
uraudzia juos kankmti. ruošiasi k,ta,s būdais pa-tos pasibaigę Bet ir t°^%idatas Adlai E. Stevenson. 

Jungtinių Tautų organi-, reikšti protestą pnes jų ra- nerimtas sukilimas buvo at-
kune l ĮįrineS Liooes zacija rengiasi ištirti vergų sės žmonių skriaudas

prekybą Afrikoje ir Azi- 
ruirių joje no,.s la organizacija

giasi savo ūki kelti n a . . o , ,
i mti gy ventoju padėtį. Jei ^nU^uvo ^53 Senatas Nenoriai
Amerika planingai ir ne- glau kaip Du.y° -11 .
šykštaudama padės ūkiškai J° nallal -v, a naup Ku"e Tyrinės ‘Lobes’
atsilikusioms šalims kelti jų “"T"* k°Lmlte \ nebu' „ , —T".

kraštu Prisivilioti iie?ubol- rius kandidatus išrinkta 122 komisijų. kuriai pavedė iš-niekada nėra rimbii tyrinė-
Li'kint . Rus jos tikslai da- a^e'’.ys, jų terpe 76 nauji, tirti įvairių organizacijų ir jusi ve,.gijos Rufij„j, kur

v L zAnL’vncoc VIGHDHISlHl coUn hannvma _ _ i _?i____ ?

J.

. . a . Jis sako, kad auksciausioknles miestus ir sodybas * • „, T . . teismo sprendimas del senulei Amazones upę nuo su- . .. ....1 Brazi Sregacijos panaikinimo mo-
Zj" kyklose priartina dieną,Adenauerio Blokas Įsisiekimo su likusia

Vokietijoje Apiro ^ Mat. tie džunglių mie- k'd7mūsų
ii* tik- loLrtiivtlK ... *

rinKta naugiausiai partijos iokj tyrinėjimą senatasGinčas dėl užsienių poli- ... . ,
tikos iš kongreso dabar per- bĮurokratų. 
sikelia į visuomenę ir rin- n n •
kimuose Us klausimas bus Peru KespUOllKOje 
ne kartą keliamas ir aiški
namas.

priartina
viešosiose mo

kyklose vyraus pilnutėlė 
demokratija ir Ui bus vie
nas iš didžiausių mūsų gent- 
kartės laimėjimų. A. Ste- 
venson reiškia vilties, kad 

ATDARYT KARČIAMĄ niekas nedrįs tam teisino
7 7 _ sprendimui priešintis.

Anglijos mirties bausmės ^s’e tik dėl rinkimų, bet 
kon- jr uzsienių politikos sume-

\os

štai ir sodybas tik lėktuvais 
retkarčiais laivais susisie

kia su likusiu kraštu.

• . se Jungtinių Tautų organi-, ,n nte Uz. ,
nutarė daryti labai nenoriai Zacija turi daug, bet ji nie-1 .1 na<kaLė už koaliciia 
ir tik po to. kai paaiškėjo, k„ nJeda,.o |Rad P^i^ke uz koalicijų|jog aliejaus kompanijos k Al.abijoį ve,gų yra tūks- s ” cii ‘mok' S P 

pinigų '

Jie pasalinti uz tai,
isu

nesigailėjo 
I kiu įtikini
rytų įstatymą apie panaiki-

Maištas Baigėsi ^ jtikinimų> ka(, įr kito- tančiai, o Rusijoj jų yra 
prava- milionai.

Kariškas maistas Peiy natūralinio gazo kainų p • j VnaHnZi'
įespublikos rytinėje dalyje kontrolės. Visuomenės pa-V bOStlJUį ^ I)eSUOMIJOJ VIENOS įcspuuunv? ijliiivjv kontroles, visuomenes pa

DIENOS STREIKAS pasibaigė. To maišto vadas, sipiktinimas dėl “lobių“ Paskelbs Sprendimą
--------- gen. M. M. Pereyra paskel- pei. daUg akiplėšiško vei- . 7T7 n

Kovo 1 d. visoj Suomijoj bė is Iųuitos miesto, kad jis kimo privertė senatą tą da- lTezirient«i> . 1 .
darbininkų unijos paskelbė sudeda ginklus, nes jo suki-Įyka patyrinėti. hower pereitos savaites gale
eeneralinį streiką. Tą dieną limo kita kariuomenė nepa- ------------------ Riųžo is Georgia valstijos,

šalies rėmė. Generolas apgailės-‘Tornado Užmušė kur jis ilsėjosi 10 dienų
generalinį streiką. Tą dieną 
įvesdinamas naujas

ino-i vykintojas, oficialus
Vestfalijos provincijoj. Da- kas Albert Pierrepoint, me- timais, dėl Amerikos iuk 
lis demokratų partijos atst°- ta koriko (laibą ii atidai o pa^aulvje, daugelis žmonių 

jvų mano, kad jie gali ben- kaičiamą. Ji> sako, kad is yjs griežčiau pasisako prieš 
7 _.idradarbiauti ir su socialis-korimų negalima piagy\en- j.a^jnę segregacija įvairiose

Laukiama, kad dar šia sa-

asinę segregaciją )vi-------
■ tais.. Demokratų partija su-ti. o. be to, anglų pai lamen-jog pavidaluose ir reikalau- 
įskilo. <> Adenauerio vyriau-tas dabai švaisto visai pa-ja ja panaikinti. Negru ma- 
isybė parlamenti? nebeturėsmaikinti mirties bausmę, to- įumos kova turi didelės 

Eisen-dvieju trečdalių balsų, kaij) dėl pajamos is korimo (i>42 j-anios visame krašte.
turėjo iki šioliai. Ji turės,už pakartą galvą) visai su-----------------------------
tenkintis paprasta daugu-jsitrauks. Anglijoj per me- IRAKAS REMS 
ma. J tus pakariama apie 13 - 15 SIRIJĄ, LEBANONĄ

---------------------- 'galvažudžių.

pa-

Irakas pasiūlė Sirijai ir 
— Lebanonui karišką pagalbą, 
minis- jei Izraelio valstybė, nežiū-

nrezidentas Urho Kekko-tavo, kad Peru kariuomenė Dvyliką Žmonių , - , XT , ,
1 ----- ... . ’ •’ _ vaitę prezidentas paskelbs. Norvegija praneša, kao

ulas šešta- ar jis sutiks būti kandidatu Rusijoj šiomis dienomis bu-: Anglijos kolonijų
Viduri-antram terminui. ivo daromi nauji atominiai,teris A. Lennox- Boyd at-rint arabų protestų, bandy-

sakosi ^są sprogdinimai, o Amerikos’vyko i Kipro salos sostinę tų nukreipti Jordano upės
isenhovver ‘Tu- Atominės Energijos Komi-'Nikosiją tartis su arkivys- vandenį savo laukų drėki-
ezidentas dėl sija praneša, kad ir Ameri- kupu Makarios, graikų va- nimui. Jei dėl to kiltu kon-

ka kain iirotesta prieš didė- žmonių, o sau nepatinkamą Nuostoliai yra dideli. Nu- to reikalo nėra dar niekam ka darys Įvairių naujų ato- du, dėl Kipro salos autono- fliktas, Irakas remtų gink-
jančią krašte infliaciia spaudą arba uždarė arba kentėja Misouri, Illinois ir pasisakęs. Seniau jis žade- minių ginklų bandymus mijos. Laukiama susitari- lais savo arabiškus kaimv
(kainų kilimą).

nen (žemdirbių partijos), praleido proga pašalinti sa- ---- :—
Naują vyriausybę pasiėmė lies nekenčiamą dikUtorių. Smarkus viesulą

infliaciją spaudą arba uždarė
pažabojo griežta cenzūra, jkitų valstijų vietovės. jo apsispręsti apie kovo 1 d. greitu laiku. mo. nus.



T*i ’i.'lu i’č. Anlia* t .(..I. Cl \ L? ‘o < »STOK No. 9, Va.'<aio 29, 1956

Jie cal‘pasitaisęs pasižadėjęs ra-1 it t raturą, kiek tik popietis ruoklio namuose, 
syti "pagal liniją”. Supran- pakelia. Turint miklią plun- nebetylės nė dėl Prano žal- 
tama. kad jis nenorėjo pū- ksną ir neturint sąžinės ga- pio, J. Šukio ir kitų savo j

----------------- ti vergų stovykloj ir prašėsi Įima ir premijas laimėti už vienminčių liūdno likimo
Maskvoje komunistų partijos kongrese šiomis die-laukan mainais už savo se-gerą prisitaikymą prie vat-’Stalino karalystėje? 

nomis is antro karto mirė Juozas Stalinas, visos Rusijos nai išlicituotus Įsitikinimus, dančios partijos reikalavi- Jdomu, kaip mūsiškiai
ir jos pajungtųjų tautų kruvinasis diktatorius—patvaldis. Už gerą pataikymą i Mas-mo. .Bimbos ir kiti bolševizmo mo

Pirma kaita Stalinas mirė 1953 metais kovo 5 d. kvos nustatytą rašytojams Bolševizmo tvarkoj rašy-.paslapčių aiškintojai dabar Brooklyno Juozas Tyslia

Stalino antroji mirtis Kas Savaite
i kimo priemonių patarnavi- 

Negrai apsieina, bet
 ,. . . ■ . .. .1. • -i • • i-v • „ ‘miestas neapsieina be negrai būt savo draugu ir vienminčiu nugalabvtas. nors ‘Hniją Gricius net ir pre-tojas yra režimo \aldinin- įsaiskms numirėlių kėlimą-va "neapsisprendžia”, ar ko<tumįeriu Miesto ižde 

oficialiai buvo skelbiama, kad į i “širdies liga nunesusi. pelnė, bet jo rašymas Kas. Jis negali rašyti tiesą, si iš kapų ir kokiais ekzor-jam kalbėti už Vliką ar. *
Antra karta iis mirė dabar savo vienminčiu ir buvusiu <Jabar nebeturi nieko ben-kaip jis ją mato. bet tun;teis tokie nedakepėliai Jo- 

* ' dra su tautninkais. Kaip
švdamas "Lietuvos Aide’

įr buvusių
ištikimu ja bendradarbiu nulinčiuotas.< »• » *■

Stalino bendradarbiai laukė trejus metus. kad.
drįstu savo buvusi "tėvą. mokvtoia ir vada” vieša:- - • • • ♦ - -
spiaudyti ir nukryžiavoti. Anksčiau jiems drąsu: 
ryžto trūko. Tai ir suprantama. Stalinas 
partijoj buvo padaręs toki kruviną valymą.

įs-

Ir Mums Ir Jums

jis nieko bendra neturėjo 
lV’ >tt savo jaunų dienų sočiai

pažinio- tenka duonos, o dažnai ir,ka numirėlius lengvai pasi- randa progos tą padalyti, keiįama byla už susitarimą 
-• mis. duonos ir laisvės. Ir premi-.tiks išskėstomis rankomis, o kas nori spjauti Tysliavos ......k.ti PknAnmini boikotą

tlk -Juozas Grušas tautininku, jos ten duodamos už geras nes jis laike didžiųjų valy-sėbrams tautininkams i Ka dėlto Dasakvs teismas 
patys šliužiškiausieji ir patys nuolankiausieji "komu- rodos, niekada nebuvo, o-ištikimybės mokėjimą pa-mų, 1936-1938 metais, pri-barzdą — irgi randa " 4 1
nistų vadai” buvo pakenčiami jo pašonėje. Kas tik prie bolševikų ir jis rašo rodyti savo raštuose. pačiai atstovavo nuomonę, tos.
buvo kiek kietesnio sprando, ar turėjo praeityje kokią pagal užsakymą. Rašytojo amatas bolše-kad visi Stalino išgalabytie- Nesenai J. Tysliava pa- atsak^?~ žino • Teduoda
antistalinišką nuodėmę, tie visi buvo išvalyti ir arba Vilnies” pranešimas rodo vizmo tvarkoje yra dvasinės ji bolševikų vadai yra ne- skelbė M. Gelžinio straips- mjes(as negrams už lygų 
tuoj pat sušaudyti, arba buvo pasiusti pūti i vergu vieną dalyką, kad pne boi-prostitucijos amatas. ; kalti, nors kada jis rašy-ni, kuriame viskas susivėlė mokesnj j įu ,)atarnavirną4

davo į “Vilnį,” jis ant nuga- į krūvą. M. Gelžinis giria

Ooise
kad

v iku
demokratiškomis

Į

' ie‘ parodys netolima ateitis, o 
visi bešališki žmonės ir be

stovyklas. Todėl po Stalino lauktos ir laimingos pi: - ševikų rašytojai 
mosios mirties jo bendi 
pratimo. liejo prie jo 
Stalino lavoną padėjo
tyrų i ką išsigimė Lenino mokslas apie "centralizuotą 
demokratiją” partijoj ir “proletariato diktatūrą.”

Netekę Stalino ant savo sprando, Rusijos komunis
tų vadai pradžioje gyveno baimėje, kad Įsiutę Rusijos 
žmonės juos sudraskys už visas stalinizmo baisenybes 
ir iš žmonių prievarta išplėštas aukas. Bet nieko neat
sitiko. Per visa plačia Rusija, nuo sostinės iki toli- 
miausių vergų stovyklų, perėjo atsidūsėjimas, bet mi-

gali rašyti Lietuvoje, be to, rašyto-

nioKti partines linijos įsmm- okupaciją, aei jie to neoaro, moKeoavo 
ti ir pagal rašytojams duo- jiems ne premijos 
tus nurodymus gali gaminti mos, bet režimo bizūnas.

Klausimas savaime baigsis, 
eikš nei boikoto, nei tei- 

nei miestui nuostolių

... -v lr Pn'-m ''‘T? ?.juoz?s Deja, paprastas ir teisin-
sktna- pas,kalbesniuose išlaikyti Tysliava, kad pateisintų jo gas įlel!d;mas ,-asistiniams

s yra pats

Numirėliai keliasi vėl juos garbinti. Jie juk kiškųjų grupių atsišaukimo, “ftunyi
____________ jau yra pripratę prie viso- kuriame raginama remti y

... . , . , ... kių zigzagų, tai vienas štai-“Nepriklausomybės Fon- Jau paskutinė spėliojimųnepaprastus pulkininkų ir bevardžių ma- išdiiliuo- l!a J’ ’ savaitė dėl prezidento D. D.
- Eisenhou erio apsisprendi- 

statvti savo kandida-

Gvvename

. .,. .... nenaši ne uk atsKin as-
'talmo įpėdiniams ir pe greit pasi- cuvo L-r, ~ i, , , . - oi- ..... L Rai- Jie Reliasi ne savo ku- menvs, bet ir istisos komu-

kad kitas gruzinas. Stalino žiauriojo žudau- niška išvaizda, nes kas kar- nistų partijos 1938 metais 
čioji ranka — Berija, jiems neužsisėstų vėl ant spran- lą gavo stalinišką kulipką Į uždaryta Lenkijos Komu- 
do ir su juo. supuolę ’ ’ _ “ 1 ’ ' ' ‘ x ‘ v«
Berija buvo nužudytas ir purvais apdrabstytas, o jo sikels. nors prie jo kapo pų įr provokatorių lizdu, Tavlor nutarė 1 kad statybos 
vardas šiandien ------ ’• » •’ —-• .-. ..... •
niekšy'oėms “išaiškinti
čiama viskas, dėl ko 
ausvs svila.

Tas pridavė drąsos 
rūpino. kams

sąmoningai kultivuoja 
tuo net didžiuojasi.

///
Contra Costa (Kaliforni- 115 Areštų!

antram terminui. 
Sunku pasakyti, ar kraš- 

ir tas taip yra sujaudintas tuo 
klausimu, kaip spauda tą 
pasakoja. Gal tik ta spau
da taip jaudinasi, ieškoda-

, x.. ma sensacijų ir atsiminda-
\a > ija pagai- savo indėli Į prez. Eisen- 

hovverio išrinkimą piiinam 
terminui.

Šią savaitę, apsisprendi-

puolę visi. apsidirbo stalinišku būdu. makaulę, to kūnas nebepri- nistų Partija, apšaukta šni- JtXėia
įdytas ir pulkais apdrabstytas, o jo sikels. nors prie jo kapo pų įr provokatorių lizdu, Tavim- nntai-Z kad statvhn
pasitarnauja visokioms Stalino laiko verktų visi Chruščiovai ir dabar prikeliama iš pasmer- va<?z kontraktorius

to antrojo gruzino ver-kiti Stalino .Skerdiko pagel- kjmo ir jos garbė atstato- g..o(is;kv turi mokėti atlvci- l>r*es, xaen4 negrę student
palikoniams patiems ju bimnkai. Bet visvien numi- ma nors tokio vardo orga- nikptininknnns kin ip ° fb‘uar J* garsėja ir ki

‘ ___ __________  us.. nim4 piKeuninKams, KUHe nenanra<u nuotykiu Tįcnoi i\vna.'i u, tuivnl niySriiJi V iirffii iiPi'ii VPika- -= nviftii r. ji m u. iKtld įvirta v,,,.. metu gegužes i i, . • *“<* uacnviuu.-,.ivu iiivtų valstijos Montgomery mie- , ‘ 1mketuoia io taiso- ’ , i • bus padaliusi savas isva-iiKeiuojd ji ia.o ft() vald2la neleldzla „eg. Į .. . ... .

