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Socialistų Internacionalas 
Atmeta 'Liaudies Frontą’

Socialistai Atmeta Net Derybas su Komunistais Dėl 
Bendro Fronto, Kol Komunistai Neatsisako Nuo 

Diktatūros; Sovietų Vadų Siūlymas Sudaryti
“Liaudies Frontus” įvairiose Šalyse Yra 

Neširdingas ir Nepriimtinas.

8ociali.tų Io t-o i nacionalo Prez. Eisenhoicer
taryba posėdžiavo Zuericho g Kandidatas 
mieste, Šveicarijoj pereitos 
savaitės gale ir nutarė at-j 
mesti Sovietų Rusijos ko- Pr^zidentas D. D. Eisen-
munistu partijos kongrese h,°"1er l,e,e‘^ , la
iškeli, 'siūlymą socialistams skel¥ l,\vel,au R®1. telev‘- 
bendi adai biauti su komu. zi«H''ūdiją paatskmo, jog
nistais sudarant "bendrus -'!? snĮ ">«« rlnk!mu^ 
frontus” ar "liaudies fron-t,ks stat>'tl ,sav» kand.datu- 
tus" įvairiuose kraštuose.'« P'.^'dento vietai antram 
Socialistą atsakymas j mas terminiu. Prezidentas aiški-

BAISIOS NELAIMĖS PASĖKOS

Praeitą savaitę prie Swampscott, netoli Bostono, 
lika žmonių užmušta, kelios dešimtys sužeista.

usidūrė traukiniai, kelio-

KELEIVIS 
Lithuanian Weekiy 

Rapraaanta o»*r 75,000 Lithoaoieaa latepraaanta o»«r 70,uw uitaoaoMa u
Ma« Earlaod and about 1,000,00# 

ia tba UuUd Stataa 
KELEIVIS

686 Br*>adway Sr. Bo-ton 77 Mas*

AtaUro Numerio 
Kaina 10 Centu 51-IEJI METAI

Kinų Komunistai Grasina 
Nutraukti Ženevos Derybas

Septynių Mėnesių Derybos Nedavė Jokių Rezultatų; 
Kinai Sako, Kad Jie Pertrauks Derybas ir Ims 

“Vaduoti“ Formozą; Savo Pasižadėjimo Pa
leisti Visus Amerikiečius Belaisvius Kinai 

Taip ir Neišpildė.

Negrų Protestas 
Įdomino Kraštą

Kinijos komunistų vy
riausybė skelbia, kad jai 
jau įgryso nepabaigiamos

.10 j • • derybos su Amerika Žene-Kovo 28 d. negrai visame • . - - -, ® , . . voje, kur jau virs c mene-kraste rengia protestą prieš • • , . • r., , ' . 1 . . “ 1 . siu eina ambasadonu de-Alabamos įvvkius vpac : • • • . • •• * * rybos ir pne jokio susitari-pnes negrą vadų areštus ne įina.J Kinu komu. 
Alontgomeiy mieste, Alaba- . Ame 7 k ,
moję uz negrų vedamą .. u J w
miesto susisiekimo Ji priemo-*' . , - , ' ... ••. , . T, -J , vvnausvbe pakartotinai ais-. . nių boikotą, kovo 28 d. ne-,;.

kvhiIų^^^diktatoių'^siUiymą kad "S'Stttf®*® Kalėjime MUSUI KOTIŪVO PrOlfSOria įgrai visame krašte vienai Xilaik™o
yra aiškus ir trumpas “Ne". ‘ ukd>’ . Į® auk*“> " UŽduSO 190 Kalinių Korėjos Kūt e hssprende Klausimą ,\a!anda> įseis, streiką tarp • -

Savo nutarime socialisti-sunklas P*e«g»f>.. n»'s dęl v* * z ir 3 valandų po pietų.
nių partijų atstovai sako, sveikatos sumetimų prezi-

i

7, - . ♦ -i ‘i ♦ 1 /- • ttistai derybų pradžioje bu-I ne to streiko keta dėtis 1 , . ./ .
“** dpntfls turės andribftti šiok Naujai gavusiame nepri-Vienas rusas, Victor Tei- Teismas vasario 29 d. pa- į vo pasižadėję paleisti visuskad komunistai pakeitė sa- darbe. klausomybę Sudane, Kosti Jinski, pabėgo i \ akai us ir kartotinai nusprendė, kad b .^au^ , amerikiečius belaisvius, bet
vo taktiką, bet esmėje nepa- v-liail dėtu mieste, Vietiniame kalėjime pasipasakojo, kad jis du Alabamos universitetas tu- _ . ___ , visu nepaleido ir keliolika
keitė nei savo diktatoriškos
praktikos nei principinių

tiek savo darbe.
Vėliau nrezidenta^ aiški- mieste, vietiniame kalėjime pasipasakojo, 

kad1 jis nXtų priešin-™^ l»0 kalinių nuo nepa-metus kariavo Korėjoj bol-ri priimti negręno,
.. r___  t studentę nutare
Autherine -J. Lucv i mokvk-11 ’

.. . nepaleidoremti negru protes- ‘ ... , , .,I. amerikiečiu dar vra laikomi 
1 - Kinijos kalėjimuose be jo„c. . . , . . : prastų kaitrų ir. dėl blogos ševikų pusėj su kitais rusu.-xu«.v.x..v ». —? . •*—v .r

pažiūrų j diktatūrą, o todėl vieta įūtl|- iŠ5taJ kalėjimo ventiliacijos. lakūnais ir signalizacijos lą ir duoti jai progos mo- įa 2 l." • kios kaltės.
so Kanais. KVUS. ra suUdėiae 1S univer- - - - ... .jų siūlymas "bendračiai*- _ .. x

Mauti" nėra joks pagrindas R' M' i\1X°,n’ dabartl
socialistams atsisakyti nuo ms vice-prezidentas.

Kosti kalėjimas buvo per- korpuso 
pildytas kaliniais po kaimie- jau senai buvo žinoma, siteto laikinai buvo paša

sukėlė nemaža džiaugsmo. Kalėjime dėl karščio ir oro dalys 
Savo nutarime Socialistų Republikonų vadai tvirtina, trūkumo kaliniai pradėjo žinoma. Jlijmski plačiai pa- J‘ ;EUC'’ .Vlsalz l,as?lnin 

Internacionalas sako, kad ]<a(j prezidentas neabejoja-trokšti ir per vieną naktį sakoia, kaip rusai buvo nu-uniVC1&i UZ • b • r-'!1
dzrvhnn,. U.„ .................. ... mm---------.-..z gabenti j Korėją, kaip jiems ^'° skl,',de t<?,SmU' buk

nutrauks savo darbą, tuo Kinų komunistai kartu su 
parodydamas solidarumą su grasinimu nutraukti clery- 

kovoje bas sako, kad jie imsis prie
monių “išvaduoti” Formozą 
ir kitas salas iš kinų nacio- 

Atieido nalistų rankų. Tas grasini- 
p, I .i mas reiškia pradėti kara neGenerolą iriuoo tik prieš kinų nacįonanstus< 

bet ir prieš Ameriką, kūli
pirmoji sąlyga deryboms maį Vėl bus išrinktas, o to-190 jų numirė, 
dėl bendradarbiavimo su kiu būdu ir republikonų 
komunistais būtų komunis
tų atsisakymas nuo diktatu 
ros ir atstatymas demoki 
tinės tvarkos tuose kraštuo- 
se, kur komunistai užgniau- lįįmokyti

Jordanijos karalius atlei- tui i pasirašiusi su kinų na- 
is vadovavimo Jordani- cionalistais bendro gvnim 

legionui anglų sį sąjungą.
n . • , T kelis jo Į)abartinįu laiku kinu k

..... pagelbininkus. Jordamios • . • . , •
auoti jiems žemes nuosavy- Kusai davė korejiečiams Universitetas pašalina stu-arabu legionas buvo suor-™unistai tenkinasl P10l)a 
bėn ir nesutiko atiduoti gjnkius (SU fciniečiu ženk-dentę galutinai ir tokiu bū-
medvilnės derlių žemių sa

munh kiU," “it " ‘e’mb!‘kot"i Visi kaliniai buvo apylin-buvo duotos kiniečių karių a.^u^legTo"
iktatū-daigi “je 'jai b' nepatektų k&- va^!ačiai, daugiausiai unifoitnos m k<£X>' ‘et°’g° 'eidi'"° studentams ir generolą Glubb h 
nokia-d ,? £2 * kua'.R^R.kab kuile 'a'kalavo "’v 'ūsų dalys stovėjo. 1)ašalie&(ms kelti _ riaušes. „atfelbininkus. j

gauti daugumos kongrese.
ganda “Formozos fronte'

žė lasivą darbininkų judėji-
mą. ,

Plačiau dėl šito socialis
tų atsisakymo bendradar
biauti su

Beždžiones Dirbtinegaudami
anksto sutarto atlyginimo. kl, patarėjų.

v ginklus (su Kiniečių ženk-dentę galutinai ir iokiu ou- ganizuotas anglu karininku *? . , ? .. ..
aklais), davė lėktuvus, laku-du mkyklos vadovybė “iš-vaęi()vvbėje ir jo priešakyje ir.karts nV° ^art® 1S artllv" 
ls nus ir daug visokių techniš- sprendė negrų klausimą.” vjsa iajka buvo „en Glubb. 11JOS apšaudo Quemoy irgen.