Alabamos 
sėjo studentų

ir ant 
Stalino

Po trijų metų be Stalino io bendradarbiai nutarė buvo Paiai(lotas užmirs- linaa, nes Lenkijoj valdo 
pabandyti viešai atsiriboti nuo to nekenčiamo vardo ir tas‘ tas š\an.dien t\ėl STvas komunistei pasivadinę “su-

praeitų metų 
mėnesio 
mus namus.

riaušėmis 
studentę, 

kitu 
Tos mą paskelbus,

- ......  . ......— — — .. ...............- ....... - .. ... .... - - 1I1UO jj«Iuue. j . • das, ateis laikas ir eiliniam
pradėjo stalinizmo reviziją. Kol kas tik pradėjo. jie įasteĮs ir garbingai mi-darbininkų parti- Mat, Bradsky pagal su-T? nauįotls piliečiam pradėti pagalvoti,
viešai kaltina Staliną, kad jis buvo pamvnes no kojų-^aV u^davytos tartį su darbininkais negali teLpmi^^i^'kitai* mie« hokį kandidatą pasirinkti ir• ‘ G , eilese. Gyvename tikrai ne-partlJOS garbės prikėlimą unijai nepriklau_ k teis mies-kokj paduoti

Lenkijos komunistams buvo nAin darbininku bet iis ^'emojais. cia nieko —j Di-.....’’....,..r r.— sancių oaininniKų, oet Jis taip yra visuose pie.
(jja •savr, viyvimiJ mitu- «/-» cičaiirlirtu^ I cnL-nnc L-n. . ». •• •“ , , . uiuu \ aistriu miestuose. Ne-

Lenino mokslą apie kolektyvinę vadovybę, kad jis fal- teikus
>ifikav<> istoriją, kad jis klydo ūkio klausimuose ir Lietuvos KoRluniftų par. tebta paskelbti šešius Stali- tPtarties’nesHaikė į,. nau.l<>, “'P >'ia visuose pi<
, J,f s ‘Tk. i *i • levoll!lcl-'o:i .Ip1?? '™: tija savo suvažiavime nata- no sušaudytus Lenkijos ko- S h „lan«n ūnkioi d^bi- th,ių val?tijų m,^uose- N< 
ivio apšaukęs įsdatikais. Tokias nuodėmes įskėlė kai ra kleisti Vinco Kapsuko ir munistų vadus garbingais ninbu it todėl buvo na- PaPlasta -vra staI ^as:

Kurie kalbėtojai, o visi. pasikeisdami, spjaudė Staliną /ig-mo Angariečio raštus, žmonėmis ir jų «;kelbta« streikas Kartą viena negrė mote-
tiž Kolektyvinės vadovybės principo paneigimą, arba Taip. ir Zigmo Angariečio! puošė lenkų bolševikišką Teisėja* savo nutarimą ris atsi§ėdo tramvajuje bal- 
už jų pačių padarymą klapčiukais ir diktatoriaus pa-Ilgai užmirštas ir nemini-spauda, kaipo Lenkijos ko- najnindžia šitaip- Pikieti-žmonių skyriuje, nes

Pradėjus reviziją reiks eiti ir toliau.
Kosioro ir Antanov-Ovsiejienko (Stalino nu 
bolševikai i gerą vardą, teks i tą sąrašą Įtraukti
tūkstančiu kitu Stalino išžudytu bolševiku. Visa boi- -uasKvoje, oaoar nenaši Stalinas, Kol Kas irgi nęKa g,.odskv jau „.avo reika 
ševizmo istorija teks perrašyti iš naujo. “ užmiršties ir jo raštai vėl,šreh|ųjų sąrašę, paguldytas j .mą^Qkėti ” pįketinin

Bet čia ir baigsis 5<ali’ifewio^’©M»ziia.-Esmėje, boi-Lenino kams 53^191 " f
ševizmo diktatūra nepasikeis. Kolektyvinė vadovybė *ovotl, l’ilės 1,u.°^ p’?es laVon»' I’"? ---------------------------
yra tik fasadas, už kurio slepiasi neišvengiama kova kal*ukinlus ™nkstakaulius „os. Budelis ,r jo aukos, v,.'

Bostono Lietuvis 
Žuvo New Yorke

Prašau Informaciiu

(]-i r • - • nel*'en£)ama bei nukrypėlius. Kur Zig- «i geri, visi garbigi. Kaltas,<lel \ aidžios tarp Stalino įpėdinių. Chrusciovas jau e

c z tai p ouvo nuuauMa. ............................. .. —-
Protestuodami prieš tos ' drabužiais ir baidai

negrės nubaudima Montgo- sudaužyta galva Jis buvo 
merv negrai pradėjo b(lik„. rastas gatvėje C :3<J vai. vak. 
tuot'i miesto tramvajus ir Tuoj nuvežtas f 
autobusus. Jie nesinaudoja ll£omnę JlsATKAKLI KOVA

Didžiulės \Vestinghouse miesto susisiekimo priemo

gatvėje
nuvežtas į Columbus 

vasario 2 d., 
neatgavęs sąmonės, mirė. 

Velionis Jonas Michael
............................... _ . . - mo Angariečio kaulai pūva, tur būt, tas nelaimingasprasimušė i pirmąją vietą, nors Staline liaupsinimų dar t0 niekas ne?ako, bet Zigmo BcHja

neT-UMlaukė. o gal jų ir netrokšta. Pakeitimai ūkio Aleksos Angariečio dvasia Reikia laukti kad dabar v^v ..
politika,je i. užsienių politikoje daromi ne tam, kad vėl gyva ir vėl duos jkvė-ir Verikos liejai koiZ'mėnesi gramiasi su savo eina i darbą pėsti, arba va- £ vasario 9 d. palaidotas
stalinizmo politiką likviduotų, bet kad genau ir už Sta- pimą Bimbai ir panašioms nįstai Vėl pradės kalbėti darbdaviu ir dar neaišku, žiuoja privačiomis masino- Bj°ckto.n° kapinėse. Jls pa-
= ;ną rusiško imperializmo ir militanzmo interesus iškel-samdomoms dūšioms reikš- apje Zigmą Angarietį ir ne-kada tas streikas pasibaigs, mis susidėję. Jau trečias“?0 thl nuliudusias seseris, 
tų i pirmą vietą pasaulyje. ti bolševikišką išminti. tviės, j0 valda išgirdę, kaip Darbininkai reikalauja mėnuo Montgomery negrai \ie?a sesuo, btella LMkas,

Kad esmėje Rusijoj po Stalino galo niekas nepa- Zigmas Angarietis keliasi žmonės pamatę virvę paka-priedų 15 centu valandai, apsieina be miesto susisie-’1 ?Pl.no*‘ Juonio laiaotu- 
s i keitė rodo ir tas pats komunistų suvažia v imas. ku- su v’su pulku kitų senai už- ——vėmis. Velionis yra gyvenęs

I Used To Dread Upstairs Housework

bendrovės daugiau ne 50,- nėmis, kur jie laikomi an- , " \ ‘
000 darbininkų jau penkta traeiliais ‘ kostumieriais,, ir !>uv<) Pa™*“? ! **»»«

riame visi. kas tik netingėjo, spiaudė i Stalino almi- mirštu nukapotgalvių. Jis
nima. Bet ir tas spiaudvmas ėjo pagal Įsakymą i* keliasi su didele minia Sta-

eiliniai delegatai tik kar- lin0 auk^’ kulioms 1>° ,*»
t j-i.,'. ;• .. mirties gražinama garbė.Lai>\ų diskusini nesi taute ,f , . . * ., .Maskvoje jau prikeltas is
—— ---------------------------numirusiu Belą Kun, ven-

gru komunistų vadas, kurį 
Stalinas nužudė. Jo prisikė
limą paskelbė kitas vengrų 
komunistų vadas. E. Varga, 

BOL.ŠEVIKĮJ PREMIJOS.. kodėl bolševikai ją garsina. Maskvos "Pravdoje” at- 
Gal nori pardyti. kad Pa- spausdintu straipsniu, kuris 

pra- ^eck'° tvarka ir Smetonos mini Belą Kun 70 metų gi- 
buvę •v?'a Spiningos? O gal no- mimo sukaktuves. Jo miri- 

- rimą pasakyti, kari Lietuvoj mo sukaktuvių, deja, net

viršaus, vienbalsiai, partijos 
•<»jo tą. ką viršūnės sakė. 
i.ė už dvvleki.

A P
TAUTININKAMS

ž v a I g a

Bolševikų "Vilnis’ 
neša. kad Lietuvoje 
tautininkai laimėjo ..............
ias”. Pagal tą pranešimą: Pr,e. ‘?,s4 okupantų net ir ir jo prietelius Varga nega-

*...................tautininkam rašytojams ne- lės paminėti, nes nieks ne-
aimem draudžiama “veikti”. žino nei dienos, nei dargi

Taip ar kitaip ta žinia metų. kada Stalinas ji liepė 
... yra melaginga. A. Gricius sušaudyti...

o - ..t n.m.ii. Abu raitojai pjVf);a, tiesa, kadaise buvo Keliasi iš numirasių Troc- 
• • :k,. <u'antininkais laike Sm*. nubėgęs pas tautininkus Ii-kio pasekėjai, kelia galvas 
u.no- \;tldžios. premijas taipgi tų pelnytis, bet bolševikai iš nežinomų kapų ir tūks- 
lain či<- Aldona l.iobyte ir An ji “fMtinuklėjo”—pasiuntė tančiai i ūsų raudonosios 
tanas Fticiia i-k;^”. i koncentracijos stovyklą armijos karininkų, nuo Tu-

prie sunkaus darbo Į Sibi- chačevskio, Putnos, Ubore- 
Idomi žinia, tik neaišku, rą. Iš ten jis buvo išleistas vičiaus, Alksnio iki eilinių

“Auj/'ii.niniis

premi

Gricius
premija už drama "Karšta 
a-.i’-a'. Juozą- Grušas—už. ko-

“Visą mielą rytą telefonas skanu 
bėjo. kai aš buvau viršuje! Tas 
mane Įtikino. Mes užsisakėm tele
fono pratęsimą į mūsų miegamąjį 
ir dabar gyvenimas palengvėjo! Ne
bereikia bėgioti iš viršaus į apačią 
laiptais. O maloni telefono spalva 
prisideda ir prie mūsų kambario 
papuošimo !**

Ar jūs įsivaizduojate, kiek ma

žai tekainuoja telefono pratęsimo 
apsauga ir kad Jūs galit pasirinkti 
iš dekoratoriaus spalvų tinkamą Jū- 
sų kambariui? Tas kainuoja tik 
fl.25 ar mažiau per mėnesį, prisi
deda mokesčiai ir pradinis mokėji
mas., Pašaukit šiandien pat Jūsų 
Telefono Biznio ofisą. ,u

Nf« ENGIANB TEKPNONE AND TELECIAFN (OMPANY

ir Bostone, bet daugiau lai
ko jis gyven« New Yorke.

Brooklyno ir New Yorko 
miestuose gyveną lietuviai 

1 prašomi padėti išaiškinti, 
kur velionis paskutiniu iai- 

'ku gyveno. 1953 metais jo 
adresas buvo 222 E. 12th 
St., New Yorke. Velionis 
kartais atsilankydavo į Lie
tuvių Atletų Klubą Broo
klyne, o seniau jis kartu su 
Riauba turėjo užeigą 42«oj 
gatvėj Brooklyne. Jis paėjo 
iš Cupėnų km., Vabalninku 
parapijos. Jis ilgesnį laiką 
yra dirbęs Pennsylvani jos 

j raištij«s kunigų seminarijoj 
! virėju, buvo antro karo ve
teranas.
I Kas apie jį galėtų suteik
ti daugiau žinių, prašome 

I man parašyti, už ką iš ank- 
!sto tariu ačiū.

J. Luku
15 Hooper Rd. •

| Dedham, Mass.
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KAS MEKO NEVEIKIA

TO MEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas girdėt Brooklyne

Vykusi socialdemokratų 
vakarienė

tos vakarienės apystovas. 
Svečiai, geros nuotaikos ne- 

,T , , praradę, nenoriai skirstėsi
Vasaiio 11 d. Atletų klu- * namUcius, kai laikro- 

bo patalpose (rial&ey Sti.) (j2io rodyklės išėjo iš pu- 
(vyko gražiai nusiseausi siaunakčio ,.ibos.
bendra socialdemokratu va- ,r. . , . . ...

T-- i • *• Visi vakarienes rengėjai.kanene. V įso vakanemau- J !
ta net arti dviejų šimtų ir 
caug kas negalėjo ton va
karienių patekti dėl vietos 
stokos.

Vakarienės parengimo 
komisiją sudarė: J. Gla ves-Socialdemokratų 
kas, A. Mačionis, Svingilas susirinkimas

jcs patarnautojai, tvarką 
palaikantieji Įdėjo daug rū

KAS SKAITO R\sO 

TAS DIONOS NEPRAŠO

Connecticut naujienosMES Jl’OS IŠRINKSIME

Eufruzina Mikužiutė iš Chi
cagos — kandidatė SLA iž
du globėjo pareigoms.

Adv. S. Brtedis is \e?. lori.o Nora Gugienė iš Chicagos 
—kandidatas SLA iždo globė- kandidatė SLA iždininko pa- 

pa re: goms. reigoms.

BRIDGEPORT, CONN. donas, P. Remeika. J. Sia- 
nis, A. Sapiega, A. Stani- 
šauskas, P. Svirskas. B.Sudėjome aukų $200

Petkevičius, V. Kitra, J. 
Alto skyrius vasario 12 KaifVS> j janušaitais. Po- 

d. surengė mūsų nepriklau- cius ‘ v Jablonskis, J. Ba- 
semybės šventės minėjimą. Rūnag Gniadek. Lapenas, 
dnnėjimą pradėjo ir jam M juškevičienė, M. Foške- 
\ado\avo Alto vicepiim. A. vicienė, P. Kukleris, io. . •. _  P’l L;: 1__ T 17 ’Sapiega. Kalbėjo kun. J. V. yaznįene 
Kazlauskas, kun. F. Pranc-

M. I.ukoševi ie-
....... ne, Ad. Bartulevičius, O.

.si >. i;y-kaii.ą skaitė, is .New janujjonjenė, jg. Strucins- 
\orko atvykęs V. Vaitiekų-j-as> () Žalienė, O. Vanc- 
nas- kuvienė, J. Klinka. Viso

11 A f.€tn‘unas- paikos Vasario 10 di buvo u|obėjo pareijjorns J° pareigoms. reigoms. du kvartetu: vyrų (B. Ba-kas rinko E. Jamumene. c.
pnziuiejo . e Brooklyno socialdemokratų « "■ — —.......... .... .. .............ims, F. Česikas, A. Yurk-Nuklerienė, -J. Butkus ii ».

uk iC.-M’iias n . kuopos narių susirinki-vJkw pas gubernatorių da-Stilsonienė, J. Buivydas būtų vėl laisva. šaltis ir J. Butkus) ir mišrų Barius.
1 ha’° mas. Susirinkimui pirmi-gyvauti jame pasirašant (beveik visi unijistail. Bai- Kun. V. Budreckas trum- <H. Janiūnienė, B. Kukle- Taipgi buvo maža i.nk- 

xiskevicienes jaunosios,_ o ninRavo adv £ Michelso-Psietuvos dienos” paskelbi-gus diskusijas, aav. Briedis pai prisiminė Bendruome- rienė, V. Barius ir J. But- Hava Vasario 16 gimnazi- 
valgių parengimu Pas\ruln-nas> seRretorįavo j. petniū- A)ėl išleidimo tai die-padarė jų santrauką, maž-nės reikalus ir ragino atiko-kus> ir solistus V. Barių ir jai, kuriai I. Tarnus:: mene 
nP ir kitos \ aka-nas Ta-buvQ eiHnis susirin_ mą> buvo ir mūsų drau-uaug sutikdamas su oiskusi-ti išlaisvinimo reikalams. Rastaitę, matėme porą tau- surinko $22.
nenei padą padaie J. Gia- ir b tariami eili- gas adv. S. Briedis. jose ualyvavusių nuomone, pr Levini-s n-rsk-drė tiniu *okiu (š°ko N. Lam- Alto skynus širdingai vi-
veskas ir pakvietė adv. K. . . Pa,« T- . . , . Fad kol kas iš AFL ir CIO • p.c KKa~l,e ; • F Lazd suskaitė J siems dėkoja už atsilanky-h-al dienos įe.kaiai. raia- Ruona nutarė naaukoti Kdtl» KCH Kas’ 1S “ viu maioro oroklamacna. A - Le.taiu, c.. razaausKaue, a. . . ..

pestingo daibo, kad 
>ieji svečiai jaustųsi 
p i si’ ir sočiai.

atė ju- 
sm a-

CHICAGO, ILL.

Są-
šiu

OITTCRI JOrtH PA * * * * * <■ »•

MASS.

sukaktisReoečka. J. V . Stilsonas, J. sklandžiai, be jokių berei-plačiau pasitarti žurnalo 
Vilkaitis ir kiti. kalingų kalbų ir tariama, “Darbo' turinio ir platini-

GARDNER,

Jušku sidabrinė

Visu kalbos buvo trum-pasisakoma visuomenę kai-mo klausimu. Kuopa siūly- 
putės, reikšmingos su gra- tinančiais Įvairiais klausi- mą pilėme ii i benoiąją .v4es 
žiais Brooklyno socialdemo- mais. , P°.^ax‘° ’uo^mo komisiją
kratų 19 kuopai linkėji- Smagu buvoti tokiuose įsnnno keturis draugus:

šitaip minėjome
Vasario 12 d. Lueiens re

storane įvyko šauni puota.

Į įe. LSS kuopos vadovybė
tuvos himnu, kuri giedojo L Socialdemokratų 
vis: dalyviai, o A. Stani- jungos 4-sios kuopos 
šauskas palydėjo pianu. metų vadovybė yra šitokia: 

, .... . . pirm. J. Kondroška, vice-
\ vndant rinkliavą Lietu- pįlin j Balicas. sekr. J. Ta- 

vos laisvinimo reikalams, lalas, ižd p fin
t.L k<rq. SI 1 Rd/tai, VV VI ant-iK... . » W - -r -r TT . iTAUlUVki,
$10: kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas, kun. F. Pranckus,

Lietuvos neprfklausomy-
. c. • i u- .a c t i’-v-.a kės paskelbimo 38-ja su-susirmkimuose, juo labiau, «d\. o. oiiedi, J. i>ui\j<i<Ą, ; -- . . ...

kuri buvo surengta įvairiu V. Vaitiekūnas, J. Butkus,
NORWOCD, fcSASS.

Gl aus nu («a. buotojui, ilga- L- u J. -Janiūnai, A. ii J. sujaudino
“Keleivio“ skaitv- Lazauskai, V. Kondrošas, J

mais.

mūsų dainos gražios, mūsų cialdemokratams! 
dainos linksmos, mūsų dai- Svečia*
nos ilgesio kupinos, širdį

Atletų Klubo salėj (1332 Kuete 
Halsey St., Brooklyne). D. Dargi.
Rengimo komisija pranešė, Dalgis Įprastu būdu pa

Sukaktuvininkai 
30 dovanų.

Puota ruošė: Nakučiai,

Pirmą kartą buvau \oi- 
tuvos nepriklau-

mineji m?.
•ovės salė 

•engta.
žavėjo mane savo 
ainomis ir tt. Gar- 

kurie taip gra- 
savo dukreles, 
pasibaigus bu- 

užkandžiai. Tikiu, kad 
ižo patenkinti. 
Liutkuvienė

I.ietu-
jauki.

faunos

FA/ST4/ SIUNČIAMI VISUR
ev^iUnn viens ir eir-inniai i,,,,.-.. Mūsų vaistinė siunčia vaistus i visus Amerikos miestus,

kad būsimam “margučių ^?1Kino Xk\u;s ,. - Aukštikalniai. Radeckai, i Kanadai i Australija, i rietu Amerikos kraštus, i Vokietiją, i
vakarui’’ ruošiamasi gana Pllsyate sveems Kalbėtojus. yjaęjOniai, P. Molis ir Y. Rusba ir i Lietuva. Visi “Keleivio“ skaitytojai rašykit

Sugiedota Amerikos ir Iae-.... . ,. v • i____  visniauskas
•ia paduodame mūsų štabo sudėti:

J uknevičius.

kutenančios, kartais, ašarą 
Antanas Pa

LDD 7 kuopa turėjo 
svarbu susirinkimą

Aleksandras
Phm.

mums

bu, susirinkimą. Pirminin- padėjo ir kiti draugai 
ir kavo P. Kriaučiukas. Diskusijos

nakties.
Tai buvo jauki, lyg .. ------- _. ------------- —

vienos gražiai su.Cgyvenu- šiame susirinkime nariai 
sios šeimos vakarienė. paraginti gausiai dalyvauti

Atletu klubo šeimininkai Vasario šešioliktosios minė- 
pasistengė sudaryti jaukias jime. Alto delegacijoj, kuri

PagnndiniU kalbėtoju bu-Mirė I. Lukasev’cius R<č. I hm. (s«i\minkąs n N >- Tarnautojai:
... . •   » Jt • vy Public)vo Alto centro pirm. L. Ši- .- .. , . . , • ' Vrs sk.insk-irautis, šv. Pranciškaus aka-, ?a*a"°. ” lra"'<‘ i'r. .h,lh„, n.,br„»,ki. H. P. ”» Mrs. . t Jla Skr.nska

f-v • a • III VX V • AI < t I IV. »IA CA UO d IA<A” T , - • w • .■> z.
Baigus svarstyti emamuo- moRjnės sesers .a 5’US’ 6 P1etU ain* cVedh inos daktaras ir vaisti- (2) Mrs. Sophie Cavalieri

sius kuopos reikalus, pra- r- ‘ "... i ‘žiaus. Velionis buvo vien-įtinkąs).
dėtos diskusijos k ausimu: . , . - » „ gungis, ilgus metus gyveno :-) Henry
* a rr • Ataa * padainavo, pašoko. Žiūro- tAr AFL ir CIO centui su- 1 1 - *•T vams jos labai patiko. Jų

ilgus 
E. Arlingtone. Vt., i Gai 'l- I’hm.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. MicbeLamienė. 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 naudi.mu paturimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairiu tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

svungraras veda prie šioj į,.^ buvo nufotnl nėr, buvo nedera, atsikėlę 
saly atskiros 'gnmmkų 1 fuo^ h. bus Palaidotas ifemonal Park
partiją (sikunmo? televizijoje. kaP’nese

S) klausimą išsamiai is- Kon^Jsn)onai James G.
.Mgnnejo adv. S Briedis, EIm<>1. j Hollan(I
!J:s apibudino Amerikos
Darbo 
(Congr
ganizations) istoriją, jų 
'vestas kovas ir baigė da

Vytis

J.s aiwui. no sveikindami pareiškė, kad Ačiū tau. Dieve, kad ma- į
Darbo Fetieiatijos u O ~e mūsų pastangas ir nes nesutvėrei moterimi. į
(Congress of Industnal Or- dams visR Rad Ljetuya * Talmudas -
ganizations) istoriją, jų_______ ‘______________________  v
mestas kovas ir haiffė da- *

Siunčiame vaistus Į Lietuvąbaltiniu abiejų unijų cen
tru susijungimu, atsargiai
keldamas klausimus, bet Dabar galima siusti įvairius vaistus i Lietuvę iki $.Y\Q0 ver 
YY^rlatn-rlumoa išvarbi kn tės be rusiško muito, jei kas atsiunčia iš Lietuvos nuo gydytojo
rias paliko darvti sus,-rinkli rece’>'’- Mosi, vaistinė siunčia stri-nramicina. neniciina

. * ' nūs vitaminus ir kitus vaistus su geromis rascKmerr.-s.
mm.

Adv. Briedžiui baigus Mes dykai supakuojame ir atliekame pa>iur.timą tiems 
pranešimą, visa eilė susirin- perka vaistus. Cž pusę svaro vaistų siuntimo
kimo dalvvių labai idomiai ”ra ?1-30 laivu ir $2.30 oro paštu.
pasisakė linijų vienybės Visi skaitytojai raivkit man dėl platesnių informacijų, 
klausimu. Plačiau apie tai! Vytautas skrinska
įkalbėjo J. Hermanas, B.! REGISTRUOTAS vaistininkas
JSpūdienė, J. Rimavičius, N. 29 Kelly Sq., Ideal Pharmacy, Worcester, Tel. PL 3-4840

(.”) Miss EI h-ii Hiisseyli. S., Reg.
(4) Miss Katherine Bro\vn 

Pi;:-«,n. išsikirpti mūsų adresą:

IDEAL PHARMACY
2S KELLY Sųi'ARE. YYORCESTER. MASS.

RclV

r • , -r -r « •*TT*r r f VfTT tr. TTT’tTTTTf TTT< Tf TT C 1 •

" “KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Rcmkite Modemiška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester. Mass.

s•*
<1•F
i*s)

Tei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruot:. v.msLnin- * 
ka. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpiMo mebikališkr.s * 
daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais. J 

Taipgi, vaistai yra pasbinčiami per pasta 
ir i kitus miestus. Be to. užlaiko ger su
sins rūšies kosmetikos, skutimo^' reikme 
nu. knygų, laikraščiu. fi!mu.
biltkošės riešutų, cigarų, cigarečių -r ska
niu gėrimų.
VYTAUTAS SKRINSKA

Ideal Pharmacy valau*** savininkas
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Kaip komunistai vagia žmo ne
(LAIŠKAS IŠ BERLYNO)

Nauja enkavedistų auka gydytoją. Ne. ir buto savi- 
Su vasario pradžia j į ninkas jiem padėjo,

iš gipso komunistų dievai* 
čių stovylas, bet iš peties 
plėšia piūkiais ir kirviais j 
miškus, skęsta liūnuose. Jų 
ordenais nieks nepuošia, 
tik moskitų debesys ėda kū
ną, nuo ko palieka randai 
'isam amžiui. Jie džiaugia- 

automobi- 
nusipelnę solis- 

imestom už dar
bą keliom kapeikom, užšalčiau šiuo metu Lietuvoj. T ______ __»

Tokių šalčių metu, aišku,!. Dabar V. Berlyno polici-k„rias stovykios “kantinoj 
gyvenimas sustingsta, nes Ja tyrinėja paliktu buteliu
kieky

-------...... , . gali nusipirkti kelis papiro-
kvienas vengia kaišioti Akučius n- suka gaivas, ko- sus b. degtuk„ dėžutę, 

ausis spirginimui be reika- kiais keliais ji išgabeno is "
lo. Bet enkavedistai ir šal-'v- Berlyno. O kol ką užuos Laukiama plačios 
čių metu neturi poilsio. Jų ar ne» tab žiūrėk, ir vėl *epa riac,J°* 
nauja auka V. Berlyne su-! ką pagrobs. Ne tik rusai, bet ir lenkai
krėtė iš naujo vietos gyven-! Bialeko išgrobimas gali grąžina vokiečius j savo 
tojus. Kad žmonės čia gro- reikšti keliems šimtams as- kraštą. Sušilus, spėjama iš 
biami, visiems senai žino-menų rusų zonoj mirti. Lenkijos pagal susitarimus 
ma, čia tik patiektina susi-'šetonM ,iaučia
pažinimui, kokie metodai; 
žmonių grobimui naudoja- Būsit girdėję, kad pasku- repatrijuojami pervežami su 

tiniu metu rusų zonoj teis- visa jų manta. Rusų zonos 
mai pasmerkė mirčiai ir ii-radijas praneša, kad ir iš 
gamečiam kalėjimui eilę Rusijos reikia laukti dar 
žmonių uz i.i \ a tai \ ei oa daugiau ne dešimties tūks- 
vimą bėgti i \. Vokietiją, tančių vokiečių. Kalbama, 
Zonos vadai mato, kaip re- kad bus net ir Pavolgio vo

rai.
1953 m. i V. Berlyną at

bėgo rusų zonos annijos 
gen. inspektorius R. l£alek. 
Jis buvo senas komunistas, 
naciai ji kalino kacetuose.

gimą didelio skaičiaus vo
kiečių sulauksiant. Dabar

JCROS KI Al LIKK VIETOJE

šitie 3 Illinois universiteto studentai savo noru sutiko 
leisti juos panaudoti tyrimams, paprastu slogu prie
žasčiai surasti. Juos malame drebančius šaltame kam
bary. Profesorius pritaiko jiems Įvairias tyrimo prie-

Po karo jis Įsijungė vėl i tėja inteligentų i r jaunimo kiečiai i Vokietiją repatri- 
komunistų eiles, pasiekė*eilės, už tai griebėsi už- uojami. Grąžins tai grąžins, , _

asmeniš- čiaupti burnas apie Vakarų bet kad jų tarpe atgabens^ mones. 
onos va-1 Vokietijos tirnbo pasiūlas, kelis pulkus gerai paruoštų------ ■

partijos viršumų,
kai pažino visus zonos va-Į Vokietijos daibo pasiūlas, kelis pulkus gerai paruoštų 
dus. vadovavo nišų zonos 11 es tai reiškia "nuverbavL knisimuisi vadų, spėlioti 
rmijos kūrimo pradžioj jos mus. Rytų zonoj yra fab- nereikia.

lniv or. veZ-io n r*: vlin rU k
atkėlė

KANADOS NAUJIENOS
Maiki. as gii nejau, kati d\s nauji ponai. ideologiniam švietimui Bet riku. kur anksčiau dirbo 50 . , , .

Maskvoje^ boiėeviKai iau -Jeigu jie iš tikrųjų lai- jis, matyt> savo sąžinės inžinierių. gi šiandien ten-b wteh"» •'
nu v eilė Stalino paminklą. >’> tos ki\pties. apie ku- gkarmalu paversti nedrįso, ka dai' džiaugtis, kad vie- Kas Lenkijoj turi

HAMILTON, ONT.
nedriso.'ka dar džiaugtis. Rad vie- Kas Lenkijoj turi ginu- .

partijos. 1953 nas liko. nių, gali važiuoti lankyti. Lau as e el
genau. tėve. Favyz- m., po sukilimo, jam pasiūlė Gi i V. Vokietija atbėgu- Keikia “tik 12 foto ir ke- Mielas dėde, žinodamas, 

dar nenuversti. tėve. bet jo ožiui, kalbėdamas komunis-^-e išsamokritikuoti irsis jaunimas nemaža keliais egz. gyvenimo aprašy- kad esi “Keleivio" skaity- 
.-\si<ts iau ap\eista?> tu paizijos Kongrese, Miko- grįžti i partiją. Jis pasirin-galvosūkio tenvkščioms is-mo. Iš Berlyno toki veža-tojas, tai ir i i avi 

aukštyn kojom. Vėliau gal javas pasakė, kad per dvi- ĮajSVę. ” taigoms. Dešimties metų mi užrakintuose vagonuose, mus .atsakysiu per
bus nugriauti ir paminklai, dešimti metų Sovietų Rusi- Pabėce\ dau<y Raibėjo dialektinis šlifas' jaunimo lakina Lenkijoj. Nuvykę, vį.”

—Nu. tai kaip tas atsiti- i« neturėjo sutelktinės va- radija kreipėsi j ąavo sielose sukalė savotiškas už- kalbėjaus, išvydo baisų Klausi, ar daug
ko? Juk Bimbos “Laisve dorybės. Ją valdė vienas buvusius draUgus nemaini-tvaras. Jie, ten nuvykę, ne-skurdą, jokio pieno, siau-yra Hamiltone, kokios (irau
vis lasydavo, kad Stalinas diktatorius, kuris buvo vi- i..,.,,; .„-„a, ju. rodo savarankiškumo, iau- ̂ ia plėšikai, krautuvių lan- gijos čia veikia ir 1.1.

Ar tas gali būt teisvbė?
paminklai kol kas būt

na daoar naloa. tai
pav.

gah jį išmetė iš 
Pavvz-

Kadangi čia aplink daug 
vandens, tai oras yra labai 
drėgnas. Tie, kurie linkę 
i reumatizmą, čia pagyve
nę. pradeda jausti sąnariuo-
se skausmą ir galu gale nemausi- . = - ...

.j . • vienas tampa naliegeliu.

buvo neklaidingas, 
kaip popiežius.

tam
\ e?.

"Laisvė . tėve, rasyoa-
K,,,

Tokių paliegėlių su iškrai-
lietPvių pytais rankų ir kojų sąna

riais čionykštėse ligoninėse 
ir prieglaudose rasite gana

,, ... kauti savo
klaiuinaas. ___.... uosiaus grasius,

knygoj, pa- jungė
" r.ivmominės^ prieš komunizmą.

Xr u 11_ . . . *
Privačiai gyveno 

kiečių sektoriuj. Duris 
j“ tidarydavo tik po sutartinų

.žvagiais 
•ioi savo

sąžines
T>.-oe

atkaklion

cianzmo problemos." Stali- 
vonno. Kad Amerika

v o taų\ Kaip jai buvo aiK-
tuojama. Taip rašydavo ir 1“i>. L . . .

.r. uk™,-t-i tuma? nrieis pne bankro-iUioeoaio tįsi Komunistai 
Stalinas buvo gvvas. tO .

i Laimo
iavo. nes be tokio paklus- ? 
numo Stalinas gai nebūtų 
išsilaikęs. Bet dabar jo vie
toj atsistojo kiti. ir dabar 
jau šitiems reikalingas toks 
pat paklusnumas. Todėl jie

diktatūra to reika-
jo?

darbininkai

daug.prie- -§ai durys geležimis api- Lietuvių čia skaičiuojame
rū_ pinti, žmonės butuose, viso- daugiau ne 2,000. iš seniau . , . ....

užraktais užsisklendę, gyvenančiu nedaug tėra. ™as i>erflauf- Ia,sv.al Ag,as1’ 
Pernai garnys aplanke net

kvnny a a-------to,
kovon musių pusės 

pestingumo

i i;?/k. </ 4 nriė-
pasigenda l'Ū-

tai didelė da-
t pakalnėn. i)'r
urinktos žinios,
jaunuolisv gi'ĮŽ-

Skundžiamasi. i-.,n .........nau jaum-•i

• li< nu^lvsta pakalnėn ir-kiekvienu metu laukia plė-daugiausia vis naujieji, po" ' A~<1 .. 1amen-nusnsta pakalnėn, ir, r & j j i l£> p-eui aniziaus mokinę,
is tea- kaiP r°d° surinktos žinios, paskut.mojo pasaulinio Ka- v-,. naaiškėio kad kai
♦ kas nenktas iaunuolis <>riž- V. Žarsteklis ro atvykę. Daugelis ju jau . . P^ankejo, Kad kaiįtartinų Ka® penktas jaunuons tminkas buvo tos pačiospenktas

ženklu. Gatvėj vpač elgėsi ta i zona-
mi neturės is Ko „ * . • 7 * • - v-> . .................................• ♦ oin tnli-an Fi-j nePaPrastai atsargiai. Bet Nesame visi boksimnKais

. .. rusu zonos slaptoji policija „ . . ....pnesm- *■— • , f Besirengiant rasvti, Klau-r.? . vra išėjusi rusiskas mokvk- . ,, , ’ k?
likojanas. , ...-„i.... siau Maskvos raoiio. len

fabrikai susto?

gyvent- 
'are- i matom
:ą vaizdą.• •»•P H Pc»i ll.v . G . <

sak< >
?ai

tori joj Ame-' ias. Nuo jos niekas nėra ti-

gerai įsikūrė, turi nuosavus taiĮn^as bu\o tos 
namus krautuves ir t.t. mokyklos mokinys.

Pakankamai turime ir Ispanų mados matadoriš- 
u,.„„.viki komis kelnėmis ap»sitempu- 

jaunų mergaičių ir su-
I Lietuviu Bendruomenė. Yra moterų pilnos gat

vės. Karta vienai tokiai

Vienybe visur laimi
. , , įvairiais vardais draugi rutrukdoma L „„ •, . .. • .•Visur buvo 

darbo žmogui susiburti * Žymų vaidmenį čia vaidina >iU
Kras visam Berlyne. Čia Pia^e>ine;o' .apie atmaus įu- draUgjjas. Daug kur .
žmogus ir geriausiam drau- m 0 >0. . aime- gįandįen jje įos teisės ne- ? socia (ienK’;vi"\P

» -------- ----- - acius bet viešumoje ji perdaug
nepasireiškia. , _.

Kadanei turime bažnvčia, Srazu kelnes nešioti. Ji 
. ., , k tai, aišku, yra ir kunigat. klek susigėdusi n- paraudu-

eriecuelos kiuntu) i. ; * ~ si “Žiliai. v Didinome baznvcia, statė- 1 zunai i aniMd,
tepradėjo į uni- irka-.A nesiiiori atsilikti nuo kitų.

. _. ją burtis tik prieš metus. .. . * Geriau be °alvos nesru be
suunka v.vkti pas vieną įs J i radzią padare Standard .< , .. , , naujos mados.”