gen. Glubb Matsu salas Kinijos pakras- 1* •
zuvo oro kautynėse. Tokių te nėra nė vieno negro, o pareig-ų sukėlė didelio susi-cluose* 
žuvusiųjų karių lavonai bu-iki teismas privers kitą ne- ,ūpininlo Anglijoje, kurios

’ _ _ ’ priimti gali praeiti jtaka arabų kraštuose aiš- Halų Komiltlistai
čiami šeimoms su praneši-daug laiko. kjaį ejna mažVn. rZ- -

kad “žuvo vvkdvda-, -------------------------- .....> " ’.... Pri€S SOLO VOflUS

Nemažai rusų Bent šiuo tarpu universite- Atleidimas

Anglų sodininkas D.
komunistais busWightman turi dideli sodą. i PRANCŪZAI NEKEIČIA ...

paaiškinta Internacionalo Skinant vyšnias jis prie to UŽSIENIŲ POLITIKOS 11 PeJenal s,lu’Į' ^1?
biuro pareiškime balandžio darbo buvo pristatęs savo -----77-
7 d. Bet Internacionalo biu-beždžionę, kuri labai suma- Prancūzų užsienių reika * • r* i*
ras nepakeis tarybos pasi-niai ir daug greičiau už ki- lu ministeris Pineau pereitą {ni kaiįską misiją, bet kui,tfetnokrutui Kelia --- nu
sakymo, tik plačiau išdės-tus darbininkus uogas sky-savaitę gana griežtai kriti- zuvo namiškiai ir dabai ne-; ^vęįJ-aĮ0S KlaUsimąsenai Jau .st.e,JSėsi pašalinti J.^dieni demon^ti-a\<T
tys priežastis, kodėl sočia-nė. Pagaliau unija įsikišo kavo Amerikos užsienių po-zino- . ! _____ anglų karininkus iš Jorda- • '' • li#» dprnnn .
listai negali priimti komu-ir beždžionė buvo pavaryta’Htiką ir sakė, kad prieš nau- V. Ilijinskio pasakojimas prez;(lento Eiscnho.:nijos armijos vadovybės. * * kanitaliiu"
aiistu siūlymo bėndradar-iš uogu skynimo darbo, ją bolševikų taktiką Vaka-dar kartą rodo, kaip Molo-we(io <ulikima< būti kandi-AngIlJa arabl* legiono įslai- J1* Pnes 1 ‘
biauti ir turi net atsisakyti Darbšti beždžionė vėliau rams reikia peržiūrėti savo tovas ir kiti rusų vadai me-. ,....... ................... ............ ,.A kymui kasmet duodavo 22
eiti į bet kokias derybas dėl nugaišo. politiką. Panašiai galvoja lavo aj ... . ,.
tokio bendradarbiavimo. Wiofhtmjin L»p7rlžinnps nu.:ir Italiios prezidentas, kuris Karejos kare. b . __ ;..... k„:„ 1—ir toliau dar šelps Jordani-

Kiti arabų kraštai (Egip
tas, Saudi Arabija, Sirija)

pries va-

Socialistų Internaciona-vyzdžiu pasinaudodamas, mano, kad kariškų sąjungų ---------------------------
las dar priėmė nutarimą profesorius G. Thompson kovoje prieš bolševizmą ne-

ies lavinti nrie užtenka ir reikia didesnio dekreiOllUSdėl Izraelio ir arabu santy-siūlo beždžiones lavinti prie —.......- - ------- ---------- f . 1 •• - i*
kių ir įspėja Vakarų vals-įvairių darbų. Jis sako, kad'ekonominio bendradarbia- LatlKO AZIJOS SttllS 
tybės akylai sekti Viduri-beždžionės turi labai mik-.vimo tarp laisvojo pasaulio
niųjų Rytų įvykius ir neleis-lias rankas ir gali atlikti J kraštų.
ti arabų kraštams sunaikinti painius darbus, jas tik rei- ~ _ _______ r_.......
Izraelio respublikos. kia ištreniruoti. Pagal tą neau Amerikos ambasadą- penktadienį išvyko į Aziją.,n-,okratu numatomas kandi- kos *i

Kitas socialistų pasisaky- profesorių beždžiones gali- »iui aiškino, kad Prancūzi- kur jis lankys Pakistaną, datas \ E. Stevenson. Jis jvairii
mas lietė nusiginklavimo ma būtų naudoti įvairiems ja nemano keisti savo poli-Indiją, Cciloną, Thailandą. —'
klausimą, bet tuo žvilgsniu vaisiams ir uogoms skinti tikos, tik nori, kad visų Va-Indoneziją. Indokiniją, Fili-
Soc. Internacionalas tik pa- ir net dirbtuvėse kai ku- 'karų politika būtų lankstės- pinus, Formozą, Korėją ir 
kartojo seniau iau socialis- riems darbams atlikti. nė ir geriau pritaikinta at- Japoniją. Po kovo 18 d. jis 
tų užimtą poziciją tuo klau- -------------------------- remti Sovietų Rusijos im- grįš namo.
s*mu* ' Ispanija Pakelia Uždarbiu* ^)el *abzrn3*_____ ____ __ Svarbiausias valstybės se-

--------  ' kretoriaus tikslas vra da-

Valstybė?
Bet vėliau ministeris Pi- John Foster Dulles pereitą

n. 111 1 rt«-.n v. v • SaVO PaItlJOS
(lutu ,lcm„kia;.J tarpe šukė- <luv-'>- .. kuri« > #kak"
e nemažai kritikos, lleno-..,. (|ar Jo,.(lani. "minkšta ir “neievoliuei-
kiatų nacionalinio komiteto;. žinoma • Demonstrantai, kuriu
pirmininkas Butler sako, J4’ ' gatvėje buvo virš 600, sa
kai! republiKonai prikalbi- INDONEZIJA PERKA kėši, kad jie atstovauja vie
no gen. Eisenhow<rį būti AMERIKOS PERTEKLIUS ną milioną “demokratinių

į kandidatu, nors dėi jo svei-: --------- komunistų", kurie nori, kad
. i katos stovio jis negalės nes-j Amerikos vyriausybė su- partijos vadovvbė ne biėiu-

seRretonus|ti vis;? na<ta <itarė su indįnezija par-liautųsi su klasiniais prit-
Panašiai pasisakė ir <b‘-jduoti tam kraštui iš Ameri- šais, bet vestų revoliucinę 

žemės ūkio perviršių kovą.
ių produktų už 91 mi- Italų komunistų vadas T. 

sako. kad prezidentas Ei-Jioną dolerių. Togliatti (Ercoli) dar nebu-
senho\\er siūlosi Amerikai Indonezija pirks ryžių, vo grižęs iš Maskvos, kada 
i "dalinus prezidentus , kviečių, medvilnės ir kitų jo draugai suruošė demons-
kuris tik dalį laiko skirs 'produktų. Už produktus In- traciją prieš jį Romoje. 
>avo parūgoms. A. Steven-idonezija mokės- savo valiu- Laukiama, kad. grįžęs iš 
son pabrėžia, kad ir dabai ^a ir pinigai bus paskolinti Maskvos, kur jis dalyvavo 
prezidentas neina ištisai vi-;Indonezijai įvairiems ūkio rusų kompartijos kongrese. 

POPIEŽIUS MINĖJO 80 Ispanijos diktatūra skel- PAKISTANAS * lyvauti pietryčių Azijos>U >avo PĮU'cigų ir tik dalį kėlimo reikalams. jis •‘atstatys tvarką“ ir opo-
METŲ SUKAKTI bia, kad nuo balandžio 1 RESPUBLIKA kraštų karo sąjungos posė- ^’ko skiria tam svarbiam---------------------------zicinių komunistų balsą už-
--------- d. visi Ispanijos darbininkai --------- Ožiuose Karachi mieste, pa-!<bu’bui. Pietinėj Anamo valstybėj gniauš. Togliatti turi Mas-

Pereitą penktadienį po-gaus 20G uždarbių pakeli- Pakistanas pasiskelbė re- kistano sostinėj, kur šią' ----------------------- --- Į (Indokinijoj) sekmadienį kvos pasitikėjimą, o tai ir
piežius Pijus XII minėjo mą, o nuo spalio 1 d. už-spublika ir šį pirmadienį iš-savaitę eina pasitarimai. Po Jugoslavijos unijos vėljįvyko pirmieji rinkimai į yra svarbiausias jo koziris, 
savo 80 metų gimtadienį, darbiai būsią pakelti dar renka savo pirmąjį prezi-to valstybės sekretui ius nutarė grižti i bolševikų va-1 parlamentą. Dalyvavo 80'. Italų opoziciniai komu- 
Ta proga senyvas popiežius 7 su puse nuošimčius. Už- dentą, kuriuo bus genero- vyks asmeniškai patirti dovaujamą tarptautinę uni- turinčių teisę balsuoti. Opo- nistai be to skundžiasi, 
susilaukė daug sveikinimų darbiai pakelti dėl didelio las Iskander Mirza, iki šio-įvairių kraštų nuotaikos ir jų sąjungą (WFTUl. iš ku-zicinės grupės rinkimus boi- kad partijoj nėra demokra- 
iš Įvairių kraštų ir iš įvai-nepasitenkinimo darbinin-lai buvęs Anglijos karalie-bendradarbiavimo galimy-rios bolševikai jas buvo pa-kotavo. Laimėjo prezidento tijos ir vadai nesiskaito sa
rių tikybų žmonių. kų tarpe. nės skirtu gubernatorių. • bės, šaline 1950 metais. Dieni šalininkai. narių pažiūromis.
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Negru kova uz lygybę
NEPASIDUODA POLICIJAI

sas-a

h.epi-1 ik- \viation bendrovės (Earmingdale. L. I.. X. 
».) 12.000 darbininku sustreikavo. S piketininkai su

imti. yra ir - užkištu. Streikininkas Lou Tempera ne- 
pa.-itiuoda policininkams.