'buvusių pažįstamų gimta- Tai vėl bus proga šaukti, Oil ir Shell Petroleum ben- ’ n 1-,. nprMkėiimn i Dėdės
• -1 ?. * j- • i • - ? . j • j . • • , • t nui- Buvo daug ginču ir dėl peisikenmu į ueaesdienio svęsti. Gimtadienio kaip prazvdo sportas droviu darbininkai. Juos v. VipniK ... . , 1 • t . • i • i - i sąskaitų suvedimo. Tas gin- <><tmo žemę nesiseka, vieni

rengėjas Drzevickis nesenai okupuoto] Lietuvon kaip paseke kiti. - M ‘ , • .yc.,i-o t- sū nn«uil nudėti• J * v i -i • * ■ i r. 4. ... . cas buvo patekės ir i spau- atsake, Kad negali paaeti,apsigyveno netoli Biale- puikiai gyvena nusipeinę Praeitu metu pradžioje j K ' k

rmos <:a- bininkai neturėjo?" ' — - gu bokso "megeiu. , žmogus ir geriausiam drau-?.4 . . i=’,J4
tokio gero gyvenimo, kaip . 'nptik£i. jimus pnes tokius

Kapitalizmas ciane“ Rp, R R. , .. s„ V. Vokietijos

laime 
pacrvtv- turi 

boksininkus.

Kuopa.
kelnėtai lietuvaitei sakau,

Štai Olandijai priklau- 
Indies salose

kad padorei mergaitei 
gražu kelnes nešioti.

ne

ką. ir ja vesiąs ne vienas 
diktatorių.", bet kelių vadų 
kolektyvas. Ir visi komunis
tai nrivala >itą
lemti.

Tai įokuojasi. kad mū- 
b ksiai tarės garbinti jau 

..irus dievu.", ar ne?
— i aip išrodo, tėve.

Ale tai visgi turėjo būt 
; t.dzz..." tas maskolis. Mai

nai i? drAo tokia revo-

koie kt vva

ia>, gerai. 
■ Hau.
i .♦.. z . -te a pa

• < antim stų Parti 
Jos buvo at- ko. Kitą butą jis dar turi artistai" ir panašūs. Aišku, subruzdo ir Curacao salos prie

spau
do kiti nieko neatsako. Teks

merių 
nri

.'Irt

. i. .jm." uu\u ai- i-,. • ^i- •• • »i , , i - • i • o • vo aveliu prieiti ir vilnas pasilikti čia.» 'rr'-.-ir- e«-zem-k ?J- °3, l),ancuz« sck- jie gyvena gerai, nes jie kasyklų darbininkai. Susi- kj . • 1 Tai bene l(us viskas>
0 e., toi-iuje. reikalingi rusu reKlamai. būrę jie pareikalavo nage- Hamiltone apylinkės gam- ši kartą norėjau parašyti.įuje. reikalingi

Drzevickis atvykusius sve- Toks boksininką?
čius vaišina alum. Matyt, kas pernai buv

, • . • , , . pataikius minutę, Bialekui i lvne apgvvend•<:s įoįe buvo lai- M ... , . • *. alų įmaišoma nuodai.
guli šventa?

►mas 
'•ik "klu

na.... mas ou- 
visiems So
ny iki niams.

Mui aus- tinti darbo sąlygas, bet “Keleivio’-ų — —A ta graži. Iš vieno šono Kitą kartą, jei 'Keleivio
o ir \. Ber- darbdaviai i ju reikalavi- . . , , . .. ,iviotn« at.• , > • v V- • o miestą supa kalnai, o is įenakeija duos \ietos, al
intas, galėjo mus nekreipe dėmesio. Spa- . "j-,-. . k T-ivn klau.. T J ,• -1 ... . ./ antro didžiulis Ontario eze-S1U 11 K1WS lavo R,au"Jis ir pabėgti, bet jis juk pro- lio mėnesį kilo streikas.

maskolis, bet degins?

darys, aš, tėve,

maieką, šoko jį rengti, kaa ruskis nemano 
galėtų skubiai nuvežti pas boksininkais ar 

I kais.

padaryti tremti, bet tas nepalaužė 
meniniu- streikininkų pasiryžimo, 

net parti- -Jiems į pagalbą atėjo Tarp-

ienuma — kelias į vi- 
blogybes.

Seneca

Tavo Kapsas

Matyt, drąsus 
•Juk ji galėjo užtai 
dyt.

Tėvą- nesupranti 
tiko.'. Stalino 
dabar labai reikali 

Maskvos 
Kuo giliau

j e m ." 
ria m."
na b;

Priešingai
kad Sta-1 Vašingtono načalstva susi-nius lietuvius buksuoja ma-tautinė Laisvųjų Unijų Fe

dru "tezės" jau apverstos’lūpino, kad tos raudonos skobai is pareigų. Ana, va- deracija, o taip pat ir mūsų 
i- kojomis aukštyn. Stalinas; bombos nepradėtų lėkti salio 7 d. baigusi posė- krašto AFL-CIO. Tarptau- 

pažeminimas ar tvirtino, kad karas tarp Amerikon. Jeigu bulšiai no-džiauti "Lietuvos aukšč. ta- tinės Unijų Federacijos 
(alingas nau- - mietų Rusijos ir kapita-ūi pakajaus, tai kam jie iyba” ne tik Gedvilo paša- gen. sekretorius Oldenbro-

vyras. _ • •*

pol

L E N (I V .4 S li U D A S 
IS M O K T A N G LIŠ K A I

diktato- ūkinio pasaulio yra neiš- gązdina svietą. kad 
Į ourvv- ' engiamas. Dabargi komu-:gali susprogdinti?

Stalino ast3 P-rtijos bosas Chruš- —Tikrų savo tikslų, tėve, iiams pasakė “pašol, von!” tų bendrovę teisingus dar
žo va s

visus linimą patvirtino, bet dar ek veikė į Olandų vyriausy- 
net “aukse, teismo” 4 na- bę, kad ši savo keliu spir-

summtas _____  . ,
L", tuo aukščiau iškils -ov;,> pasakė tame šuva-nepasako nei Maskva, nei Bet šalinimų viršūnėse dar bininkų reikalavimus paten-

<ia' altiniai komunizmo va- žiavin.e. kad ir šituo žvilg- kiti. \ isi jie sakosi nori neužtenka, jie nusiaubs kinti.
dai. Vadinasi, Mikojanas '!au -talinas klydo. Karo taikos, tačiau visi ginkluo- kraštą kiaurai. Juk vėl rei- Pastangos davė vaisių;

a. isakė ių naudai. Tai kas- “ 'ima Drengti, sako jasi ir giriasi savo jėgomis. Rįa papildyti ištuštintus to- darbininkai daug laimėjo.
lagerius. Lie- Jų unija buvo pripažinta,

Įima
( hi .-ėi' vas. nes Rusija ga- Tai daroma visų pirma tam, limos Aziios

__Kaip aš žiūriu, tai tu. aj’i pa-iekti savo tikslų kad žmonės turėtų pasitikę- tuviai, kiek teko kalbėtis jie gavo atlyginimų priedus,
'bėki. ir už Zacirką dau-;!l -į; keiki. Jeigu jie jimą savo valdžia: o paskui Su grįžusiais vokiečių be-pailgintas apmokamas atos-
giau žinai. Taigi papasa- Aeng-us tuo keliu eiti. tai dar ir tam, kad pagąsdinti laisviais. užtinkami nuo togas, nemokamą medici-

daugiau anie tą bus dau;.- p vau. tėve. galimus savo priešus. šiaurės ašigalio iki K rast. nos pagalbą šeimų nariams,
Pasakvk. kaip tu ro- —O’rait. Malk, bet pasą- —Okei, Maik, prišnekę- Mongolij-sienų. Jie ten pensijų fondą, į kurį darbi- 

nedainuoja įlinkai moka 2M , o bendro- 
puosniose scenose, nelipina vė prideda dvigubai.

dabar galėtu ji šaudvt?- 4. V • •

lo k man
• :zik.

ai 'labai bus aci-iau. n' ' - kani '‘ėdi giriasi jai man visko, dabar gali nesiboksiinja. 
ai šoviau, kai Sovietus vai- "..mbomis? Jau net sau eit.

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

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Raina 75 Centai

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 So. Boston 27, Mass.
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ką kitą. gia įtaisyti ir to dėl ji eina
Štai nesenai ten buvo i mokyklą vasariškai apsi- 

įdėtas “gan optimistiškas” rengusi. Gerai, kad ji gyve-
(redakcijos žodžiais) laiš- na greta gimnazijos, bet 
kas, kuriame be ko kita ra-kas būtų, jei ji gyventų to-:

Atvežė naujų žvėrių Serga K. Petrausko žmona ^oma • * ' bau nuo J* galėtų
.... pas mumis moKslas vasarine suknele apsivilku- 

“Medžioklės ūkio valcly- Esama žinių, kad daini- kiekvienam jaunuoliu pri- si žiemos speigais mokyk- 
bos viršininkas” Viktoras binko Kipro Petrausko einamas. Dabar gimnazija ią lankyti? Tai tau ir kiek-
Bei’gas sako, kad iš Tolimų-žmona Elena Žalinskevi-nuo mūsų buto yra pora vienam jaunuoliui mokslo 
jų Rytų atvežta 18 Sibiro vaite - Petrauskienė susirgo šimtų metrų, tai kai ir nėra prieinamumas! Paiteicų ir! 
stirnų, kurios išleistos i vėžio liga ir gydoma Le- žieminės aprangos, vistiek kitokios komunistinės pony-: 
Širvintų ir Šešuolių miškus, ningrade. gali mokyaių lankyti.” bės vaikams jis tikrai priei-
Gauta 32 fazanai is Buiga- jį ypjj hiįvysi nepriklau- Įsidėmėkite, abu tos mo- namas, bet ne tiems, kurie 
rijos, dėmėtųjų elnių būrys, somos Lietuvos dramos te- kinės tėvai dirba, bet žie- neturi kuo savo vaikų ap- 
kurie Įkurdinti prie Kauno atro žinoma aktorė, rusams minių rūbų dūkiai nepajė- vilkti ir pavalgydinti. 
Dubravos rezervate (riTaus- artinantis buvo pasitrauku-"
tinėj), numatoma įsivežti si j Vokietiją, bet vyro ra-1 
tauriųjų elnių, baltųjų te-ginama 1948 metais grįžo, 
tervinų iš Archangelsko, būdama Vokietijoje ji vei-
Kanadinės audinės ikurdin- kiiai dalyvavo Augsburgo „ . .. . . , . .. , .. )
tos Šventosios aukštupyje, lietuviu teatre. Ji rašė ir! Tęsinys diovesi, bet jis buvo-jaučia-;

mas iki 19o3 m. Nuo 19491

Iš Pavergtos Lietuvos
JIS ĮSPĖJA

tiksliausios karo vadovy
bės Įstaigos atstovas John 
YVilIiams pareiškė senato 
tyrinėjimo komisijai, kad 
parduodami Sovietams 
įvairius įrankius ir maši
nas, mes padedame raudo, 
niesiems daug greičiau ka
riškai pasiruošti.

Važiuojant pažiūrėt Amerikos
(Tęsinys)

Grand Canyon parkas

kaip sako V i-X
yra vienas tų

Vokiečio patyrimai Rusijoje

Valstybinis Grand Canyon parkas, 
daus Reikalų Departamento sekretorius 
neįkainuojamų šalies turtų, rezervuotų "žmonėms nau
dotis ir gėrėtis.”

Gėrėtis yra kuo, nes tokių gamtos Įdomybių, 
kaip Grand Canyon, turbūt niekur kitur nėra. Tai 
yra milžiniška praraja, kurią Arizonos uolienose iš
graužė Colorados upės vanduo. Ta- tarpeklis turi 217 
mylių ilgio ir nuo 4 iki 18 mylių pločio. Abiem jo pu
sėm uolos kyla iki 7,000 pėdų aukštyn. Žiūrint nuo to
kio kranto žemyn, plaukai šiaušiasi iš baimės, kad 

į krantas nenugarmėtų i prarają, kurios dugnu vingiuo
ja Colorados upė.

Bet kokiuo gi būdu upė galėju padaryti toki skro-
dį per aukštus kalnus? Juk aukštyn vanduo neina. 

Geologai aiškina, kad prieš milionus metų čia
buvo jūra. Apie tai aš jau minėjau kalbėdamas apie 

dugnas 
van-

bebrai Šešuolių miške, Teta-, eilėraščius ir juos spausdi-Pabaltijo vergai 
sės, Vokės ir kt. upėse. Šie-'no Alės Sidabraitės slapy-tiesė geležinkelį J11’ „ ,
met numatoma dar įsivežti vaidžių • w i - •• •• !lus* 19o° m‘ bandltus ls’
200 Sibiro voveriu ir per Vorkutos istorija yra tik-rūšiavo ir atskyrė. 19o2 m., suakmenėjusį mišką. Amžiams slenkant, juros <

rusiška ir sovietiška, atvyko pirmieji savanoriai , . . . . ..įiškilo viršun. Nesekdamas žemesnėmis vietomis.

mirtingumas “norma-.

100 audinių. Audinės 
pa
Klaipėdiec

K,, . orą P \/j»
pasidarė 
adinama 
aukštyn, 

pės srovė 
būdu ėjo

1S maipeuos apvlinKiu ūki-miškus ir pelkes tiesii. Jis metų katorgos atvergavęs, ganaus, sau naujoj, vy-vis žemyn, o jos ara.aa. auas.y.., pasidarė da-
ninkas Hansas L važiuoja Naujiejl zmones ir kt >Ta tęsiasi nuo Kodas iki Vor- turi teisę “laisvai” bet ku- nnusybe numačiusi panai-baltinis Grand Canyon. (Canyon yra iškreiptas ispanų 

' vaidinti daug kur ir šiame kutos. Tai maždaug toks riame Vorkutos bausmės kinti kolchozus. Kolchozi- žodis canon. Jis reiškia didelę prarają, tarpeklį, že- 
krašte. P. Vaičiūnas yra gi- atstumas kaip nuo Pary-plote toliau dirbti. Nuo 19- ninkai Praktiškai nustojo mės skrodį).

Budapešto Ven- 55 m. pradžios, atlikę treč-dirbtį.° kolchozų nača stva- Įdomūs buvo Yello\\ •stone parko geizeriai, Įdomus

Jagutienė 
lutės 
iš Klaipėdos

mes 1890 m. žiaus iki

karvių kaikur laiko ožkas, yra parodyti, kaip kiečiu
nes nėra apdėtos duoklėmis, gai” gyvenama jau jų pa- 

pradėto keikti StalinoPraeitą žiemą •gyvūnų, 
ro. Tuo 
‘įtrncni'si

Ki'llO 
nes nebuvo 
metu mėsa

<,-tug « ių j-"V*?''" y mvals pradėjo raust
pasu-saules apšviestoj Lietuvoj,;^ ,ię. 

uvo ..et per savo žioplumų ne- Arki,aif, ’ 
pastebi, kad lie

gamybos. Nuo 1945 metų jone. Tai yra “lengvasis” tas la,mes laUl0S / iDėd<aka- kiekviena
•rieš rusus kariavę pabai-»ežimas. 1955 m. politine™^ Partija žino, kad kol-: <iUOffSniu žii
iečių, ukrainų ir Kaukazo amnestija atleido visus, ku. chozai yra nevykęs bandy-v>Uuo.smu. 
>artizanai kabliais ir sem-rie buvo bausti už bendra-ma>’.bet .^U1. ^si tuomet

Žiūrėk ir stebėkis, koks aiškus praei-

visokius pirmininkus, pade- Pats žemutinis sluogsnis yra skaitoma.- seniausiu, 
.. „ jėjus, normuotojus, agrono-koks geologijai yra žinomas. Tai archainės gadynės 

Katorznaja armija »mus> įr ^as ministerijose sė-į uolienos. Jose nerandama dar jokios gyvybės pėdsa-
prie darbiavimą su vokiečiais 

versti ang- 
žeme vežė

SKAITYKITE

Vel ti 11 BcTS KllV^aSl'’^0''®^08 '>art‘j°s!kitokią spalvą ir kitokį kietį. Todėl minkštesnės

O____  <-> !masinas, šiandien Vorkutos^ užsienio pagalbos gink-1 1 tos yra vandens išgriaužtos daugiau, kietesnės
as nš'ntriKIkune kaSy^U ^acbtos visos me‘lais, kad galėtų nuversti Berija, taip pat 1953 m.,j žiau: tuo būdu yra pasidarę Įvairiausių profilių, kon-
KS>nTtI^ų.\...u.7?..?.T.e20c!cbaiVzuj)tVs’ . ... bolševikų režimą. Šiandien amnestavo iki 5 metų baus-;turų, bokštų, laiptų, lentynų. Ypač Įdomus yra šitas

atlaidų pavėsy, p. Abeikio ro- Pirmieji vergai, pradėję - armijos nebėra. Juostus kriminalinius prasikal-.vaizdas žiūrint nuo pietinio kranto, kai nuo Painted
t?,•;<s. Kietais viršeliais, 467 pusią-T1 11 visus sumaise, atleido, per- tebus. Tuomet krašte pra-: Desert teka saulė. Gilesnėse vietose tuomet dar glū-

į PAKuer^viM vš " paraše j ’ Grū-jau.lsmi1'^. Juos. pa' kėlė. Žinokis vienas, kaip sidėjo virtinės vagysčių ir'di tamsa ir šešėliai, o profiliai jau apšviesti saulės
lue.'ų 'žas, novelių rinkinys, 155 psi.įKai'totinai PaKeI}e nau.b..xel versies, kuo misi, vėdysies. žmogžudysčių. Dėl to buvo,spįnduijajs. joks Leonardo da Yinči, įoks spalvų ar-

....... ?i-50-gų tiwisportai ,s ^7" Vodka, prie jos moteris, proga suorganizuoti stipria,tistas nesukurtų tokiu gražiu vaizdu. ' kokiu duoda
socializmu.:tų klastų. Raio nelai-tiai u ga, radio aparatįIis> gaI policijos armijų tvarkos l>a- Gland Canvon. žodžiais tų'gioži atpasakot tunku: ji

\TU | I T;S 
Pasakoj i- 

kuris 
paoarv. ?ik

iv t >i>EL 
Pilna 

įdomūs.

il’Cjo

SENAS KAREIVIS 
paraše -Ivrjris Ja’ss

mas apie nepaprastą •/ 
daug nuostabiu daly';.;
nepadarė vieno, kui: ..ii
padaryti. 237 psl. Kaina ...
NA KTY S KA R A T a š K11' OS E

Dovydėno apysaka a- ja a.jr 
pcrgyveiiinius šienam'.' ... i,;> }•
lapiai. kaina ........................................
LENGVAS r.l'l'AS IŠVOKTI ANO-

uetluv“ K-AEBOS-isTORij.ri11- bO km nuo l.raio) gyve-dar daugiau dirbti, ir ge-čiu repatriavimui. 
\it ksrii> į D«. p. Joniko pirmasis ir vienmte-, no vergai kai L-Kose paiapi- ,;au Valdžia sutaupo 1S-

. i dar syki tais vaizdais pasigėrėti, 
lai gal Grand Canyon parkas guli Arizonos

receptų 
KAS

MAITIS NErRA/.US. 
gos įdomus aprašyma 
Mažrimas 1S!2 metais
Kauni 
gėio—ir 
CEZARIS

dykumoj, kur

1SS
CEZARIS. ?»inK<> -!ei i .• <• romana 

vertė* A. K. Puida. Antroji dai.
"m ^rru^n'im laP^^ Viduryje stovėjo niškumo.