Amerikos negrai sujudo. Alabamos valstijos įvy- 
.lai skatina ir šiaurinių Amerikos valstijų negrus Įsi
šaukti aktingiau i pietinių valstijų negrų kova už pilną 
dietinę lygybę. Ypač stipriai visus negrus paveikė 
iontgomery miesto negrų sėkminga kova prieš miesto 

. usisiekimo priemones. Ten negrai išėjo i teisingą 

..ovą prieš jų žeminimą. Jau trvs mėnesiai, kaip neg- 
ai boikotuoja autobusų susisiekimą ir i darbą vaikšto 

arba pėsti arba važiuoja nuosavose mašinose susidėję.
Autobusų kompanija, netekusi negrų keleivių, stai

ga pajuto dideli skausmą kišenėje. Ji turėjo pakelti 
ažtą. o kai to neužteko, ji turėjo sumažinti autobusų 

>Kaičių. bet visos tos priemonės nuostolių nepadengia.
. agaliau Montgomery miesto valdžia nutarė prieš ntg- 
ų visiškai ramų. bet įyžtingą boikotą pavartoti prie

vartą. Negrų boikoto vadai traukiami teismo atsako
mybėn pagal seną. kadaise prieš unijas taikomą Įs
tatymą apie ekonominį boikotą. Patrauktųjų teisman 
; ra daug negrų kunigų, kurie kartu su savo žmonė
ms Įsitraukė i kovą prieš negrų žeminimą.

Boikotas via didelis negrų laimėjimas. Jei jie tris 
mėnesius išlaikė ir apsiėjo be miesto susisiekimo prie
monių. jie gali ir ilgesni laiką ištverti. Grasinimas 
teismais vargu privers negrus važiuoti autobusais, o 
..et ir “baltųjų viršenybės’’ šalininkai vargu išdrįs ap- 
: -juokinti prieš visą pasauli drausdami negrams pės
tiems vaikščioti gatvėmis, arba važinėti savo mašinomis.

Montgomeiy negrai nekelia reikalavimo, kad ra
dinė segregacija miesto susisiekimo priemonėse būtu
.isai panaikinta. Toks reikalavimas, rodosi, būtų vi-Kilmonytei patiko H*waj*i kalauja,

Pietvakarių ione

Susitikimas su redakto
rium Įvyko knygyne. Už
baigus pasikalbėjimą, kny
gyno administratorė Mrs.
Hadley pasisiūiė mus nu- yž Laisvų Lietuvą 
vežti ir aprodyti pietvaka-
rių salos šoną, kur yra daug ookbvno J. Tysliava pri- ming du trečdaliu tiek, kiek
Įdomių vietų. Susitarėm su-mena J.31. „styje. :165 milionai amerikiečių 
sitikti sekantį rytą. imetM ‘Keleivio pasisaky--au gaminaj jeį Silėnui ne-

šeštadienis kain ir šven i™’ ap‘e i“ -ŠeS,“!lk‘t svaigsta gaiva nuo Ameri- 
tadienis, plantacijų darbi-;tUoja toki pasisakymą: , kos gamybos, tai ko ta jo
ninkai nedirba. Jie dau-: -visi tie’-apvaikščiojimai’ su- ?alva nori svaigti nuo dvie- 
giausiai pajūriais žvejoja įsideda tik iš tuščių kalbų apie JM tiecdahų ameiikoniskos 
arba triūsia apie namus? pavergtą Vilnių ir apie ‘laisvą gamybos, kūną bolševikai 
Kiti važiuoja su šeimom į-Lietuvą.’ Tie mitingų rengėjai ateityje žada pasiekti? At- 
kalnus, kui' ir mes vyksta-|,!^m*r^a. kad nuo 1926 m. 17 rodo, kad toki ta ir jo gal- 

* gruodžio laisvos Lietuvos ne- va tėra.
bėra.” *

Visai teisingai buvo pa- Prezidentą* “Runy»”
sakyta. Gruodžio J**' prezidentas D. D. Eisen-
versmas buvo paneigimas ansisDiendė statvti
Vievin šešioliktosios “sie-nouei apsisprenoe sutiyu
Kimu ir troškimu.” Lietuvo-^'0. Kandidatui ą . antiam 

. „__ terminui. Jis sakosi jaucią-
je \yia\usi s ’ sis užtenkamai tvirtas, kad
tatura, kuriai J. Tysliava ir ... , , . ’ ,
po diktatoriaus mirties iifalet\. P^nkm metas 
net po Lietuvos galo vis dar arnautl . mUanausiose sa- 
nuduoda esąs ištikimas, bu-

Kas Savaite
;na visokių gėrybių. 220 mi- 
įlionų Rusijos gyventojų ga-

Iš Tolimųjų Hawajų
.-ai suprantamas ir teisingas, bet Montgomery negrai 
.iek toli dar neina. Jie tik reikalauja, kad autobusuose 
ie galėtų savo “juodąjį” skyrių praplėsti

vadinamame “baltajame” skyriuje, jei ten 
vietų.
jiems reikėtų važiuoti statiems, kai tuo tarpu “balta- tarnų paveikslų
jame” skyriuje yra tuščios kėdės, kuriomis niekas ne- Holfv\voode • *

kad
straipsnius Į

Pavažiavus 40 mylių nuo 
Lihue miestelio, kuriame 
via šio apskričio valdvietes 
būveinė ir Kauai salos cen
tras, privažiuosi grandinę 
aukštų kalnų, kurie siekia 
iki 5,170 pėdų ū- tose tarp-ie 
kalnėse randasi didžioji Pa- 
cifiko įduba (“Grand Can- 
yon of the Pacific”), kuri 
turi mylią pločio, apie 10

pareigose, jei žmones
• j-: norės ji toms pareigoms iš-mylių ilgio ir 3,439 „ėdasi™ sumindžiojusi , puiiv? /•

gylio- , l Vasai 10 šešioliktosios ide- R(.|)ubljkonų tarpe dide_

Geras kelias prieina prie jei J. Tysliava apie tai11? džiaugsmas, nes stiprės-
pat įdubos (tarpkalnio i, nieko nežino, tai tik todėl,"10 kan<!,dato jie nesitikę-
matosi gražus įvairių spal- kad jis pasiverčia neišma- *>. SU™S‘.L ^publtkonus re-

versciau savo vaUdas tekant i nėliu. Kadangi orieš tyčia ar s>>auda <° tai y, a
anglų kalbą «a nipko nBaimatn „k tam-„etvčia lodSmį neišmany-ra,lzlRlska, .<lliu(runiil. "P““* 

džiūgauja ir sieks-
Cstvome ii Hnllv

Ojų skyrius yra perpildytas. Jie nenori, kad savo'kasdieninio darbo kra- įyt.a • TaĮP ,,a! <!?"eel.is *a'litis gamtos vaizdus; pus-sveiko razumo.
........ — - - - - 5QsUnžje bai dorami, apie hetunų k,l-skirtingos spalvos

apie kų mes1”*’ kultiną, k?1 mus zmo- pranyksta, tik matysi pilką šilėnas Aiškina 
r i naudoja. Tik tokius reikalavimus negrai testato ir jau rašėme. Rūta aplankė ,nPs, daugiausiai gyvena, gjjų slėnį apie trečią valan-
-’.ž tuos kuklius reikalavimus jie išėjo i kovą. Išėjo Ramiajam vandenyne daug kl^k .11 koklu5 Įaiki-ascius po pietų matysi tas pa- 
.It-ningai. ramiai. Įspūdingai. salų ir daug ką matė, bet čias vietas tik jau bus ki-

Pats faktas, kad negrai
'gybės per teismus, bet sug 

•utinio boikoto priemonių
neva tai aukštesnes “balta:

is pirmyn jų kovoje už lygybę. Gera yra turėti už Jinai dėkoja mums iv faktoriui <avo vaKarvKscius ’ r • ’-»• ♦ i
,;.v„ „uearos teismus ir įstatymus, bet nemažiau ^ar-įspūdž^  ̂

tarp
sako. “jei nebūčiau taip —P1’matyti šiuos gamtos reiški- “buvo klaidinga vystyti

aidėmis praneša 
Eisenhovverio ap

sisprendimą ir jau žiūri į 
rinkimus, kaip i išspręstą 
reikalą, lyg tarsi Aikio 
“yes” viską būtų nusvėręs, 

poli- Dabar dauguma spaudos 
išaiš- ir “polsteriai” iki rinkimų

Bolševikų “Laisvės’ 
trakas šilėnas nutarė

Sečkus papasakojo re- indas ir dar kitur tamsiai si buv^ aršiausieji staliniai- nuomonę patvirtinti, ar pa- 
iui savo vakarykščius žau įšaliu «tnlnai žiai spiaudė Į Staliną. Jis sirinkti kitą kandidatą ir

:ra vra Turėti ir
zalui esant, paremtų labai Įtikinamais 
priešininkų kišenę.