•> i
ai uaiig 

kaina
96 puslapiai
................... 50t

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
Kristaus vietininkas? Pa

krosnis, prie kurios naktį
tik stipresnių jėgų vietą įil Degtinė upeliais tekėjo

Rimas Berijos likimą už- i ellovvstone parke. Reikia tačiau pasakyti, kad čia 
antspaudavo. Platūs vadų šitas reikalas sutvarkytas žmoniškiau. Nors trobelės 

vra išeina-. !t:.~o 
T,-,.

i m ins 
:i daiis.

211 psl. Kaina .
CEZARIS. Mirko 

vertė A. K. Pu.
176 psl. Kaina ........................
MILŽINO PAUNKS.'.n:. Ruiio Sruo

gos trilogiška istorijos kronika,

. sluoksniai, partija ir ka- taip pat prastos,
• iJki i<?ti■mT"perJkaitja^^ain^Vi.^ s^ovo(lavo* ^Eg”oj° aPs*- Lai Stalinas mirė, rusai riuomenė, nepanoro nustoti
SOCIALDEMOKRATIJA IR BO1 

ŠE\ 1ZMAS. Pagal K. Kauts

bet geriau apšildomo.-

, , , i . , naujausiomis žiniomis papildyta tuo1<3 pusi <1,Helis loi motas, gera ,dal)sin)U knyRUtė. Kaina ..............25c
gOVTlk-I ‘t ^r'ilcvėni d't"-iprašv. KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR 
KON TIKI. l. i lIoiMla... .ųnasj BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi- 

ina> nepupi.iN <» : ^okių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
e laikuose dievai buvo kitokie. Ko-

II a H. »• ' V7V.-.S.S ... . -r
nės plaustu iš Pietų Amiii.o.s į l’o-''
linezijij. 413 pusi. Kaina... 
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. P 

.1. Aisčio atsiminimai apie

moji vieta, svir 
vienam kambary.

ir nereikia dviem šeimom būti

(Bus daugiau)
S. Michelsonas

>L- rengę, skarmalais apsiden-saukė: “Velnias tą ūsočių ^avo egzistencijos pagrin- 
hLIS5?’ palankesnis skarmalas nunešė! Ir iš džiaugsmo da jje nekentė revoliucijos 

senai pakeistas duonos rie-pradėjo gerti. Visi: kariuo-j§ viršaus, nors matė, kad 
ke. pavogtas. Miegojo šuo- menė ir partija, visa Rusija korektūros reikalingos. Va- 
dinuose, sulytuose, nuo šai- pakasynų dienomis buvo da armija nenorėjo naujo 
/.lo c,,ctv.„«inn^ okarina-girta, negėrė ir liūdėjo tik diktatoriaus> jįe Jk troško, 

eni at- čekistai. Jie nujautė, kad ramybėj ir taikoj, šiltose 
atsigabendavo iš upės ir pa- jų vaidmuo įstrigo neaiš-jvjetose drvbsoti — troško 

S3a.'y dalindavo: kiekvienam po Rion padėtin. . patys valdyti.
Ar galėjo ■ kavos puodeli. Partijos tūzai nekentė

buvo senųjų lietuvių dievai ?
........................... saliuose. Geriama vandeni at-čekistai

P. AoelkiiU
., , Kaina ...............

■U -L. .. S..V- i , is ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS,Miškini, lupią............ !, • • s_, 5,, parašytas istorinis romanas iš
maitijos krikšto laikų. Su kietais! dalindaVO; kiekvienam po KlOn padėtin.24s» pusi. Kaina 

MIRUSIOS SIELOS.
M ^'^‘"‘k-i fe VISUOTINAS TVANAS.
Miškinis. 290 pu.!. *.‘l ‘ ‘ ’ į-’' -.7 toks tvanas būti ir kų apie Ui

toiimtĮG’ mokslas. Kaina ....................25c

M. Gogolio apdarais. Kaina

Nieks sekmadienio ar Stalino ir Berijos. Jie nie- . . Iltinipn..
om. laisvos LIETUVOS. jLict,,.:laisvadienio nežinojo. Po kuomet nežinojo, kuomet K“1™'™ 

•oi’iEŽiAi iii i'.i'Ėii’vA.ii-okų 'nkcpac7jo.Mr^tcroro' Lietuvo- 12 valandų kasyklose, vėl jiems Stalinas^ paves neiš-
darbas ištisom valandom sprendžiamų uždavinių kal- 
stovvkiose: bai aku staty- nus ir kuomet juos už tų už

RYTU PASAKOS, 
parašytos imlų

tautų
na
lX)PIEžl.-i, ,.k ........-......................- .. - - 9-

M. YaladKos paiašyta knyga. 2aū je. Kaina ......................................... ^oc
nusi. Kaina .......... .....................?2.5 ' BARAKAS. Paer Lagerkvist’o isto-
2EMAITĖS RASTAI. Garsiosios rmė apysaka iš pirmųjų krikščio-

mūsų rašytojos pirmojo karo me!a nyb,-s laikų Romoje. Palestinoje ir ’ . - ^kalbvkl(K ar daviniu lieivykdvmą Bell-
Amerikoje parašyti vnrz<lv!iai su ra- Kipre. Kny gra laimėjusi Nobelio ina>, \ 11- ndi > V rutK ai * . J k ..
K\*tojos pjtveiksi;;. 12$ pusHipiai. oremtją. Kaina •«•••.«•••••• »^2.2o ligoniams pašiūrės iiengi- ja ukviduos. Aukštieji ar-

....................... ’O*' ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul-i n i o • , i , i , \-iM-ii npkontp Stuli-
jis Anuriušis. trumpos lyrinės,^ Badas. Baisus badas. mijo> 'adai nekentė btali-

.«i.5O.• Kas iš bado nepajėgė nor-no, nes jis Kliudė jiems pa

kitll

ką i na
NEPRIKLAUSOMOS

PINIGAI. Jono K. ................... , , , v
veikslu. 225 pusi., gerame popieti "' ap>>akos. 1« O psl. Kaina

i.n: n \ os 
Kario. 160 p:;

Kuomet Berija ruošėsi
žingsniams,, 

kariuomenės vadovybė iš
tiesė ranką partijos dikta-. 
toriams. Berijos perversmą 
užgniaužė. Savo prieš Sta
liną nusistatymu pagarsėjęs 
maršalas Žukovas ir admi
rolas Kuznecovas valdžiai 
ištikimomis kariuomenės 
dalimis užėmė Maskva irKaina 

A K1SS IN III E l> ARK.
........ .<5.00
.1. la: mi

niu:!.iŠ. pa asė Pulgis Andriušis, mos išpildyti, tam dar di- kilti, jie nekentė ir Berijos,

JUOZAS STALINAS. ai i i kaip ir aiškiai parodo, kaip Keitėsi vi- .py'. -«•■■ ........  ...... , • ‘džiūgauja partijos ir ka-
Kauknzo j-AzbaininkaM buvo ) a.-ida- >uomenės santvarka ir kodėl ji dar ĮaukeSl gi Cll iail 11111 ties. neille JO UZ peilKineClO pia- . ' ' . l.vamk Ųhini

Rusijos diktatorių. Kaina . .25c keisis. Kama ....................... ..  - na ii' Socialistinį lenktVnia-1 V“0™ " >U’U 1
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: Dešimt metu lauke vjn^ už vig dauįiauJcmvas u Žukovas, prarteju-

KELE1V1S Nuo 1948 metų didysis, šia jo nekentė nerusų tau-|>,o>
S36 East Broadvvay So. Boston 27, Ma*». kaip ji ten vadina. badas tos ir gruzinai. i V. Žarsteklis ,

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1956 Metams
“Keleivis” jau išleido dideli, 1O<» pti.-kųiių ka

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

Kaip kasmet, taip ir 1956 ričių kalendoriuje 
skaitytojai ras daug Įvairiausių skaitymų, Įdomių 
straipsnių, eilių, naudingų patarimų, juokų, infor
macijų ir plačią kalendorinę dal; -u bažnytiniais 
ir tautiškais vaidais.

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

“Keleivio” kalendoriaus kaina nesikeičia, ji kaip 
buvo taip ir lieka 50 centų. Užsakymus ir pinigus 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis”
636 E. Broad vva y

So. Boston 27, i\iass.
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Moterų Skyrius

1 aip buvo visados

; ia t ą
alą persvarstvti ir pri-

’ imti moderniškesnius ista- 
| tymus.
| Bet žmonės i abortu da- 
I įymą retai kur žiūri, kaip 

i prasižengimą ir visiškai 
nelygina abortu prie žmog
žudystės. Tokios bylos, 
kaip dabar A krone vykusi

jj tymų leidėjai nrivent 
I reikalu

dr....... Knapp byla. atkreipia
kiti gydytojai j>iatesnės visuomenės dėmė

si Į tą klausima ir gali pa- 
nega.i sktitinti Įstatymu leidėjus ir 

gydytojų ptofesiją rimčiau 
abortai yra pagalvoti anie tą reikalą.

Akrone. Ohio. eina ne- įas. kadi ir 
paprasta bvla. Teisiamas Akrone ir 
senas gy dytojas. 72 metų tus ir kad 
dr. Roy L. Knapp. už abor- būti. 
tų darymą. Tokios bylos nė- Kadangi 
ra joki naujiena, nes poli- draudžia?..;, tai už ju darv- 
cija ir prokuratūra dažnai mą gydytojai ir visokie šun- YVy. 
pagauna gydytojus, kurie daktariai gali lupti aukštas ‘ "5* " .
verčiasi abortais. Bet Akro- kainas, išeina taip. kad is- f/U'? iii VI
no byla skiriasi nuo kitų tatyir.ai. draudžiamieji ----------
panašių bylu. abortus, virsta gera proga

Daktaras R. L. Knapp kai kuriems gydytojams ir 
vi 
tU:
res nuo 1934 metu ir

utur daro aoor- 
kitaip ir

Niekad nenuilstami mū-
tisai nesišna (iares abor- iuntūktariamT pasipelnyti {1 .'■-‘‘.'^paprasta go
ta Jis sakosi abortus (ia-iš nelaimi™. motetu. ku-tm#- Rur fk,s»he?n.S v,-

Guy de Maupatsant

Istorija apie kaimo merginą
Tęsinys

Vyriškis paraudo kaip aguona ir prašvokštė už- 
siutęs: ‘‘Aha, tu prisipažįsti, tu nevaleiva! lr mel
džiu, kas gi tas vyriškis? Koks nors plikis, išbadė
jęs skarmalius, kurs net savo stogo neturi virš galvos, 
ar ne? Kas jis, aš klausiu!”

Kai ji nieko neatsakė, jis tęsė toliau: “Aha! Tu 
nenori pasakyti! Tada aš tau pasakysiu. Tai Žanas 
Bauda!”

“Ne, ne jis,” suriko ji.
“Tada Pjeras Martinas.”
“O ne, šeimininke!”
Jis piktai išvardijo visus jaunus vyrus kaiminys- 

tėje, o ji neigė, kad jis surado tikrąjį ir kiekvieną 
kartą nušluostydavo akis kampeliu savo mėlynos prie
juostės. Bet jis su gyvulišku atkaklumu stengėsi at
spėti ir, pats to nežinodamas, draskė jos širdį, ban
dydamas atskleisti jos paslaptį, kaip šuo drasko olą 

i ir bando pagauti grobį, kurį jis užuodžia. Staiga vy
rias sušuko: “Po šimts! Juk tai tikriausiai Žakas, tas, 
kurs pereitais metais čia dirbo! Žmonės kalbėjo, kad 

į judu vis šnibždėjotės ir galvojot vestis.”
Rožė užspringo ir paraudo, o jos ašaros staiga 

išseko ir išdžiūvo ant skruostų, kaip išdžiūna vandens 
!lašai ant karštos geležies. Ji sušuko: “Ne, ne jis, 
[tikrai ne jis!”

“Ar iš tikrųjų?” paklausė akilai ūkininkas, kuris 
dalimi atspėjo teisybę, ir ji skubiai atsakė:

“Aš prisiekiu, aš prisiekiu Tamstai.” Ji pradėjo 
galvoti, kuo ji galėtų prisiekti, nes ji nedrįso pami- 

ir.ėti šventų dalykų.
Bet šeimininkas ją nutraukė: “Šiaip ar taip jis 

tave sekiojo kiekviename žingsnyje ir valgant rydavo 
tave akimis. Ar tu jam kada nors nepasižadėjai?”

ši kartą Rožė pažvelgė šeimininkui tiesiai į vei
dą: “Ne, niekuomet, niekuomet. Aš iškilmingai pri
siekiu. kad jei jis šiandien pasirodytų ir norėtų mane
vesti, aš nieko bendro su juo neturėčiau.”

Ji pasakė tą taip nuoširdžiai, kad ūkininkas už- 
sikiito, bet paskui jis vėl tęsė, tartum kalbėdamas su 
savimi: “Tuomet kodėl nenori? Tu neturėjai “nelai- 

kaip mes čia vadinam, nes tas būtų paaiškėję,

i \M NEPAVYKO

kui' tik 
darbas,

per rios kreipiasi i juos prašv-
5 i’ ‘ < .j, : didesnis kulturims- damos pagaioos. >ako. Kad ... , ,
• u. •' „u ,. u. visuomet dalyvauja, vi-

ihj .-iineriKOje kasmet uz aoui- - .
' sumoka dakta-'a.lovauja.. Laimingos 

nė rams ar šundaktariams 50,- < h.eagos hetuv.ą moterys 
•is dėt jo abortų 000.000 dolerių! ttu ėdamos tokia eneigingą

nemirė. Už kiekviena abor- Skaitoma, kad Ameriko-
tą daktaras sakosi gauda- je kasmet daroma 330.000 babal, P; No.r;l ^,uA^.e
ves vidutiniškai po -S200.00. abortu. Toks na spėjamas -xta kandu ate I-LA izrti-
Reiškia iš abortu jis per 22 skaičius. ne^ nelegališkų mnk^‘ Nominacijose ji ga-

metus turėjo uždirbti apie a titu lu menas neregistiuoja
bus paša- ,kad į, >r

-jn>, linkta. Ji daug dilba prie

22 metu padare.' jų ne rau
oažiau. kaip 6.6<><l 

300 kasmet! Jis sakėsi esąs tus 
labai patenkintas, kad 
viena moteris

šitas hrazifietis jaunuoliu. norėdamas pateki i i Ameri
ką. pasislėpė lėktuvo uodegoj ir atskrido i \ev» Yorką, 
bet nabagas grąžinamas namo. Visi stebisi, kad jis 
skrendant labai aukštai nesušalo ir neužtroško dėl de- 
guoRio trūkumo.

SŪNUI
Kaip malonu, prisiminti Lietuvos Šalelę, 
Kur užaugau, kur mylėjau, kur kančias kertėjau.tikriau

kad abortu skalei OT .
daug didesnis. Dau- £LA iždo daoar. padeda

daugvieną mnioną 
čių dolerių 1

Savu paaiškinime teisėjui yra 
dak 
abor
galvojimas. Jis sakė: abortų

kius,

adv. k. Gugiui.
p.in-

aktaras Knapp sake. Kad glaustai abortų dai o isteke- . • ......
bortai nėra musų laikų iš- jusios motei y s. net 9 iš 10 -
alvojimas. Jis sakė: abortu yra ištekėjusių mo- a^‘.

ro.K -r, •>- a„ Ji uoliai dalyvauja i:... ... tei u tai p -o n oa metu su • •’
Nuo neatmenamu laiku. * j ,.Q:v„ i Chicagos Moterų Klubo vei. , ., ... . - . . - trimis ar daugiau vaikui ,, .

įek tik siekia rasvta isto- " kloi. Šiomis dienomis ji kai

Kur praleidau vakarėlius žaliajam sodely.
Ramiai jaukdama sugrįžtant savo šeinrnėlės.

-- - t-

Vėjas pūtė ir šiureno tūkstančius lapeliu,

Alano sielą gi žavėjo spindinčios žvaigždelės.
Tyra, skaisti austa diena, gieda vyturėliai, 
žvaigždės blanksta, nuo aušrelės rausta debesėliai. 
Skamba balsų milionai, tartum sidab.-riai 
Ir gaivina, ir ramina trokštančia krūtine.

kiek tik siekia rašyta isto- ~ ' kioj. Šiomis dienomis ji
rija. abortai buvo plakti- Amerikoje abortai nėra bėjo to klubo parengtame 
kuojami tarp laukinių ir visiškai draudžiami. \ eik Vasario 16-to minėji- 
civilizuotų žmonių ir taip visose valstijose leidžiama me ir per p. Sofijos Karčius 
bus visada.” ' moterims nusikratyti nepa- radiją.

Iš savo patyrimo dakta- geidaujamo vaisiaus, jei jį rūpinasi ne tiktai or
ias sako. kad pas ji kreip- gimdymas gresia jų gyvy- ganizaciniu gyvenimu, bet - —
davosi daug "nevedusių bei. o kai kuriose valstijose jv sergančiais draugais. Ji stebėta, kad
merginų iš gerų šeimynų, leidžiama daryti abortus, kas savaitė nuvyksta aplan- inkstu ligom
kurios tuo būdu norėjo gel- jei motinai gresia pavojus kyti seną veikėją K. Liutkų, naudinga vartoti meiono vanduo 
bėti savo ir artimųjų gerą jos sveikatai. Apie gimdy- kuris jau ilgoką laiką sev-sultis; šviežių kopūstų 
vardą.’’ Daktaras dar aiški-mo pavojų sprendžia gydy-ga. tys vartojamos pagreitint
no, kad jeigu tokios mergi- tojas ar ligoninės, bet nei Todėl, kai dabar prasi- gydymą “ulcerių,” banan 
nos ar moteiys negalėtų gydytojai nei ligoninės nie- deda SLA Pildomos Tary- vartojami Įvairiose dietose.

šiandien kitoks vakarėlis, be 
Be gimtinės, be jaunystės, be

z.t i j o

mielu
.'-o ! vi

A-mnu.
Ar*. Liuikv

kai kuriom užpilk saitu vandeniu ir 
gydyti yra virk ant lengvas ugnies, kol mes

, ’ o jeigu nėra jokių pasekmių, tuomet nė viena merginaIN 1 Mt/“ _ _ « v «_ « • « • •• v 1 A Aiuuu \aneuo įsuu ios, o Kiuo- . •: y - ‘ \ .
sul- pos bus visai minkštos Ta- del to neat^ak.vs savo seimininkui. Kaz kas, 
tinti da kruopas ^r'ėk i koštuvą šiepiasi labai giliai.”
anai i? perplauk ri.riu vandeniu. nieko negalėjo atsakyti, ji neturėjo j

matyt.

vaisia.

jėgų kal-
o jis vėl jos paklausė: “Tai tu nenori?”

šeimininke,” atsakė ji atsidusdama, 
ant kulnų ir pasišalino.

kad jo atsikratė ir likusią dieną praleido 
bet jautėsi taip nuvargus, tarvutm ji

vaisiaus. nalieka gydytojų nuožiūrai.
Rašant šias eilutes dr. Pavyzdžiui, dabar moterys

Knar-p jau gal yra ir nu- gali reikalauti, kad gydyto- 
teistas. Jam gresia kalėji- jas padarytų abortą, jei gy- 
rr.as nuo 1 iki 7 metų ir dytojai nustato, kad ji pa-
greičiausiai jam bus atimta gimdys paliegėli vaiką, kad žmogų.' via tai, ką jis daržovių ir 
teisė praktikuoti medic 
po 42 metų gydytojo pi
kos. ......

Nesvarbu. kaip teisėjas nieko nesako. įkoki jis valgo. Maistas tu-žmogus turėtų suvartoti
išspręs dr. Knapp bylą. Daugelis gydytojų jau se-ii būti papiastas. iv ainis. £jmirą svaru daugiau daržo- 
Svai bu to daktaro dar kar- nai reikalauja, kad Įstaty- bet. duoti žmogui naudingų V!p p. vaisių, negu suvarto-; 
tą iškeltas viešumon faktas, mai apie abortus būtų jier- dalių. Be įeikalo šeiminin- ja dabar.
kad abortai Amerikoje, ir žiūrėti ir padaryti liliera- kė> vaig>ta, gamindamos-----------------------------------
ne tik Amerikoje, yra kas- iiskesni. Bet prieš tą reika-imanti ų maistą. Toks mais

Maistas ir sveikata
ir daržovės 

duoda pektiną, kuris 
svarbus virškinimui. }^us

,vės Iš buljono išimk mėsą,d?ūtų vis^ dieną sukusi kuliamą mašiną vietoj seno 
yra ir sunešk kruopas bei aeur- kalto arklio. Ji nuėjo gulti anksti, kaip tik galėjo, ir

Vk
. Nežiūrint, kad amerikie- baltink

Nevienas daktaias šakočiai apvalius metus žalių Skani ir 

vaisiu turi. dak-

a e ui
i.žvirinus, už- tuojau užmigo. Vidury nakties tačiau, dvi rankos, gva- 
č i grietine.galiojančios apie lovą, ją prižadino. Ji sudrebėjo iš 

maištinga sriuba. I baimės, bet tuojau pažino šeimininko balsą, kur is ją
ūib

nuramino: “Nebijok. Rože, aš atėjau pasikalbėti.”
Pulkais lakioja varnos,i Ji iš Pėdžių nustebo, bet kai jis bandė duoti 
elis visada vienas. . rankoms valią, ji suprato, ko jis norėjo ir pradėjo bai-

Schcpenhauer i šiai drebėti. Ji jautėsi visiškai viena tamsumoje, ap-
=įsunkusi nuo miego ir visai neapsaugota nuo vyro, 

j ris stovėjo dabar šalia jos. Ji, aišku, nepasidavė, 
j gynėsi, gynėsi nerapestingai, pati kovodama su

šEiMjytNKKMdieninis reiškinys, kad lav ima daug kas piestu sto- tas. dažniausiai būna per- 
abortai daromi tūkstančiais ja. Katalikų bažnyčia yra kepintas, pei virintas ii pei-, .
ir kad jokios bausmės nuo griežčiausiai priešinga abor- aušintas, netekęs daug Inkstų srivoa 
abortu 'neatbaido ir vargu tams ir abortus lygina prie maistingų medžiagų. į pairek ja.ldio inkfta> nu.
vali atbaidvti. Dr. Knapp žmogžuovsiės! Kadangi da- Pirmoje talpu t irioje, ] . išnijtĮtvk šal-!
salto, kad jis neturi Į. ody-bar tos bažnyčios Įtaka žiūrint naudmgmo u mais-į^ { d ■
mu. b-t jis esąs visai tik-krašte yra didelė, tm ista-tingumo, stotą zuh vaistai ir, , . n . • , b
- -------------------------------------------------------- ---------- --- - daraoves. Šviežus vaisiai ir ;

i - - • • virink, vandeni su putomuoste daržoves parūpina organiz- 1 1 1
ii

tam tikro ............... * --------- m ir
Taip*

toK iris kartus. Ga-

Filmy akv>riu> Uilliam Bibhop ir 
Jie laimingai išvengę baisios audros, 
mažame Nežada miestely.

jo jauna žmona, 
nesenai vedė

( , nupilk, inkstą vėl perplaukmui vitaminu, mineralu, ir . , 1, *.... , *. saitu vandeniu, paskui vėlruksties. kunan- ., J 1 . .
. j- • .i k- ‘dek i verdanti vandeni chskai vadinasi ascorbic t . . . . ,.. .. „ .. .. . . tar karta užvirink,

acid. Toli rukstis žmogaus: , , ■! . ,-v • nukartokorganizmui vra labai svar- . ....., . T uausiai inkstą išimk ir stibi. Jos nuolatinis trukumas, . , . ,i . . Imaustvk ru;! kaminais <ra-■įjasireiskia visokiais sutriki- ,• Ti < “1 X < 4- I ‘t* J Čilei* S.mais. Rav.. trūkstant tos
lūkšties, smulkūs kraujo i n- Dabar užkabk gerą btiljo 

• deliai, vadinami kapilia- ą ’š 'a’ rien- > mėsos, svo- 
i iais, pasidaro trupūs, be to.
organizmas netenka jėgos 
meitai atstatyti sugedusias 
medžiagas.

Kad vitaminai ir tinka
mas maistas yra labai svar-u’aus; v‘z inkstą ir virink 
bus žmogui dalykas, buvo,bu!jonant lengvos ugnies 
pastebėta, taikant ligo- uor? valandų.
niams Įvairias dietas. Nuo Atskirai išvirk trečdali 
tinkamo maisto didele da- arba puse puodelio perlinių 
limi priklauso ligonių grei- kruopu (Pearl Barley). Pir- 
tas ar lėtas sveikimas. Pa-i minusiai kruopas nuplauk.

• imu. m. ku. keliu saliero 
-akų su u-u ais ir kitų prie-' 
-kėniu. Kai užvirs, nugrai- 
bvk pnta< keletą kartų ir. 
u : ne: ‘ -'Ūtos. sumesk su-

$1,000 SAVAITEI

Rena ( !ar:.. hm ori kepyk
los pardasėja. «» dahar fil
mu aktorė, kuri pasirašė 
7 metu sutarti. Ji iraus sa- 
'altinio atiyuinimo nuo 
Si 20 iki SI.000. Ją net i 
ketai surado talenty ieš
kotojas. pamatęs kepykloj.

ku-
bet
in-

Įstinktu, kuris visuomet yra toks stipi-us paprastame 
! žmoguje ir kuri taip sunku nugalėti nuvargusiam kū
nui. Ji suko galvą tai į sieną, tai į kambarį, kad iš
vengtų jo bučkių, kuriais jis stengėsi ją apipilti, ir jos 
kūnas drebėjo po apklotų; ji nusilpo ir nuvargo nuo 
galinėjimosi, o jis tuo tarpu pasidarė brutalus, apsvai
gęs geiduliu.

Jie gyveno kaip vyras ir žmona, ir vieną rytą jis 
pasakė: “Aš padaviau užsakus, ir kitą mėnesį mes 
vešimės.”

Ji nieko neatsakė, nes ką gi galėjo sakyti? Ji 
nesipriešino, nes ka gi galėjo daryti?

IV.
Ji ištekėjo. Ji jautėsi, tarytum įkritusi į duobę su 

nepasiekiamais kraštais, ir visos nelaimės pasiliko ka
boti vii-s jos galvos, kaip milžiniškos uolos, kurios ga
lėjo nukristi ant jos kiekvieną minutę. Jos vyras jai 
atrodė kaip žmogus, kurį ji apvogė ir kuris vistiek 
vieną dieną tai sužinos. Ir paskui ji galvojo apie kū
dikį, kuris buvo jos nelaimės priežastis, bet kuris 
taip pat buvo vienintelė jos laimė šioje žemėje.

Ji aplankydavo kūdikį du kartus per metus ir kiek
vieną kaitą gijždavo vis nelaimingesnė.

Bet pamažu ji prie savo gyvenimo priprato; jos 
laimės pranyko; jos šiivlis nurimo; ji mažiau besirū
pino, nors vis dar neaiški baimė kabojo virš jos gal
vos. Taip slinko metai, ir jos kūdikis buvo 6 metų 
amžiaus. Ji dabar buvo beveik laiminga, tik staiga 
ūkininko nuotaika griežtai pasikeitė.

(Bus daugiau)

X
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Korė spondencijos nė, V’. Mizaras, M. Legūnie-mūsų 
ne, O. Lenkus, J. Pieslak, darni

WASHINGTON, D. C. Klokmana 
Klokmanai 

16 diena lietuviai.

A. Griauzdė ii 
Alto skyrius

J. Urbonas. 84

bičiuliams. Jie 
šita vaizdų

domėsis, negudaut.iau

vartv-<!anias- ka<ta as* atsiusiu jam panaikintas, kai žmonės KANADIEČIAI LAIMĖJO
knv- prenumeratą. Gyvenu iš kuk- pradės važiuoti ar teisin- ---------

lios pensijos, to dėl ir kišenėj giau skraidyti oro automo- General Motors bendro-
dėkoja vi- klausydamies mūsų pasako-

s ir jo zmona. siems minėjimo programos jimų ir
\ra čia g

Paminėt* Vasario
Washingtono lietuvių Ponia O. Vilienė iš Tam- 

draugijos pastangomis bu- Pos Palelske, kad netiukus 
vo paminėta nepriklauso-!s. Tam)J‘,s l’e!'s,kels,i». »..« 
mybės paskelbimo diena.•lntes,.« 
Sekmadienį, vasario 19 d. ?o0° klubo stat>blil-
5 \ ai. p.p. lietuviai is VV a- Žuvo jaunas lietuvis 
shingtono ir apylinkių su
sirinko Amerikos katalikių Vasario 11 d. automobi-

imę dalyviams, aukotojams 
jame atsilankiusiems.

Stonie

greičiau

LOVVELL, MASS.

'Upras, ko- 
tėvvnė buvo ir ko

doleris yra stambi ir reta 
vis.

ir kia musų tcvniv ou>v 11 i\u 
ji buvo pasiekusi. Kaina 
nepažymėta.

Skaitytojų balsai
Be reikalo taip išgirtas

Vyt. Ramanauskas “Ke-
Į pa- kad drg. Motiejus Komer išlemo 

dangės
N r. 50 iškėlė

Užsakė “Darbą”

“Keleivio" Nr. 7 pastebėjau.

lau-
ir labai gaila, kad jis te

pasirodo tik vieną kartą 
savaitę.

Siunčiu per ilgą laiką sutau
pęs $5. Tai bus prenumerutai 
ir kalendoriui.

K. K.
VVilkes.Barre. Pa.

i Pats kerpa sau plaukus

žu' biliais. Sako, nebus ir susi- vės 5 Kanadoj esančių fab- 
dūrimų, nes tie oro automo-l ikų 17,000 darbininkų lai- 
biliai būsią radaro kontro- mėjo streiką, kuris tęsėsi 

. liuojami. Patys oro automo- 148 dienas. Darbininkams 
biliai būsią varomi suspaus-pakeltas atlyginimas, page- 
tu oru. rintos atostogų draudimo ir

Kai žmonės pasaulyje vis kt. sąlygos.
dauginasi, tai kapinės uži
ma vis daugiau vietos. Ne
reikia betgi bijoti, kad vie
tos nebus jiems palaidoti, 
sako Gemsback. Vietos vi- 
isada užteks erdvėje. Gra
bai būsią paimti tam rik

liais orlaiviais ir paleisti to- 
llyn nuo
kur jie 
skris per

SANDĖLIS VISOKIŲ
ARBATŲ IR ŽOLIŲ

\. Pesiiaką, UŽ nuo-Allen. Mieli., užsakė "Keleivi" j “Keleivio” Nr. 5 pastebėjęs 
ūkininkui Joe. žinutę “Patys galėsime plau- 

enančiam Litchen.’kus kirpti,” noriu tuo reikalu 
tarti kelius žodžius.

Aš toki prietaisą Platex fir
mos jau naudoju treti metai ir 
esu labai patenkintas. Teisy- 

nusius kiškius šaudyti. To dėl bė. negalima taip to darbo pa-

dukterų salėje Minėiima no nelaimėj žuvo Robertas .u i.uu-mc,. u/^uuntcių suieje. „uniejimą J pelnus Lietuviu klubui. -a-o draugui ukir
nradėius Ameitkos himnu Lhinchar, lo metu jaunuo- •«« , p • • -•piąueju» ąiiici<aos> įminiu ’ - j . . . Man rodos, kad \ytau-BurJ<ei« gyvenanciar

.... ...
ramskas pakvietė J. žemai-a«8o St. Peteisbuige n čia (|raskv ka(!a a- Stojau i Ren bičiuliai« ,ie leidŽ!a mums 

vesti programa. mokėsi. Jo te\ai priklauso fo m.: k........ kio. _? savo žemėj grybauti ir pasėti vesti programą. pmmuov . vi,,ha T->i huvoDr. J. Rajeckas, Lietuvos Lietuvių klubui. Palaidotas lal bmo
atstovybės patarėjas, paša- Memorial Park kapinėse 
kė jauti-ų žodi, pritaikytą---------------------------

menesi u 
kas dirbo

gerai zi-
ir kenkė-Darbo-

aš užsakau Nelei Binkienei

tiek naujiesiems tiek senie
siems Amerikos lietuviams.
Po to sveikino latvių Įgalio- jr 
tas ministras A. Spekke.
Minėjimo pagrindinę kalbą — K^t.
pasakė kongreso atstovas paminėta Lietuvos nepri-

LAWRENCE, MASS.

mes minėjome
Vasario 12 d. čia buvo

žurnalą.
M. L. Bakhunas

Detroit. Mich.

Kopia prie šimto, bet skaito

daryti, kaip kirpėjas padaro už 
$2, bet kai įpranti, tai 
dailiai galima nusikirpti.

Sears Roebuck bendrovė sa-i 
vo kataloguose jau senai turi taf
prietaisa- Pardavinėja ii ir kai-, žmogus sutvertas ne vilkti* fkurios vaistinės. retežius, bet išskleisti sparnus.

Prieinamo-, kaino--. Katalogas siun
čiamas <bk.i; pagal pareikalavimą. 

PAL\\GOS I BEJOS 
l»Ev y-.NERIUS

Susideda er\ i ai is saiir.tiiu. lapų. 
žiedų, sėklų :r žolių. K-ekvieilas, 
kas tik r.ori būt: visada ..veikas,

saulės sistemos, turėtų v:..-.„u nti; j anka- nv
, .. . tai geriausias vaistas nuo uispenst-

suledeję amžinai jo,. via: :'ų izk.liejinio, nervišku-
T*..i - n>O, -loi: a-.elito, širdies suKltno,eid\ę. lai busią> piivo lvumatlzi::o. „eurai-

praktiškiausias kelias “i g bes. k-..,.. . -r..,< - -.uuųėjr.u., 
j t> , , * karščiavimo, krupo, blogo ūpo. ben-dangU . Be to, atpuls var- tųo uusiipiir.o. inkstų ir kepenų li- 

visai gas giminėms lankyti kapi-F1-'- ■-• .'n>:u.numu

nes bei pirkti gėles. m
V.K.

oO

nau, 
klubui

Dar 1924 m. rudeni klu
bas turėjo skolų $5,100. Vi
sokių buvo kliūčių. 1931 m.
buvo būtinas reikalas sumo- Metai prabėga kaip viena 

$1,500 skolos. Nariai diena : žiūriu, prenumerata jau 
oalėiome Pribaigusi. Siunčiu $4 ir pra-

centu nepri- hau06 metus
K.” lankyti mane per 19-jo peiliukus.

Tas prietaisas kainuoja $2.- 
95, už 25 centus galima gauti

Hugo

Elor.il lieBo\ 4115. Ih-ji. 5. 
Pastaba: Kaitų su 

kitę ir pinigus, lie
čia nie.

< .nipanv
( lin.'itii. li.J.

orc.-riu siu — 
kitaip nesiun-

Paieškojimai

nializmu, bet patys tai vyk- za- Kalbėjo kongresmonas 
do Pabaltijo valstybėse. Lane, senatorius Previte,
Trumpai nusakęs Lietuvos majoras Buckley, atstovų ..,11- 
valstybės raidą, jis geidė rūmų narys Wall, buvęs se- ‘ .‘c

name niek;, kitas lie- 
knygu ar laikraščių ( 

ir mano dienos 1
atstovu t ienas nenorėjo prisiimti baigiasi, nes jau Įlipau Į de-,

, .. , Mūsųleidus pardavi- tuvisku
A. Baravykas

Branch. Mich.

neti svaigiuosius gėri mus, neskait0>
LAIDOTUVĖS ERDVĖJE

TIKINTIEM DOVANAI 
. Kam pinigus mokate kur nėra 

naudos. Imkime sau be pinigų. Jez
į55: 1-2. Nesunku bus Junt lengva, 
Mat. 11:2s-.ai.