Po 12 savaičių boikoto Alabamos gubernatorius 
.atarė “ši tą daiyti.” Jis dar nežino, ką jis darys. ix?t 

..s iau buvo sušaukęs laikraštininkus (negras aplenk
damas) ir jiems aiškino, kad reikėsią Įkurti bendra 

ir negrų komisiją, kuri imtųsi p riešingu mus 
lyginti ir “nesusipratimus” pašalinti. Bet ar “baltų

jų viršenybės” šalininkai sutiko daiyti negrams nuo- 
zooas. dar nėra žinoma, o lre nuolaidų negrai 
sutiks baieti boikotą ir vėl leisti save už savo 
žeminti miesto susisiekimo priemonėse.

Montgomeiy atsitikimas vra tik vienas

ekonominę jėgą, kad savo teises, rei- £“^“^0 ?ono: kln' b"vom !>»-satdio vietovių vien tik pa. išaiškinta, jog
\ matėm, matyti šiuos gamtos reiški

įsimylėjus i krutamu pa- kall> ?’ ‘žla!i‘ f"," - r"al1io' nius. vieno asmens kultą, paneig- Amerikoje svečiuojasi Ita
' ' ' • 1 se. o jos spinduliai kalnų Truputi toliau už didžio- ti

protarpiuose — ’-----’
Įvairiausių
ro neapsakomai gražų vaiz-

Nucsii ožiai atlipi aso ii dą. vieta pasaulyj. Amerikos
kclCl negalCJO. ________ __ r orarJnom uncboipitJt’imii nov

argumentais Italijos Prezidentas

veikslų profesiją ir vaidini
mą—tuoj vykčiau gyventi 
i Havajus.”

atsiprašo

kolektyvinę vadovybę, talijos prezidentas Giovani 
° . ?la . ylvaiV*M sios įdubos kalnų viršūnė- silpninti kritiką iš apačios, Gronchi. Prieš jam atvyks- 
n™*!? "Je ,,andasi didžiausis pelky-pastatyti vieną asmenį per tan Į šią šalį pranciškonų

nas, kur yra lietingiausia daug centrinėje vietoje. “Darbininkas” Brooklyne
, ..... Ka dabai- sako Chi-uš- įdelbę kad Italijos pręzi

mus auimikvti Pet pasižada Mes Šienam rytų šone .apskaičiavimu per . - Bulganinas. Malen - -i-™’
........ 'mos „regoj pts mus 1 ™«01» tekant, . 25 metus, kas- R

vargu atvvx-ti drauge su savo tė- ai
pinigus vėliais. Tai malonu girdėti.

, ... Vietos spaudaHlyklis. , -
naci negrai nebenori tenkintis antros eilės piliečių pa- Vietos savaitraštį.“Gar- t$, viš darosi 
dėtimi. Rūgimas ir nepasitenkinimas jaučiamas ir vi- den Island” .gražiai atsilie- karštesnis, dieni

dentas “kraustosi iš galvos’
... . . , kov'as?

is juros gelmių iškyla met cia knnta 460 colių ai- - , ... i • tjei. lijos vadas de Gaspen vi-
tarytum milžiniškas lieps-’>a virš 38 pėdų lietaus o kn?tika ' ki(?k •savik,.itika. sada nepasitikėjęs dabartį- 
nojančios ugnies kamuolys, *938 m. įskilto 624 cohai , . . .. tv Drįe to j.ui
greit, kyla į dangaus skilai al*«. 5? pėdos vandens. Jei- f0"k a‘is^ėV ‘ £ Xi

mažesnis, 3wyje^^^ct^t^ lietaus- sak\-j^aj k^j^įii jie dabar save bendrų pareiškimų su prezi-

niu Italijos prezidentu.
Iš Italijos svečio kalbų ir

jaučiama
sur kitur, kur negrų pilietinės teisės yra mindomos po 
Kojomis. Kova dėl lygių ir visiems bendrų mokyklų 
t;dėl panaikinimo segregacijos Įvairiose susisiekimo 
. yienonėse vyksta plačiu frontu ir ta kova skatina ir 
visus amerikiečius, kurie nėra “baltųjų viršenybės” 
niežų apsėsti, pagalvoti, kaip ateiti negrams pilie
čiams i pagalbą, kad jie juo greičiau išsikovotų 
lygias pilietines teises.

mauvouu,, v * Vr*1 f41 i z.-- • marKsistai
diena šiltesnė ir sim» Montanos valstijoj,— . . .. . „
... i-- t- AmzvirtVo KHUKUOJd. dentu D. D. Eisenhoweriu

pe apie Jono Sečkaus apsi-, vidurdienyj jau būna saulė paplukdytų visą Ameriką. J visai neatrodo, kad jis
iank\ ma mūsų Kauai salo- paprasto dydžio, o diena Daugiau apie šią ekspe- Matot^ kaip viskas pa- kiaustytųsi iš galvos. Atro- 
je. Cenūahnio knygyno ad-Įprastai šilta. diciją nerašysiu, nes

Bet saulę
riose matėm pirmą syk

ministi atorė Mrs. Tnelma 
Hadlev susidomėjo mūsų i 
svečio vizitu ir pasirūpino

Tai “savikritika,” o do, kad tėvai pranciškonai 
svečUs " Sečkis"’ žadėjo “ra- "e ,kas kita.s’ l.egu .būtų > Jokio ^ikalo savo vien

mas |JI asta-

leidžiantis ma- syti savo jspudzius, tai čia , ,
tik dalgio naliočian o anc ę

A p z v a I

Molotovai ir Mikojanai pa-minti kataliką ir net kata- 
nešliaužioti pilvu likiškos šalies prezidentą

sau

g a
BALIONŲ “BALIONE” (ti balionų surinktomis ži 

Rusų balionai pasirodė' cianus. Bendradarbiavimas

YV. Ching, kuris savo reda-na v®s>’n» ® tas didysis LINAS BE ADATOS RUIVa’f m®tęs. Kai diktato-, kurie, lyg iš A. Bimbos pa-
guojamam laikraštyje ital- m«olys •?leit knnta ,r pm-w»lw;tius užvertę kojas, tada lie- simokę, sau nepatinkamus 
pino mudviejų atvaizdus ir!nyksta J?ros ge’^. Kar- R . -jn cukrau§ n žuviai gavo laisvę j, pake-įžmones nori skaityti kandi-
savo skiltyse davė platų ap-į ? ,pi'anyksta.,n' ?! spa YH0-ga sergantieji žmonės kas-dentl’ ° Šdei;aį.gav? P^Įdatais Į psichiatrinę ligoni- 
rašymą apie Sečkaus kilmę,}*1. ka^M sesehai n palieka jejstj įnsuii_ ^os b?vo j^alektinį sunuo-,nę.
tarnybą Dėdės Šamo mari-VY11 *lk zrnoS‘aus vandentu- su §vjrkgtu jr adata. Tas’dega'lin^ dlU ka’^ parody- o prezidentas Gronchi 
nuošė, Jono užsitarnautusAeJe‘

'irs Amerikos teritorijos! reikštųsi tuo, kad Amerika
Tokią žinia pereita savaitę lr PusBa suderintų balionų . _ . - - :

Baidymo techniką, leistu nu°Pelnus n' dabar ramų. Kuomet mūsų svečias gy- Nenuostebu, kad mokslinin- , Svai«t>
balionais Įvairius Floridoj. jvais žodžiais piešė savo įs-kai visą laiką stengėsi at- * ****

Kuomet Jonas Sečkus pūdžius. tai redaktorius rasti vaista ar insulino for-! Tas r»afc nnlitinVs

“Darbininkui” neįtiko to
dėl, kad jis ir į socialistus 
žiūii, kaip į galimus part- 

Tas pats politrakas Šilė-in!fįs Italijos politikoje. To 
sako “Laisvėje,” jog!“,‘eko «alvaI 'ss'krausty- 

bolševikų suvažiavimas Ma-1*1, 9
ne tiktai padarė ide- ,<lf „ „ . ...

ir vien tik girdė- kiečių surastą vieną vaistą loginiu “pakaitų”, bet me-j R,y4h* Tynaejuna*
Dabar pasirodo, kad ir ru-1 Araerikos pasiūlvma. dar dėjo ,mai?ęs. apklausinėji-;tum ši žmogų kalbant, tai,iš sulfa grupės, kuris be ;tė “žvilgsnį į ateitį” ir nu-1 Senato išrinkta komisi-
siški balionai lanko Ameri-žinoma, bet ‘galima mas’ kas ngl »klandz!a> bu-Įpamąnytum, kad jis yra adatos veikia į cukraus li-|tiesė planus socialistinei!ja rinkiminiams “patepi-
kos žeme ir ka tai tyrinėja abejoti, kad bolševikai ims v<) aPi as-vta. Dabar visi rei-.profesionalis poetas, gam-gą numušdamas kraujo cu-Įstatybai, “kurie savo didin-mams” ar, paprasčiau sa-
arba. kaip rusai sakvtu ka >r sutiks bendradarbiauti. , -• , • v j • • u tos vaizdM piešėjas arba pa- krų. , gurnu beveik svaigina gal-
-ai šnipinėje. Resu balionų Tai bfitų visai „e

sudaro daug nepatogumo.
Amerikos vvriau-]»askelbė

sybė. * J kaitų su
Kiek čia senai rusai skun- Panašius aparatus orui tv

dėsi, kad Amerikos balionai 1 inėti ir panašiai dirbtų
“laužo” jų teritorijos orą 
ir skundėsi dėl tokio nekai- 
myniško Amerikos elgesio.

ir
vien, užuot 
Įtarinėti... 