: Alil; Armin
' 3444 .Mass. St.,

Garv, Ind. (3)I
ant savo pe- vintą 

tam pasiryžau ir 
leidi-

Lietuvai laisvėj Minėjime natorius Flaganan, kun. A. ^'1^ 
dalyvavo visa eilė aukštų Bakūnas ir -^Laisvės Varpo''
nvpčiii iš valdžios sluoksniu. ' edejas P. \ įsenus. * . . ‘ , .

dešimti.
Ona Krištapaitis

Detroit. Mieli.

svečių iš valdžios sluogsnių. v^ėjas P. Viščinis. misijos n ovs ir l-.h-ii »nie'
Jų tarpe buvo ir senas lie- Himnus sugiedojo Mari-/ c- • ‘ 
tuvių bičiulis valstybės de- j°s bažnyčios choras, ku-
paitmento pasekretoris L. i'iam vadovauja J. Navas, 
riendei’son. Pilies.« .

Toliau pasirodė buvusi (broliai \ olungiai, kataro- 
mūsų operos solistė Barba- nis ir Suslin), kuriam vado- t

ta; avo
V. Pesliakas, būdama 

Piliečiu klubo kvartetas P^ mininku, neatliko kaip 
buvusi (broliai Volungiai, Tataro-101 la savo PaieiSM ir dėlto 

solistė Barba-r‘is b’ Suslin), kuriam vado-
ra Darlys. Ji stipriu sodriu vauja B. \ olungienė, padai-

Pensininku žodis
labaiAš esu 

“Keleivis" mane
dėkingas, kad 
lanko neklaus-

ra ivariys. oi &upnu šuuiiu ----- ---------- i------------------ nooulhu trd-n ointle L--.1 . obalsu padainavo keletąhar-navo, smuiku pagrojo sesu- <; ; k g
monizuotų liaudies dainų, tės C amparone, fleita M ell, ‘ A*
Solistei akomponavo E. De- pianu paskambino G.akomponav
bicka. Programa buvo už- Griauzdė is Nashua, N. H., 
baigta tautos himnu. Po to B. ir A. Scannell ir B. \ e- 
svečiai buvo pavaišinti, o rlis. Akomponavo smuiki- 
kas norėjo galėjo ir pašok- ninkėms ir fleitininkei p. 
ti lietuviškus šokius ir kt. Camparone.

Reikia pastebėti, kad ne- Aukų Altui surinkta $84.- 
mažas būiys buvo atvykęs 94. Aukojo: po $5: 
i minėjimą iš Baltimorės. ('bis ir P. Viščinis,
Tarp jų buvo ir jaunas Savulionis, po $2: K. Kriau-pra(j 
mokslininkas dr. Edvardas čiunas ir J. Gurskas. Po $1. tuvos 
Varnauskas. Jis šiuo metu T. Skusevičius, M. Amsejie- giedojo jungtinis mergaičių 

A. Kaupinis. A. Billa, choras, P. Petkaičio vado-

K.
$3

Bal-
J.

HART, CONN.

Gražiai paminėjo Vasario 
Šešioliktąją

Šiemet Vasario 16 minė
jimą rengė vasario 12 d. 
Altas ir Balfas. Minėjimas 

atletas Amerikos ir Lie- 
os himnais, kuriuos su-

dirba John Hopkins univer- ne
siteto klinikose, kaip Šve- L bite, \. Krasauskas,
dijos stipendiatas. Dr. Var-Niek Jodka. G. Majauskas, Pažymėtina, kad šiemet 
nauskas, praėjęs sunkų W. ir E. Petkevičiau J. Gi i- meninę programą atliko 
tremtinio kelią, Švedijoje galiūnas, J. Na\ adauskas, vienos mergaitės — vieti- 
gavo gydytojo diplomą bei L- Pieslak, J. Stundza, M.
daktaro laipsnj ir šiuo metu Stonie, A. Ceinauskaite, 
įuošiasi profesijai

vaujamas. 
Pažymėtina,

nes
šoko

ir iš Putnamo. Jos 
tautiniu šokiu ir

pa-
pa-

kun. A. Bakūnas, J. Burz-.jajnavo pe įo soįo paclai- 
gis, Grauzdienė, \ . Kapec- naVo Jankauskaitė, 
kas, Malinauskas, J. \ ąliu- Kalbėjo iš Bostono atvy- 
konis, P. Gabrėnas, Ciciu- kęS yjockūs, miesto ma- 
vienė, R. Zuromskienė, M- jOras Cronin, kongresmo- 
Pilvenienė. J. Puidokienė, nas y Sadlak ir senatorius 
C. Brazauskas, S. Pajers- pul-teu jg VVashingtono. 

Lietuvių klubo vasario 5 kas, F. Kaupinis, K. Kaupir gen pu,-tell tarp kita pa- 
d. susirinkiman buvo atsi- nis, J. Billa, A. Daimond, sahojo, kad jis pernai buvo 
lankę svečių net iš Pennsyl- J. Zautra, A. Stundza, nuVykęs Į Sovietų Sąjungą 
vanijos, New Yorko, India- Amilia Stundza, P. Milu-.

Gruzdietis

PETERSBURG, FLA.

Klubas auga

ir norėjo ta proga aplanky-;
ne-'nos, Wisconsino ir Illinois tis, T. Balčiūvienė, E. Len-jtj Lietuvą, bet iš rusų 

valstijų. čiauskas, J. Baliukonis, A. ggvo leidimo.
Nariais jame Įstojo J. Lapinskas, B. Čyžius, M. Minėjimo dalyviu buvo 

Nekresh, J. Sinkus, E. Sinkevičius, L. Laukaitie- piIna Lietuvių klubo salė.
Luckienė

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBA
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuviu Amerikoje, tai 

susijunjrti eu savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią

vos ateiti.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-t.ą. 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojant iems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Snistvienijime Lietuvių Amerikon yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
friternalėmi’ naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Avimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VVNIKAS
307 Wmt 30kh Street, New York 1, N. Y.

PS. Mūsų skaitytoja Ona. 
Ručinskienė atsiuntė vietos 
laikraščio iškarpą — minė-į 
j.-mo <1 į įrašymą. Red.

NAUJI RAŠTAI
LITHUANIA-LIETUVA,

“Ateities” išleista antroji 
Vytauto Augustino Lietu
vos nuotrauką laida su J.

> Brazaičio-J. Bolev tekstu • • 
į lietuviu ir anglu kalbomis— 
• Lietuva vaizduose. Viso la- 
j i o čia yra 125 tikrai meniš- 
Į kos nuotraukos, kurios pa

vaizduoja visas nepriklau
somos Lietuvos sritis. Ant
roji laida daug geriau iš
leista už pirmąją. Tai labai 

įvairiomistinkama dovana
i progomis ypač kitų tautų

Anelė Zakariaučiųtė - Klevinskie- 
nė iš Stumbriskių kaimo. Kauno 
rėd.. paieško -avo gin.naičių Juozo 
ir le.tlės .Malakiii. i:<22 m. jie gy
veno Nev.ton L'pper kalis. Ala.-:s.. 
13 Highland Terr. Jie patys ar juos 
žinantieji atsiliepkite adresu:

Mi-. Nelln- i'lavt-n (Klevinskii-nė> 
»;.*>.*«4 So. Artesian Avi-..

Chicago 2b. Iii.
< l'»)

ŠVEN rojo 
rojęi Radio - elektronies zuina-

jlo leidėjas Gemsback pra
. našauja netolimos
1 gyvenimą. Pagal ji
tinis automobiliu susigrūdi-: metame juos 

-ir pritaikyti

KAŠTO TYKINĖ- 
GARSIMMas

. . __ į Suradiim- protingo pagrindo tikė- Marta .viaražaiti- - Grigienė, gv- ateities jimui ir vilčiai pažangos, galime ti- venanti Argentinoje, paieško savo dnhur- ^čtis tik tada. kai prietarus pripa- tetų Paulinos Burbulienės ir Uarho- U<tuai-, įjotame prietarais < niektikyste |. at- ros Tamošiūnienės iš Vabalninku.
ir stengiamės pažinti Kas jas žino ar jo- pačios atsi- 

pritaikyti šių dienų reikalams liepkite šiuo adresu:
Šr. Marta .Maiazai’ė iiieigienėl

— * 1 1* V . 1 u .^ivą kjvhu ivinaitu..;niilS gUtVeSC 11‘ keliuose DUS nuogus nesuteptų Biiiiijos tiesų prin 
eipus. Jeigu Biblija, kaip kad

ŽODYNAS
A. LALIO

DIDŽIAUSIAS
ir

GĖRIAI SIAS

Anglu-Liet uviu 
ir

Lietuviu-Anglų 
Kalbų žodynas

NAUJA LAIDA
1260 puslapių 
Kieti apdarai 
Gražiai Įrištas

Tinka knygynui
Ir kiekvienai 

šeimynai
YPATINGAI
AMERIKOJ
GIMUSIEMS
METI VIAMS

KAINA $14.00

Pinigus siųsti
KARTU SI 
UŽSAKYMU

Kreiptis į
DR. D. PILKĄ 
546 Broadwav 

South Boston 27 
Mass.

u Biblija, kaip kad vi<i 
■Krikščionys sakosi tiki. yra pagrin
das galutinos tiesos ir proto. tai 
ster.gkimės visokiais būdais patirti 

■ko tikrai Biblija mokinai
J»-i šitaip ieškodami tiesos, mes 

regimai prasižengsime prieš kalku
liuos ar prieš daugelį paprastų jūsų 
Įsitikinimą, ir atrodys lyk-kail mes 
žiauriai išplėšiame juos is Jūsų. ne
manykite dėlto, kad tai panaikins 

į jūsų tikėjimą į aniziiius listrenvlies. 
kokios yra aktualiai skelbiamos Bib
lijoje.

\ įsai ne!
’ Ant kiek tuščių prietarų vieton 
patikėtina tiesa ir plotas, ant tiek 
i.'.'.ogaa.. tikėjimu.-, darosi paguo- 

' ūžiant: tikrenybė, o ne lengvatiky.— ; 
tė: pati Biolija gi pasirodo turinti; 
naujos ir protingesnės reikšme.-.
Šiandien jog yra didis reikalas sta
tyti mūsų tiaėjima ant tvirto jki- 
giiudo. susidedančio iš proto ir tie
sos: ties iš tikrųjų mes susiduriame 
su daugeliais painiais paradoksais

PA SAV11N ĖS 1Š MI NTI ES 
TUŠTUMAS

Evidiuem inkai tvirtina, kai! mes 
nuolat gruaiiami’-s pirmyn nuo pa; 
pirmo "žalio" civilizacijos prasidė- 

ant Planetos. Daugelis,
šiandien didžiuodamies j nurodo i šių 
laikų "smegenų gadynės" pasek..-,
Visv e:: mūs'., aukštai‘"civilizuotasis" 
į asi.pir- s'i-iiiui'ia su neužginčijamu 
faktu, i ad jo girtinoji civilizacija 
danai- stovį „n: pa; pražūties kran
to. iaieia.ni visokį išsimokslinimų 
mes nelu—iig,4ame laikytis dėsnių 
tariamos kultūros, prie kurios nns 

esą priėję.
tiau nt'bega'ima sulaikyti, 

šitų nustebinančių faktų pažinimų 
nuo atsispaudimo liaudies mintysiu 
Kūnti valstybės vyrai atvirai pa
reiškia. kad jau reikia grieptis ko
kių :io!s greit paveikiančių priemo- mo prakaito, 
’ ’u. tei n nma išgelbėti civilizacija.

c. Uhile 7b5,
Avelianeila, prov. Bs. Aires 

Argentina

APSIVEDIMAI
Vedybų liksiu noriu susipažinti

. mėigir.a. našle ar gyvanašle. 
Martin Beiisis 
R :!. Gleason. \\ is.

< 10)

RenmatiSjd_Skausmai
GERA MOSTIS

DeKsnio i.aiingti .Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingu e.eiivntų. turi sa
vyje galingą šilimų. Šildydama ga
lingai. išlaipins Eeuoiatiskus skaus
mus, ranku, k- jų skaodėjima ir tir
pimų. diegi.js, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ab* tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbi avy. Kaina 2-07. S1.0O; 
pi-oz. .$5.0". Garantuojame pasek
mes ar gražiname pinigus. <47>

DEKENS OINIMKNT CO.
Ik O. Ito\ fibb. Ne«ark I. N. J.

nkomiesi 
ja d ii

RAMUNĖS
Ramunės

pusė svaro 
Ramunių ar- 

v isada gerai

Zenius rclitrijns vadai visose bažnvti- 
riese mokyklose įimtai skelbia, kad 

daltar irreit nesuiri/is 
a- pasaulis būsiąs

it piažūtinuiau- rai 
isloi ijoje

žmonėms 
nas Dievų. vi- 
įstumtas i didžiam 
si vi-M.je zmoj>ati 
versmų.

1 Bm dau*.riau j

Žinokite, Kad
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
kurias pradėję kaityti, skaitysite neatsikvėpdami, ko! 
pabaigsite. VERTĖS KNVG^ DABAR TIK l ž
$5.00! Te -i i-i-'i 'e penkinukę i voką ir siųskite, nes tokia 
proga pas;la:k< kričiau, nei aukso ki'idų atradimas.

nes 
psl..

SALT ĖS RūSTVBk (romanas) sako: skaitai ma ne
myli, o nenivL' negali, kada mane skaitai. 311
kaina $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako; skaitai mane.
parodau tau vvenimą baisesni, negu pats 

parodytų. 516 ;--I.. kaina $3.00. Iliustruota.

nes 
gyvenimas

ŠIRDIES RŪMAI
širdies rūnv.iost
tvsi.. 449 psl..

ŠLIUPTARNIAI
sako: tik mano 
< josios dalies da

(romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai- 
kaina $ 1.00.

(Amerikos
skaitydamas 

r us, vargus.

Iliustruota.

lietuvių gyvenime knyga) 
matysi lietuviu tautos tre- 
1-ančias. nuopelnus, kultūrą

ir tautini išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.001
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.001 Persiuntimo 
kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S. 

HaLted St.. Chicago 8. III.

liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
toj;.mi dėl iššauki- 

puslės ligų. šalčio
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Lapai pusė sv. 
$1.25. Kartusis puplaiškis ge

imo kepenų ligų. škurbuto, 
,M |'' geltligės, reumatizmo ir kirmi

nų. Tre.ianka 75 centai. Tre-
_ 0_ janka nuo visokių vidurių pik-

Norėdan-i daugiau sužinoti šiuos tvbill.
ir kitus dalykus iš Biblinis, skaitv- *n • • , oi aa . • • ,
kitę knyjrut- "ŠTAI JUSI.' KABA- PriSlllsk $4.00 tai gausi VIS
LUS". 115 pusi., 25 centai. Neiut-ka kas čia vra pasaKVta.

ALEXANDER’S CO.
t me ii-iii s -lunciain

2i 11

veltai. 
—o--

I.. B S. A. 
So Lituanica 

Chicaifo s. PI.
414
So.

Broa.hvay 
Boston 27. Mass.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

OBTZNIO KORČIUKIŲ 
♦SPAUSDINTŲ VOKŲ 
<► LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
♦BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Btoadway, SouthI Bo»ton 27, Man.

Elor.il


Puslani? Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 9, Vasario 29, 1956

Vietinės Žinios
sugrįšite į laisvą lietuviai kratosi
LIETUVĄ SAVO KALBOS

Talentų popietis

12 d. i vvko So.
---------  i Lietuvių Radio Korp.

Didžiausia Bostono lietu- (pp. Minkų) ruošiamas ta-

Nevieros. P. Jakutienė, Micke
vičius, F. Kirša, V. Vizgirda, 
Bogužienė. V. Kubilius, A- ir' 
A. Gustaičiai, L. Silkinis, A. 
Karosas, i’. Pilka, J. Dūua, J.!Vasario 

Bostono 
čių vadov 
lietu komiteto
ravimo popietė su vaišėmis Jos nariams išsiuntinėta Talentų popiečio teisėjai nauskaitė. Leščinskienė, A. ir
Amerikos skaučių Įkūrėjos apyskaita rodo, kad narių bus: muz. mokytoja Alice k. Namaksiai, P. Mučinskas

-----------  ----------- Juiiette Gordon Lo\v namų turima arti 1.500. Bendra Plevokaitė, mok. Irena Ju-v. Anesta. A. P., J. Asmutis,
Balandžio 15 d. Lietuvių Sandaros Moterų klubas restauravimo naudai. Joje metinė apyvarta $136,051 rėnaitė - Mickūnienė, mok. P. Brazaitis. J. Bobelis, J, šar-į

Piliečių klubo salėj sočiai- ruošia šaunų kortų vakarą dalyvavo per 60 skaučių (baro $118,310, salės nuo-Adelė Cipienė, dr. Veroną- kūnas. J. Vaičiūnas, J
demokratai rengia metinį šeštadienį. kovo 3 d. 7:30 vadovių ir Bostono skau-ma $6,350 ir tt.), bendras ka Boderick, adv. J. J. Gri- P- Tašku

čių komiteto skautininkių. bruto metinis pelnas $79,- galius, mokyklos vedėjas kūnas.
Pobūviui vadovavo didelė 191,41, bendros metinės iš-Just. Vaičaitis ir J. Janus-Sarpallal

SOCIALDEMOKRATŲ
POKYLIS

pokyli. Pradžia 6 vai. vak.

Metinis pokylis 
ši sekmadieni

sielio Lietuvių Pi
liečių Aiubo metinis poky
lis bus ši sekmadieni, kovo

u

Sandaros Moterų 
Whi*t Party

vai.
nėj.

vak. Sandaros svetai 
124 F St. So. Bostone 

Turėsime gerų dovanų ir lietuvių 
eardžiu vaišiu. Visi malo 
niai kviečiami atsilankyti.