Ką rusai

redaktorius rasti vaistą ar insulino for

protestuoti

atsakys i

Šiuo metu viena Ameri- vą.”
kant, kyšiams tyrinėti, vis 
dar neišsijudina i darbą. 

Ar tik ne per daug “Lais- Ji nenori per giliai raustis, 
vės” rašytojas išgėrė, kad j kad neiškėlus viešumon ne

netikėtum, kad jis kos vaistų bendrovė labai 
užgrūdintas Jungti- kruonščiai ši vaista tiria.

pasirodė ir Japonijoj ir ki-Maskvos papratimą, 
tose šalyse ir niekas nesi- Kada 
tveria dėlto už pal

įdomu, kad Amerika 
rusų balionų pasii

kituose nėja su balionais, tas yra^augelyj ekspedicijų, įskai-! Moteris išmoksta greičiau jo 1960 metais gaminti kuo toks
bendradarbiauti ir narikeb ikrastuos?’. „*** *’usai turėjo ‘giyniausias imperializ-,tant Nicaragua, Vera Crus vilioti negu “Tėve mūsų.” maždaug du trečdalius tiek, baigsis, 
bendi adai biaut! n pasikeis- geras akis” protestuoti, pa-mas.” |ir Haiti ” , j Burtam kiek Amerika dabar gami-

i itorialini orą. Tokia jau kietai

“tyrinėjimas”

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Philadelphijos naujienos kazokų atstovai. Estai at

siuntė sveikinimo delegaci
ją. Teis. J. A. Stiklioriaus

-------- buvo perskaitytos, minėjimo
skelbtus 14 punktų, kūnais dalyvių priimtos ir vėliau i 
remiantis tvarkėsi pokarinis Washingtoną pasiųstos re- 
1918 m. pasaulis. Antrąjį zoliucijos, prašant JAV vy- 

Ru-

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Gražiai paminėjome 
Vasario Šešioliktąją

Vasario 16 minėjimas, , ... . , .
įvykęs vasario mėn. 19 d., Pasaulini kai‘4 šukele taip nausybė reikalauti Sov 
Lietuviu Muzik dinėi salei’ I,at ne Vakarų demokrati-!3iją pasitraukti iš užimtų S labai ^pūdinZ. Kaip *•> totalistiniy rožimyĮFabaltijo kraštu, 
visuomet, taip ir šiais me- tvarkomos gruobomskos: Meninę dali sudarė L. 
tais, minėjime dalyvavo la- va^sbbės. .Y*ena So-iKaulinio choro dainos, Lie- 
bai daug žmonių. Minėjimą Rusija, tęsdama ca-|tuvių Studentų Tautinių šo-
suruošė Lietuviu Bendruo- .mpei ializmą, uzgiobe^kiu gi upės, vadovaujamos 
menės Philadelphijos apy- Lietuvą, nežiūrint, kad su j Irenos Karalienės, tautiniai 
linkės naujoji valdyba, ku- > anksčiau buvo sudalytos šokiai. LB iždininkas J. 
riai talkininkavo visos šia- d^ugiskumo n nepuoli- Adomonis pranešė, kad au- 
me mieste esančios lietuvių1110 šutai tys. Boy. Rusijos, kų surinkta daugiau ne 
patriotinės organizacijos. ,vadai jokios mora-; $1400. Aukos dar tebeplau-

o . , . ... les kalbėdami apie laisvą kia.
s 1 y.’ Lietuvos prisijungimą pne Minėjimas buvo baigtas

"ov. Rusijos.” Be Lietuvos, Lietuvių tautos himnu. fprieš žiūrovus pasirodė »*- Q . 
šame savo didingume kiek-

JIEMS DABAR KALĖDOS

...v. ■ ..•»
Y ubą City, Calif., Kalėdų melu buvo vandens 
semtas, tu dėl ir šventės buvo nekokios. Smili 
ma nutarė
eglutę.

a?-
sei-

savn vaikams dabar papuošti Kalėdą

Kas girdėt Brooklyne
Nusikratė komunistų lankytojai.

T , . , .. . . Naujon valdybon išrinkti.Jau penkiasdešimts metu.. . . • = ;* ... - lietuviu visuomenėj geraiveikia lietuviu siuvėjų sos- -• .* • , ._ , , 5.z,... T> , . žinomi, nieko bendro su ko-tineje Brooklvne Lietuviu . . . • . ■u , - T. ‘ munistais neturinti asme-Piheciu klubas. Jis įkurtas . e. . •, , , J j • nys: pirm. St. Guctas. vice-visiems klubams bendrai . r d - ’ i?pirm. F. Bružas, ižd. B. 
Laurys, knygų prižiūrėto
jas J. Žaltys, teisių patarė
ju adv. S. Zubavičius. Nu

z . . . . dar eile kitų tautųvienam lietuviu; mielas c, r» •• \ o i. i .. . i • Sov. Rusijos pavergta. Sov?vaizdas: įs spalvotu kąsni-T1 .. J b. ♦ • i - t - . Rusijos vadai raudonąjįnų nuausta trispalve Lietu- . J . .. ...... , . . imperializmą plečia pasau-
gilumoje, o jos viduryje ka- lyj®' . .
bojo Lietuvos Valstybės Bet laisvasis pasaulis jau 
ženklas — Vytis. Scenos vi- na.iunda, pasakė. K. Bieli

buvo! K. Tautkus

PITTSBURGH, PA.

Buvo susirinkęs Balfas
Vasario 19 d. buvo sky-

durvj7 stove jo nedidelis sta-"is- Jau raudonojo imperia-naus gausus metinis susi 
» i - lietuviuko- Bzmo melagystėmis prade- linkimas. Jislelis, apdengtas 
sios drobės gabalu, kuri bu da nebetikėti.

priėmė valdy- 
Pavergtosios bos darbų apyskaitą ir ap

vo papuošta 
tų juosta.

lietuvišku raš tautos beldžiasi į pasaulio tarė ateities darbų planus. 900, o kvota Detroitui 
S’ sąžinę. Susiorganizavęs į šių metų valdybą iš- ta didesnė ne $3,000. į au-

veikiančiais pagrindais. Jo 
nai iams rūpėjo sava lietu
viška kultūra, jos narių la
vinimas ii- savišalpa. Savi
šalpos reikalams sudarytas 
atskiras fondas. Kultūros 
reikalai į toki fondą nebu
vo suvesti. Beje, jie buvo 
visai pamiršti, kai klubo 
valdyboj Įsigalėjo maskvi- 
niai “svieto lygintojai” — 
komunistai. Jie 
dvidešimts metų
kavo. Vaidybos pryšaky bu- namus ir jo tunas siekia 

-■ ;■■■ ---r— . . .... ————- vo iškištos menkystės, o tų arti 100 tūkstančių dolerių.
Skiotys, A. ir J. Polikai-Taliai - Kelpša, Lždavinie- menkvsčiu užnutrarvj veikė Kadangi šiais metais ra
čiai), G. Gobienės vadovau- nė ir A. Žičkus po $5, Kas- mizarininkai - šolomskinin- deni sueina 50 metu, ka; 
jama šokių grupė ir dėklą- peras, Litvaitis, Masionis ii' kai. Seniau to klubo prava- tas klubas įsikūrė, tai su- 
matoriai P. Zaranka, B. Šatkai — po $3, o kiti ma- dyriai nesislėpė, kad jis daryta komisija tą pusšim- 
Račkaitė ir A. Pesys. žesnėmis sumomis. yra komunistu tvarkomas, čio sukaktį paminėti.

Aukų surinkta apie $2,-,..^“° ,ur‘nkta aukų $712. Vėliau, kitiems vėjams pūs- Naujoji klubo valdyba pa-

mo ir restorano kormsiją 
sudaro: pirm. J. Masaitis, 
sekr. P. Tiškus, nariai: L. 
Šerkšnys, A. Grunskis ir S. 
Paleckis. Biznio knygų ve
dėju adv. S. Briedis.