Komitetas

draugė, skautininke laidos $59,223.91, grynas kis.

Tuinila,, 
K. Balta, S. Jane-I 

Palaimienė, D. ir K. 1 
O. Laučienė, Adoni- j 

A. Laurutis, O. Gegu- ! 
A. Mizara. M. Nececkas,

Dr. B. Matutionfo
Vidaus specialiai plaečiq ir iir« 
dies ligos. Priima bet kuri* dia- 
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
reief. 22, Paseosf, Rhode laland 

Adresas: Stato Sanatorines. 
Wallum Lake. Rhode latand.

Astumas: nuo Providenco—24 my
lios, quo (Vorcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—60 nuo 
Thompson, Conn.—10 mylių.

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

-i o. o vai. vak. savose pa
talpose * l>10 Dorchester 
Avė.». -Jame dalyvaus visi 
nariai, bet maloniai kviečia
mi ir nenariai. Meninę pro
gramą atiias vyrų choro 
kvartetas.

Biletų galite is anksto 
gauti klube. pirm. A. Xa- 
maksy < 405 Broadvvay 
Boston i ir
Broad m a y • 
taigose.

Šachmatininkai laimėjo

Mary Doyle pristatė susi- eitų metų gruodžio 31 d. vaitės galo pas p. v. 
l inkusiom poniom lietuvai- turėjo $35,260.94, jos jau kienę, tel. AN 8-0489. 
tęs skautes. * Birutės” d-ves išmokėtų namų vertė $117,-

~ ~ . ... vadoves: vvr. skilt.
»° Boston° lietuvių pilie- Banaitytę ‘ paskilt. 

uit, u.auv.ioe aiitio.u eav i- 5jaijįaliskaiję j,. draugoves žodžiu, medžiaginėsjos antroji 
matų komanda laimėjo 
tarpklubines rungtynes su

Min- A. Šlepavičius. J. Paplauskas, 
J. Gėdinilitas, O. Girulienė, A. 
Dzeventauskas, K. Račvaitis. j

Bii utę 652.53, baldų ii kitokio in- Skautų tėvų susirinkimas 
Vidą ventoriaus vertė $26,857.71. _______ _

Pranešama, kad kovo mėn.
globėją s. Valeriją Bai mie-draugijos pagrindas yi a sti-3 g.30 vaI vax Tauai-

kouth End Che« Club 31-.- PaPasa^°j°» kaip prus. . ninku Namuose 484 E 4th
l1-,. Taškus nelniio: Ki- metus. Įjetuva^®s Kiekviena lietuvių sukur-g^r šaukiamas Bostono
mas Karosas. Albertas Ged- ne^r^s^a\iatįj° i So. Bosto-ta draugija yra ir turi būti skautų-čių tėvų susirinki

itis ir Tadas
. . . ‘ L variom baigė
A. Ivas 1 ola g.;ikauskasg 

- Penktadieni.lo. Boston)

Pagerbs poetą Kiršą

Kultūros klubo kovo 4 d. 
susii inkimas yra skiriamas 
poetui Faustui Kiršai pa
gerbti io amžiaus 65 m. su-

(Bus daugiau)

Naginionis.
Gediminas

no amerikiečių eilini posė- tas laivelis, kuris gelbsti mas
ai, pabiėždama. kad tos tautų jūroj lietuviams is- Bus pereitu metu veiklos 

melietuvaitės jau sav o šaly je likti gyviems. Tokia me- pranešimas ir patiekti siu 
buvo skautės ir skautavimą džiagiškai tvirta Bostono metu veiklos planai. Visi

GERA PROGA
Parduodu 2 gerus namus, ku

rie neša pajamų. Vienas na. i 
mas 3 šeimų, kitas 4 šeimų,] 
abu geram stovy. Skambinkit:' 
M r. Stepuos ky, G A 7-8086.

(H) i

Tel. AV 2-4028

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti UphĄi’s Coraer 

DORCHESTER, MASS.

patyrimu, nuošir-į kurią sudūžta visos lietu- ‘ Skautų Tėvų Komitetas mas. Kaina 
V. Stelmokui.

mu
pirmeny 
kom
ridge, o C komanda susitin
ka su Bostono Kolegija, So. 
Bostono lietuvių 
klube.

durnu bei draugiškumu, vybę naikinančios bangos,

PARDUODAMAS NAMAS
pamario, 

šilimos, 
per 

kie-
Slo,500. Skambinkit:

Kealtor, CO 5-5463

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour

ra. Susirinkimas 
si kartą bus i autinės S-gos 
namuose (484 E 4th Str.,
So. Boston i. pradžia 5 vai. 
vak.

Poetas S. Santvaras kal
bės apie sukaktuvininko kū
rybą. bus deklamacijų, mu
zikos ir užkandžių. Kviečia- jOa 
mi dalyvauti ne tik nariai, 
bet ir visi. kas nori poetą 
pagerbti. Pageidaujama iki

kaxtie: mot

(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas ir Chirui 
Vartoja vėliausios konstruki

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
534 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

ircas
cijoa

... .. kad dabar jos džiaugiasi ir kuri visaip ir visur skelbia 
pi iečių didžiuojasi turėdamos jas ir palaiko lietuvybę.

savo tarpe. Kam, rodos, reikėtų aiš-
Skautininke Valerija Bar- kinti, kad kalba yra

BOSTONIEČIŲ AUKOS Kambarys Nuomai
Erdvus, šviesus kambarys tre- 1čiame aukšte, centrinė šilima, 
vonia ir kiti patogumai. Arti 

maudynės. Kreiptis:

Vasario 19 d. minint Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi-vienas

miene. akomponuojant Ma-pagrindinių saitų, kuris sie-mo 3g.ją sukalitj Lictuvos ,ai,. jūra „
iv Doyle, padainavo keliauja vienos tautos žmones, vinimo reikalams aukojo: 608 E. 7th Street, So. Bostone.]
dainas. Tarp kitų buvo dai-Kad svetur gyvenant ji yra So. Bostono Lietuviu Piliečiu------------------- ;---- ---------------- i
nuojama St- Šimkaus “Ty-pats stipriausias. Savo kai- Dr-ja $100. Po $50: kun. Pran- So N įduodu

'imlumą". Tos dainos Fausto bą pamirštantis, jos nebran-ciškus Virmauskas, inž- Jonas butų namą. po 5-5-5 kambarius. 
Ane Kovvatschevv»k_-kjrjos parašytus žodžius ginantis ir vengiantis lietu-Mikalauskas ir Stasys Kaz-.^Tądd st^ s^ Bo'stonri1H auk*"V<ji

is lonkers, X. 1., 80. anglų kalbon išvertė Vilija vis jau yra apsnūdusios lauskas- Boston Joint Board of;--------------------------------------------Į
pasiųstos aku ceiiu ui Čepaitė. Buvo prisiminta, dvasios, jis iau nebe kovo- ^maigamaiea viomin vvorKers

- - of America $37.50. Po. $25:

Aukos Altui

Per mūsų Įstaigą Altui 
atsiuntė aukų: A. Bagins-
kas 
$2 
ien ė

iš Bridgevvater
ir

Chicagoje kad poetas gyvena So. Bos- tojas, nebe lietuvybės fron-
Kas dar neaukojo gali tą tone. šiomis dienomis mini to karys. Liet. Darbininkų Dr-jos 21 kuo-i

k
Z

dalyvavimą 
pranešti klubo sekretoriui 
(636 Broadvvay. So. Boston 
27. Mas?.. tel.*AX 8-3071).

Kovo - o. apie
padaryti dabar. -Keleivio" 65 metų sukaktį, ir kad jis Amerika laisvas kraštas, . *£! laSJbJBtųgfid
redakcija patarpininkaus. -- - — - - .1 .r

Lietuvių draugo sukaktis

Tel. SO 8-2S05

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Lankėsi Puskepalaitis
Šiomis dienomis 

laikraštininkas Jani 
tis minėjo savo darbo

t o, __  -- , . $20: T. ir č. Aleksoniai, J. irtyra Lietuvių Skautų Sąjun-«a kalbėk savo tarpe, ra- K Karūnai P ir P Kaladės- 
gos Tarybos naiys. šyk kaip nori, niekas tau A‘. Skudzinskas, J. Okunis, Jj

Paskutine daina buvo nedraudžia, ir mūsų drau- Vasys, J. Gimbutas, K. Dau. į 
skaučių pasaulinė daina, gijos niekas neverčia savo gėla, J. Kasys, K. Kriščiukaitis, f 

latvių Suomijos muz. Jono Sibeli-narių tarpe kitaip kaip lie- W- Jazukonis, Liet. Socialde-Į 
Porie-jaus komponuota dar 1922 tuviškai kalbėti ar rašyti, mokratų S-gos 60 kuopa ir A. 

40 m. Čia Mary Doyle ypač Deja, 1955 metų draugijos ir G- Stapulioniai. Po $15: J. j 
irmaloniai nustebino visas apyskaitoj nėra nė vieno 'r Januškevičiai, J. Sondaj

pranešdama, jog ta daina lietuviško žodžio—ji para- Kriščiūną*, A. Keturakis, b. į
—1;- .1 , , , ,, ir J. Kuodžiai, R. Budreika. J.'

Kriščiukaitis, K. Nenortas. A.j 
ir V. Izbickas. Dor-J

Šiomis dienomis mus ap-met^ lr amžiaus <0 metų 
lankė Albertas Puskepalai-sukaktis. Sukaktuvininkas
ris. nepriklausomoj Lietu- .vra žymus latvių-lietuvių yra viso pasaulio skaučių gyta anglų kalba.
voj buvęs stambus prekybi- vie2j.vbės darbuotojas. draugystės daina, bet šia Aš tuo buvau be galo nu- ch^likas
ninkas. aprūpinęs spaustu 
ves mašinomis ir kitomis pokyly s 
reikmenimis. Puskepalaitis vo (),au8'i 
žada pastoviai apsigyventi van}J- Poky 

B< »st< me.

draugystės daina, bet
Ta proga jam suruoštame proga ji bus skirta Lietu-stebintas. Skaitau valdybos, XstX Lietuviu^Hneldu'kiu-

noiM'i L-lnner\_ . ____________ 1___ 1__ *1___ *

A. Girnius, V.tuvių - Latvių \ ie nybės ną tos dainos posmą V ale-yra tikri lietuviai, kad be-Brazdžionienė, 
Draugijos atstovai: F. Kir-nja dainuos lietuvių kalba, veik visi jie veikliai daly-Kulbokas, J.

:C.COO laimingų

Nuo kovo 1 d. Įsiga 
federariniam atlyginimų

:ui iki $1 valandai ir 
d. valstijos 

i>sachusetts 
valstijoje tas palies apie 
.g'Ji'io darbininkų, tai yra 
;u atlyginimai pakils, kai- !ialV' 
kam net iki ši" savaitei

iii.
muo balandžio 1 
iki 9(> centų. M;

T;

Tvarko V. 
palikimą

Biržiškos

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

no pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie-

kad lietuvaites, vauja vietos lietuvių gyve- Halis, S. ir J.
I. Končius. E. Cibas. Į 

Malinauskas, \
če

J. Andrius ir dr. B. Mic- Mes tikime
kevičius sukaktuvininką skaučių vadovės, kurios da- nime ir štai jie pasirašo embrė 

Įėjus taip l)at pasveikino ir Įtei-bar yra su mumis, parveš lietuviškos 
,a- jam V. Augustino Lietu- savo vadov

Petronis, B. Pa-)njais nuo jo iki 12:30 vai.

vos vaizdų albumą.

Ne Lukaitė, bet Ruplytė

Bostono miesto tarybos 
McCormack yra ve

dęs ne Lukaitę. kaip pra
eitame numery parašyta, 
bet Emiliją Ruplytę.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Ma
Tel. FA 3-5515

EMPIRE VVALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson Stn k. Broadway
Atdara noo 9 iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

Leimonai, J-i^feną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir į 

' Magdutės Pasaka.
reška V Sirutavičius A Treb Biznio reikalais kreiptis i 

lietuviškai, ir j? V Čepulis. J. i Balde Florists gėlių ir do-
nariams, kurių tur-Dačvs_ E_ Manvs. j_ Dabriia. i vanų krautuvę, 502 East

draugijos apy- V. Giedrys, S.
o vadovaujamas skautes skaitą, kurioj nėra nė vieno Adomanclus- D- Bikinis, j 

i laisvą nepriklausomą Lie- žodžio lietuviškai, ir ją . , . v , u 1
tuvą su ta daina. sluncla nariams, kuriu tur- Dačys E Manvs j Dablil.,,

būt 99' prigimta kalba Vaidyla, J. Zinis (?), 
yra lietuvių, kurių daugel} Griganavičius, B. Kruopis. E. 

. ‘ . motina prie ratelio mokė Sinkys, T. Noreikavičiūtė, K.
Tarptautinis Institutas sa- lietuviškai skaityti. Vasiliauskas, S. ir V. Galdikui,

v o ' ’ n
Sti

Kaip stalą parengti?
S ; Broadtvav, So. 

Tel. SO 8-0489.
Bostone. 

Ten gau-

Paplauskienė Floridoj
J. Jašinskui, S. Santvarui ———

i; -J. Sondai yra pavesta su- S. Paplauskienė iš Brad-
f.ai žyti velionies Vaclovo ford, Mass. išvyko Į Flori-parodys japonų arbatos ce- 

rankraš- dą ir žada ten pabūti vieną remonijas. 
mėnesi.

1 > 1 rži? i? 
eiti? ir kt.

knvtras.

patalpose (190 Beacon aš negaliu prileisti, kad A. Uplas, K. ir S. Tamošaičiai.
1 kovo 1 d. 2 vai. p. p. čia sąmoningai taip pada-K. Merkis, S. Vaitkevičius,n

parody s, kaip Įiainos tau- pyta. Taip ivvko turbūt per Sandaros Moterų Klubas, Liz-
tos parengia stalus. Lietu- nesusipratimą, ir neabejoju, denis, K. V ileiši
vių stalo parengimu rūpina- kafj atejtv klubo valdyba kas’ A' I'aška’
si Irena Manomaitienė. bus ir tuo požiūriu budres- P*. Razvįauskas’ M

Be to dr. Eichi Yamasaki nė. ne- KaHnauskas,
Žemaitis

is. J. Stravins-

‘Laisvės Varpo” sukaktis

namas ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

įvairūs gėrimai—užkandžiai—pizza

ka trečiadieni, penktadienį ir šeštadieni.

( . a p' T.ki’; asmenų Eddie Martin orkestrą.
- 1- linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex,

ne, K. KahnausKas, SLA 365 
kuopa, SLA 359 kuopa, kun. M. 
Vembrė, A. Valom, A. Baika. 
J. Adamonis. M. Balukonis, P. 
Vaičaitis, A. ir O Bartašiūnai, 
Šmitai, Liutkoniai, V. Lendrai- 
čiai, Bostono Dramos Sambūris, 
Plėkšniai, J. Bakšys, J. Kapo
čius, J. Strazdas. D. Cibas, A. 
ir O. Šiugždai, V. Jankauskas. 
B. Strikaitis ir V. ir A. Va- 
kauzai. C. ir E. Mališauskai $8. 
Po $7.50: A. Aniceta ir Januš
ka. K. ir L. Devenis S7. Po

NAMŲ SAVININKAMS

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

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

\V. Broad way, Room 4 
Arba po pietų užeikit: 409 

So. Boston. Mass.

Sanniakas A. J. Aleksa
62S East Broadvay 

8outh Boston 27. Maaa. 
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevoe 
Popieros Sienoms

Stiklas Langaau
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

' <• “Singing Sueethearts.”
!"1 dari \i**ta šokiams žiemą ir vasarą.

■ kreipkitė> telefonu: Bridgcuater 855.
I)ė

Vasario Šešioliktoji
lituanistikos mokykloje 1 -------------

--------  Kovo 18 d. “Laisvės Var-
Minėjimą pradėjo moky-po” radijo pusvalandis mi- 

klos vedėja? J. Vaičaitis. Iš ni 2 metų sukaktį. Vėliau 
mokinių tai dienai pritai- parašysime plačiau.
kinta.? kalbas pasakė moki- ---------------------------
niai: Sigitas Leimonas ir A. Smaižys sveiksta
Ramūnas Girnius. Pagrindi- ---------
nė kalba buvo rašytojo Sta- Albertas Smaižys, kuri Mozuraitienė, J. Alasevi-
sio Santvaro. kuris .vaiz-gatvėj suvažinėjo automo-čiai’ Lietuvos \yčių 17 byrius, 

kun. A. Kontautas. Kun. J. žu- 
romskis, J. Jakulis. A- Valaitis, 
S. žižniauslas, J. Girnius, J. 
Andrius, B. Martinkienė. K. 
Girtautas, K. Mockus. Z. Ga- 

at- velis, J. Vencius, Simanavičius, 
būti paįvairintas lietuviška siuntė sveikinimą is Miami, O. Gaputis, žičkus, J. Stravins-' 
muzika. ’.- * J Floridos. kas, adv. J. Grigalius, A. ir O.

džiai apibūdino šitos dienos bilis, pamažu sveiksta.
reikšmę. ‘--------—---------------

A. Grabliauskas atvežė Sveikina ii Floridos
radiją ir lietuviškų plokšte- ______
liu. todėl minėjimas galėjo Valerija Norvaišienė

1

! APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

[Draudžiame nuo polio, viso-Į 
[kių kitokių ligų ir nuo ne-Į 
(laimių (ugnis, audra ir kt.). [ 
[Visais insurance reikalais! 
[kreiptis : i

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadwav 

Sn. Boston 27. Mass.

[Tei. AN 8-1761 ir AN 8-2483
>*oooooaoeocboofioeoooMMMa9

MBBaS^KSffiSNSSSaaHHEEBa

VAISTAS “AZIVA”
" * * rFE

1— Vaistas šuo nudegimo Ir 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų iaiadų 
—mostis.

8—Akių vaistas.
4—Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms Ir 
pspiritčms.

6—Vsistss nuo gslvos nielt 
jbno.

4—Vsistss nuo kosulio. Greit 
psgvlbeti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-4)

Joseph Machinskas 
295 SUver Street

flssth Uoatoa 27,