Lietuvių Piliečių kiubas 
čia veik veikia 280 Union, Brcok- 
šeiminin- lyne. Klubas turi nuosavus

T T*
skir- V,sos aukos, 

smulkias išlaidą:
apmokėjus telė ju.- tokia drąsa dingo, siryžusi veikti nepriklauso-

u;

J“"?.“' ... -...Jungtinis Europos" Paverį-"nkti: pirm. V. Koliėienė, kų dydį galėjo atsiliepti h
Tautų Seimas New vicepirm. O. Gutauskienė, darbų sumažėjimas. _

šiame ,,- Yorke atstovauja apie 
‘(, U milionų Sov. Rusijos pa

vergtų žmonių. Džiugu, kad Bosas ir J. Skimundris. 
ir mes, lietuviai nesame at- Gegužės 20 d. nutaria 

nuo kitų tautų. Mes rengti kortų vakarą. Gražu
........... r» • o u turime Vliką, Altą, Lietu- būtų, kad tą dieną kitos or-

grazių mindų. Po jo ka.bos Laisvėg Komitetą. Mes ganizacijos nerengtų pobū- 
Philadelphijos lietuv ių cho- vėJ randame mūsu neĮaįmės vių ir visi gausiai atsilan-'

LB pirm. M. ragėms, 
krašte gimęs ir augęs 
vių kilmės amerikietis, 
ris nors labai trumpai 
kalbėjo, bet minėjimo 
lyviams perdavė

100 sekr. A. Krapavičius, ižd? 
. A. Paleckis, iždo glob. J.

M. L. B.

te-
IIC7 H<1“

pluoštą l”1

ras, vadovaujamas Leono 
Kaulinio, sugiedojo JAV 
himną.

Po šio didingo
kun A Bielskis sukalbėjo JAy yž R lietuviai,
maldą. Po io maldos choras ... . . . ».

. a . J. ,kT- .. esame giliai dėkingi šio di-sugrodojo giesmę: Is s,r- va)_
d,es gilumu sauKiames ta- i . tejkj. ----------
ves, Viešpatie: I o ios, vi- .... . . ‘ .... D ./ . 1 A . i • ma išlaisvinimo vilti. Bus saunus moterųsiems atsistojus, tvlos ir su- * • . . u-.*•i - * * i ,• Te°ul nebūna mū^u tame veteranių pobūvissikaupimo minute pagerbti , neuuna inusų
žuvusieji už Lietuvos laisvę, pezertyi-ų,
Po tvlos minutės teis. Jo- bėgtų, saca vyksta kova uz ranu šeimų narės, nesenai 
nas A. StikJiorius, progra- Uet«''as išlaisvinimą: taip 
moję atlikęs pranešėjo ra,° tll( balllal !r savanau

bus is- Tada pradėjo jie dangsty- mai nuo bet kurių 
Amerikos tis bepartvvių progresyvių sambūrių ir klubą 

Ne ture- \ardu. visiems prieinamą,
jusieji progos paaukoti, sa- Lietuvių Piliečių klube Taigi, Brooklyno Lietu- 
yo auką prašomi tuojau pastaraisiais metais būta vių Piliečių klubas apsiva- 
įteikti komiteto iždininkui neramumų, kurie neretai lė nuo komunistuojančių ir 
J. Spramaieiu. \isiems uz baigdavosi peštynėmis. Tie jau nebus bimbininkų mel- 
aukas nuoširdžiai dėkoda- neramumai atsirado, kai žiama karvutė, 
mi, tikimės, kad tos aukos prasidėjo komunistų paren- Gražus Easton, Pa., ’ie- 
padės priariirti Lietuvos girnų piketavimai. Vienas tuviams pavyzdys, taip , at
Laisvės rvta.

poPlliliU
padarvti

PATERSON, N. J.

Dėkojame tr taukiame 
daugiau

Minint Lietuvos Nepri-
tautos laisvės kytu į Balfo parengimą, klausomvbės paskelbimo

troškimų supratimą ne kur Tuo būdu būtų paremtas 38-ją sukaktį 1956 m. va-
kitur, o tik Vakarų demo- tas svarbus vargšų šelpimo sario 19 d. kovai dėl Lie-

momento kiatįjos šjūygg^ pirmiausiai darbas, kurį dirba Balfas. įtuvos išlaisvinimo aukojo:

iitmiilimn
Komitetasir

F. *Ž.

CHICAGO. ILL.

Lietuvių Piliečių klubas— Surinkta beveik $9,000
$50, Fabijonas Saranka— čikagiečiai Vasario Lie- 
$33, kleb. kun. J. Kinta ir tuvos nepiiklausmyb 
kun. Vyt. Demikis — po statymo paskelbimo 
$25, R. Butkus $20, V. Bal-tį minėjo vasario 19 d. T 
tutis, V. Frapoli ir J. Tu-pi-Oga Lietuvos

. mavičius — po $15, A.Musu motervs, karo vete- T n,.„. . L1O• J- Rugiai — $13, St. ir D. 97 
Stanaičiai — $12, G. ir V.

DETROIT, MICH.

alP tesusibūrė, bet jau turi per t5If.nakovai 
au- 60 nariu. Kovo 11 d., tai f J L.

Jasys, Jaškeliūnas, Klimas, kapinėse

- $11, Ad. Ai- 
čukas, Eitmanas, Gelažius, Vasariovaidmenį, pakvietė kalbėti dziaL Mobilizuokime mūsų gį sekmadienį, buvusio- V 

Vyriausiojo Lietuvos Išlais- v,sas .^gas veikdami kan- je Lietuvių svetainėje (25 
vinimo Komiteto narį Kiprą tnab ištvermingi ir sutarti- Stl, ir Vernor Hwy)

. n<ii9 nes mes esume karo ii>n5i«a suhuvima xxvv'1VAillllrK1* ^wvj/at
K i..oka,i___ „padėtyje su galingu priešu..TvaAU vaknHo hn« -nUtūe Pabaltijo Motei-ų^.Tąi-ybošdalvv

sus kitus turimus leidimus 
atimti, jei nesiliaus klubo 

suKak- ,)atajpOse neramumai, jei
ligšiolinė klubo vadovybė proga Lretuvos knsvimroo asiĮiks atejijaj 

11 reikalams surinkta $8,006.-
Klubo nariams parūpo jo 

, . . ateitis. Vasario 3 d. buvo
ralaicota 0. Dovg.mene sušauktas nepaprastas na-

18 d. Tautinėse vių susirinkimas. Atėjo į

»ės at-

n
nes mes esame naiu ,

Bielinis, kalbėdamas Paštyje su galingu priešu. Trečią valandą bus pietūs, 
apie Vasario 16-sios reikš- Nepr. Lietuvos valstybė o vėliau kortų lošimas 
mę, sakė, kad Lietuvos Ne- bus atstatyta,—pereiškė K. kiti įvairumai.
priklausomos Valstybės pa-Bielinis. - Sutrupėjo carų Moterys kviečia visus ve- D i, Urbonavičius po vieti

Lietuvai geležiniai teranų bičiulius gausiai da-____ .- - - * •ir

Bielinį.

palaidota žinoma j] 64 nariai. Toks narių di- 
. icius, L. K. M. darbuotoja Ona Juraitė - deks skaičius retai kada 

Ateitininkų kuopa, Mikniai, Dcvpinienė. Laidotuvėse susirinkdavo. Tokiu narių
avo keli šimtai

. Lietuvių klubas, Rubuževi- nės artimųjų 
'icius, Ir. ir VI. Stanaičiai, A. ‘—

Sprainaitis, šv. Kazimiero “Pokariniais
menas nesukūrė 

$10, Abakanavičius, Ant. vieno įsidėmėtino meno kū
____ Moterys kviečia

skelbimo aktu buvo išreikš- nukalti
ta priešų ilgai t;ugdoma pančiai hitlėrizmas nugar- lyvauti taroe subūvime - AidukaSj Bražinskai ir lva-rinio." Taip sako pačiu ko- 
hetuvro tautos valia: gy- rocjo i baisią giiuvesių pra- tuo padėti vete,anams )SP nauska. M mokslo žurnalą-
venti laisvai ir tvarkyti rąją, bukime tikri,—sake gyti Memonal Building. Šaulienė ir Vili-■
valstybinį gyvenimą nepri-Bielinis, — kruvinoji komu-- Ta pačia proga kviečia- ^^ Abakanavičie-
klausomai. Baigiantis I pa-nizmo banga taip pat su-mos, jaunos ir senos, stot’Adomavičiai, Sten. Au- 
sauliniam karui pavergtų duš, atsitrenkusi į Vakarų į nariais į veteranų moterų yį^. g ga.
tautų laisvės šūkiai gimė ne laisvojo demokratinio pa-|pagelbinę organizaciją Na-,las/’ Bieliūnas,* Ciži’ūnas’ 
totalitaristinėse valstybėse, šaulio pasipriešinimą no metinis mkestis tik $2. Gudonis Jankauskaitė, J.
bet Vakarti demokratijose. Po K. Bielinio kalbos;
Jis priminė gai-sųjį JAV minėjimo dalyvius sveikino i £ven|£ pavyko 
prez. W. Wilsoną, jo pa- latvių, ukrainiečių, estų ir

NAI JA KiRPVhL

pavyzdy:
toks piketuojančių klubo Lietuvių Piliečių klubo na- 
patalpose buvo skaudžiai riams tinkamai susitvarkyti, 
sumuštas. Klubo veikimas jo nariams padarytus nuo- 
parūpo tiems, kas tvarkos stolius susiprasti grąžinti ir 
Galioja — įsikišo FBI atsto- nusikratyti tų, kurie ne sa
vai. Klubui atėmė kabare- vo, bet svetimo reikalo žiū
ro leidimą ir pagrasino vi- ri į Maskvą besidairydami.

Svečias

LSS 19 Icd. susirinkimas
LSS 19 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus kovo 9 d. 
7:30 vak vak. Lietuvių At
letų klube (1332 Halsev 
Str., Brooklynl. .Jame bus 
duota vasario 11 d. pokylio 
apyskaita.

J. Valaitis skaitys paskai
tą: ‘.‘Socializmas ir huma
nizmas.”reikalams atsilanky- vigi n;,,.iai

vykusiai naudo- -iami da|vvaut:
!J”"; , »• Jie™ prašomi pasiruošti šumokė-
pavykdavo valdybon ir ki-Įj 19-5 m. na, jo moke5ti.

velio- -lU'-o 
ir pažįstamų, niu iki

Josi komunistai
laikais so

klubo pareigoms pa
rinkti sau pataikaujančius.

Dabar susirinkusieji 34 
išrinko naują valdy- 
;itus klubo pareigū- 

ius. Vadinasi, visi komu-

nė toms

balsais 
Į;o b’

šiol Taip
kvie-

pat

raštuojantieji ar jiems pri-
Sviokia (dirbės* ^antieji pasiliko už durų.

89, Bet jų salininkai vis dėl to

PATARTINA VISIEMS JSIGYTI
^AVJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, »u Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

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

KELEIVIS
636 E. Broadvray So. Boeton 27, Masą.

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sukakties mi
nėjimas buvo gražus. Jį 
pradėjo Organizacijų Cen
tro pirm. P. Politeraitis ir 
perdavė vadovavimą inž. J. 
Dumčiui.

! Po kun. dr. I. Boreišio in- 
vokacijos buvo perskaityta 
gubernatoriaus Williams 
pioklamacija. Vėliau kalbė
jo gubernatoriaus atstovas 
teisėjas Bohn, miesto tary
bos narė Mary Beck. Dar 
sveikino latviai, ukrainie
čiai, estai.

Pagrindinė kalba buvo 
i K. Škirpos. Labai gaila, kad

Komitetas

“Darbo” pobūvis
“Darbo” žurnalo bendra

darbių ir bičiulių pobūvis 
bus ne kovo 17 d., bet ba
landžio 14 d. 6 vai. vak. 
Free Baltic House (7o Str. 
ir Le-vington Avė., Manhat
tan).

Aš Jonas
j D. Mažeikos kirpykloje

Jurkšaitis, S. Jurkšaitis, p'-ird st
Kalėda, Kaseliai, Kažukau- }ter<“ nuosav .... , • . . i- , • • oeiKie n«i
skas, Keiaičiai. Kepenis, w,b“7 V'T ‘U ,ta! | ^tok.'V’ ku'.le,V" «kvlė bet ii

V.. Jus lietuvius atsilankyti ma-} suomet nori eiti su dau- ‘ J

.) atidariau \Vorces-} ^uiinko dar 28 balsus. Mat, 
osavą kirpyklą 354} kaip ir visur kitur, esama

i,. Į niirin tomo Gerklė, nors ir mažytė 
didžiausius

Keršplis, Kindetas, Klup- 
šienė 
jauskienė 
pečkienė 
kai
liauskas, Sarpalienė, VI 
Sauras, Senulis, A. ir V. » 
Stanaičiai, V. ir Pi*. Stanai- } 
čiai, J. Sprainaitis, šūkis, i

tūžmingai 
» ainomis.

v t ▼-r ▼•.
E “KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

« TV V ▼ •*r p™ n a mom įsi

Su pagarba. J. Sviokla •
I________________________«

Siunčiame vaisius f Lietuva

Remkite Moderniška Lietuvišką Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Dabar galima siųsti įvairius vaistus i Lietuvą iki $50.00 ver 
tė» be ruaiiko muito, jei kas atsiunčia iš Lietuvos nuo gydytojo 
receptą. Mūsų vaistinė siunčia streptomiciną, peniciliną, ivai-ip 
rius vitaminus ir kitus vaistus su geromis pasekmėmis.

kurie
kaina

Mes dykai supakuojame ir atliekame pasiuntimą tiems, 
sugedo mikrofonas ir kalbė-1 p*” mus Perka vaistus. Už pusę svaro vaistų siuntimo 
tojo kalba toliau sėdintiems ^ Wvu ir *2-30 oro P***u-
nebuvo girdima. Kai kurie1 Visi skaitytojai rašykit man dėl platesniu informacijų, 

dėl to išėjo nesulaukę galo.
Meninę dalį atliko vyrų 

kvartetas (P. Zaranka, EJ& Kelly Sq„ Ideal Pharmacy, Worcestor, Tel. PL 3-4M0 »

Vytautas Skrinska 
REGISTRUOTAS vaistininkas

Jei jums reikia va:-tu. kreipkitės pas registruota ’-mst nin
ku. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo me iikališkus 
daktaru receptus ir patarnauja visokiais saikams reikalais.

Taipgi, vaidai yra pasiunčiami n^r pa$tą 
ir į kitus mastus. Be to. užlaiko geriau
sios ru4ies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikra&čių. filmų, saldainiu, 
Aaltkotės riešutų, cigarų, cigarečm ir »ka- 
nių gėrimų.
VYTAVTAJI SKRINSKA 
Pharmacy Tatatfoto savininkasIdeal



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

—Sveikas gy vas, tėve!
Pakelk nosi auRštvn!

—O kam ją kelti?
—Išrodysi linksmesnis.
—Bet Rad man nelinks

ma, vaike.
—Kodėl nelinksma? Ar 

nesveikas?
—Dėl sveikatos dar ne

galiu skųstis. Maiki. ale bė- 
ca, kad pinigu nėra. nėra 
už ką išsigerti, šiušiai irgi 
prakiuro; reikėtų jau naujų 
padnacKų, o nėra iš ko. Nu, 
tai pasakyk', kaip čia žmo
gus gali būt linksmas, kad 
visko reikia, o nėra?

—Kiauius batus. teve,
gali sutaisyti pats, kaip aš
sutaisau savo. T*lai n

No. 10, Kovo 7, 1956
tintas
džiai su 
šventintas

------------------- ; vo jai
MO įdomaus straipsnio auto- joj gavo mokykla ir kunigu ve&daVi 

r.us Juozas Liudžius yra nau- seminariją, kurioms renka 
jas ateivis, Lietuvoje buvęs aukas ,,
žinomas teisininkas, * o dabar tz i • , i. - • • i **Clevelande privytas duona . ^10 kulturiiuo lygtoj
pelnyti sunkiu raumenp darbu. « teikiamas metimas, gal. teBu 
Kovo 10 d. Juozas Liudžius už- Rudyti jų įkeista kntgelė. kų ia| 
vers savo gyvenimo 65-jį pus* BETONAS GKAbINA P A- kuiĄ^rfvw„ 
lapj. Mes ta proga sveikiname SAULIUI. Šiui pus velnio ap- matšifiŠjg < 
jį. linkime jam geros sveikatos sėdimas mūsų dienomis tolijtįd$6 
ir neprarasti noro dažniau į JAV7. Sulietuvino J. Daga- nės meilini 
rankas plunksną imti. lis. Leidėj

Juozas Liudžius seniau,
tuvoje spaudoje labai mažai leziecių spaustuve. bastei Velnio a&aetoji
A^eXp j^vard^daTnai^“ D,01? BosC°’ Italija‘ Pa8^dyta geležinėj- lovoj pastangomis, bet mažai kas Atsiliepkite
tinkamas pažangiosios spaudos .. , ai,f čiužinio (j$Wt£$SO) ir težino, kad mintį tokį komi-
puslapiuose. Savo rašiniuose J. Sl knygele turi “impnma-pririšta prie lovos. Jos ran-tetą sukurti pakišo adv. Ste- Ieškomi šių kare žuvusiųjų 
Liudžius be pasigailėjimo pla- tur” “nikil " obstat” t. y. kovės ir suknelė buvo stip-ponas Briedis iš Brooklyno, mminės ir artimieji:
ka visus Žmogaus laisvės prie- Bažnyčios valdžios įgaliotų riai surištos, kad varomas kuris yra kandidatas Susi- Vmcento Dūdos, gim- 1923
šus. Jis dažnai mums primena, patikimų dvasininkų per-velnias neapnuogintų mo-vienijimo Lietuvių Ameri-m* J“?8®?.0 12 d » Vaitiekūnuo- 
kad kovodami su baisiuoju žiūrėta ir pripažinta, kad teriškės akyvaizdoje klebo- koje iždo globėjo parei- *e Gnnklskl°Aalsč-. Jono But- 
komunizmu. nepamirštume ir visa, kas joje parašyta, yra; no. * goms. Jis yra tos taip reikš- ^ausį *®<ld06 m. gruodžio 30
juodojo klerikalizmo. Apie tai suderinta su katalikų Baž- Kaip vvko velnio vary- mingos minties tėvas. v*į ° Bagužanskio^im
* rašo ir paskui,nu.jame nyčios mok$!u. Dėlt0 tai mas. kalbėsime kitą kaitą. ----------------------------------- baguzanaUo. gan. 192o

Darbo numerv (Nr. 4). Liu- tenka žiūrėti i ją. kaip i i Liūdžiu*
džiaus rašiniai visuomet >ra ge-knvga. skirta lietuviu _________________
rai apgalvoti, teigimai rimtai . . 7. : . * i • • • ‘
pagrįsti, jo rašymo būdas vi- . ANGLIJA
suomet ramus. jis nevartoja A oje KnvgOje aprasota _____
aštriu žodžių net ginčydamasi velnių išvanmo is vieno pajaicĮotas r. m. Saulė 
su didžiausiu priešininku, bet žmogaus (moteriškės) isto-
ir be jų visuomet jį sumala į rija. asario 20 d. Londono
miltus. ‘ Tai įvyko 1928 metais ru- Stretham Park kapinėse pa-

Juozas Liudžius nepamiršta deni Earligo parapijoj, Io- laidotas L.S.D. Partijos na- 
ir “Keleivio,” tikime, kad. išė- vos valstijoj. JAV. Apsėsto-O's Robertas M. Saulė, ku- 
jęs į pensiją, jis dar dažniau jj moteris buvo 40 metų ils l)0 sunkios ir ilgos ligos 

mergina, kini jaunystėje mire vasario 4 d. Laidotu- 
buvo pamaldi ir doroviniu v^s taip ilgai užtruko, dėl 

nriekaišto. Kai to> kad gydytojai nutarė jo

Knyga apie velnius

nepamo-
bepiga \i&ką j| atsimins.

kad manęs nieką
Kili ii • i. <1 Lt L iii
išmokt, ba eini škulėn, 
ka gi as? Kad ir nedurna
gaivą turiu, 
nors išmislvt

Redakcija

nlnld
aite-ir

Jis mums reikalingas
Šiandien visi žinome, jau įrodęs savo darbais, 

kad kiek Kersteno komitetas iš- Taigi, rinkdami Susivieniji- 
prie garsino kenčiančios Lietu- mo centro viršininkus, iždo 

jį vos vardą, kiek jis padėjo globėju išrinkime adv. Ste
lai- pasauliui suprasti bolševiku poną Briedį, savo balsą ati- 

n, velniškus kėslus, aiškiau- duokime jam.
lų, siais faktais įrodė komunis- Antras tinkamas kandi- 

kur tų vykdytus ir vykdomus datas iždo globėjo parei- 
o- mūsų tėvynėj žiaurumus, gcms yra Euphrozina Miku-

ne- Žinome, kad tas kongreso žiūtė.
Sena* Nary*

be

m. spalio 20 d., Šiauliuose. Juo
zo česnavičiaus, gim. 1922 m. 
rugsėjo 17 d. Lukšiuose, šakių 
apskr.

Svarbiu reikalu ieškomi: 
Elena Gabrisevičienė - šar. 

nauskaitė. Juozo duktė, gim. 
1910 m. Karaliūnų km., Van
džiogalos vaisė., Kauno apskr- 
Alfonsas Draginskas, jo žmo
na ir vaikai. Gersch Jedido 
Bliumbergo, gim. 1908 m. ko
vo 15 d., artimieji. Gvidonas 
šimkevičius, gim. 1921 m. Za
rasų apskr.. Smalvų vaisė., Ru- 
ciniškių km., po karo gyvenęs 
\ okietijoje, berods, Kasselio

Briedis stovykloje. Kazys Vokietaitis 
Briedis potyrius), apie 31 metų amž.

pačiam ką Daugelis lietuvių senes- poziunu------ ’ lavoną skrosti Mat io liganelengva nio amžiaus prisimena “pe- suėjo jai 14 metų amžiaus,iax on3 skiosti. Mat, jo liga 
Tai nedidelė apsėdo ją šėtonas. Koki pa- J^ms atrodė nepaprasta.

joje sėto- L. Socialdemokratų Par-
Steponas
Steponas

— nesą. teve. kad mo- klaknyges.” Tai nedidelė apsėdo ją 
rs didelė pagalba, knygelė apie pragaro kan- sikeitimai

’ * s kenčia nusidė-nui apsėda. ------ -- ----- ------ _ -----
mokti ir be mokvklos. štai, jėliy sielos. Knygos paveik-jo melstis, priimti komum-padėtas gražus gyvų gelių ni. spalio 20 d., taigi vyras jo 30 d Jurgis’Pletakus Mari- 
kaitvdamas laikrašti aš su-^ai vaizduoja vykdomas ją, kaz kokios yimnes je-vainikas. .... pajėgiausio amžiaus. Jo tė-ja juodaitienė, I95<t m. gvve-

nuodėmes ir ly-gos; pasislėpusios, trugue Kauangi velionis buvo vas buvo iietUvis, motina nusi Schlesuigo lietuvių stovy-
vaizduoja atpil-josios planus. Ji buvo jėga evangelikas, tai visas laido- jenkė, bet sūnų užaugino kloję ir iš ten išemigravusi į
įvairiose praga- atplėšta nuo Bažnyčios. Vi- tuvių apeigas atliko anglį- lietuviu. Jis baigė teisės JAV. Petras Svetok. Igno sūn.,

a. ro vietose raguoti ir uode- diniai baisai ją gundė prie konų bažnyčios dvasiškis, mokslus ir nuo 1928 m. ver-gim. 1890 m. Viliūnų km., Tra-
ir bjauriausių dalykų, šukei- Velionies Saulės kapas čiasi advokato praktika, klJ apskr., 1908 m. išemigravęs

mintis, pažymėtas Nr. 52.101, Sq. teisinę pagalbą teigdamas i JA\ ir «-vv- Maspeth. Marija 
28 A. daugiausia lietuviams. įBudcik, Igno d., gim. 1892 m.

apsėdo Laikau reikalinga čia pa- . , c . A iliūnų km., Trakų apskr., 19-
katilus do kuriais kūrenasi mergaitę lvtinio brendimo brėžti šitokį faktą. Velionis . v’ . : . He(1* Jau 08 m. išemigravusi į JAV ir

' didelTugnis metu. Bet kad jis būtu „a-Saulė ilgą laiką yra gyve-"?1 -vla 1 ketintų gyv. Maspeth. Anelė KabaJins.

Koks iš dau Pneš pirmąjį pašau-daręs ką nepapiasto. —ne-nęs Lietuvių Namuose, be oph? 1Ufiiv:n liūnu km.. Traku
linį karą Lietuv

tėvas iau pase- kunigai susilaikydavo 
i. <• nar nežinai? kam rei-bėję apie “peklą deg

jun.; smalos ir sieros.’’ Drąsesmv-g--......------- . cPi<iptni iii< v
" ji gi kunigai pasisakydavo, lių, kino, televizijos įtakoj Bet dabartinė Lietuvių Są-.: t “į piiipčin’ k’uho i ir kiškio aPskr ’ P° kapituliacijos

kad tokio pragaro, ‘ kokis atsiranda pagundos prie jungos vadovybė neatsiuntė min.nL^ n.,” ?yvenęs Flensburge, Vokietijo- 
Tim Kroger Schule. Litaui-

ka tu Čia sches DP Lager. Kun. vienuolio
Prano Raktūno (Raėkūno) iš 

- Marijampolės giminės — tėvai 
tų Sąjungos Centro Komite- ir brolis,4 po kapituliacijos gy- 
to vicepirmininkas ir tt. ir ven? be06 Augsburge, 
tt. Ieškomieji arba žinantieji

Adv. Steponas Briedis apie juTos prašomi susisiekti su

kvkl ivvko
Bet daus- daivku galima iš- ėias, kurias kenčia nusidė- nui apsėdus? — Ji negalė-tijos vardu ant karsto buvo yra gimęg BrookIyne 1900

zmojau kad dabar jau lai- didžiąsias 
kas apipurkšti vaismedžius, giagrečiai 
kas ją turi. Mokykloj ma-dą už jas 
r. e.- to nemokina. Taigi
kau. kad daug naudingų guoti velniai šakėmis . .
dalysiu galima išmokti ir jiešmais murdo Dievo teis- davo gėdingiausias 
... r -rvaics. reikia tik ne- mu nuteistas sielas į ver-Tiek.

5 tingėti, "reikia daug skaitv-dančios dervos (smalos) Taigi selenas
’^-unkus

darbas, tik reikia pabandy
ti. Kai išmoksi, gaiėsi ir 
lutiems sutaisyti: galėsi ir 
keletą centų užsidirbti.

—Ne. vaike, tokio prasto 
darbo as nedirbsiu. Ot, jei- 

i' Lll LiLiCtLuTi niciil p H 5* H K \ t, 
aaip pasidaryt gerą gyveni
mą be jokio (iaroo. tai bu
tum maiadec vyras!

—Be dai bo, tėve, žmo
gus negali gyventi.

—šiur, kad gali. Tik pa
žibu ėk, kaip tas kukorius 
r oz- raitis gyvena. Nieko 
nedkba. o gyvena sau Ry
me j ai ■ k< >:'.s i><mas.

me. lž 
<-0 pazitRa 

—v* i a ta i.

i‘C ir.;; 

Oč.IVI

I.ilZlUS pUlKSti. 
purkšti dėlto, kad va- 
i.t.-um.ikintu vaisiu.

- i 1 A. i

Juk <:a>ja! 
nei vaisiu.

nei

: .< r a lėva> vadini
"KURo-ium?

—Nu. tai kaip jį vadinti?
- > tituiuoja.-i “diplo

matinio korpuso šefu.”
- Sakai, šefas? Bet man 

ta*2 žodis neoatinka.
—Kodėl? *

—Todėl, Maiki. kad Ame
rikoj šefais vadinami tiktai 
nigeriai. ką restoranuose 
verda čapsuji. Taigi Lozo
raiti. kaip savo tautieti, 
mes negalim šefu vadinti. 
Aš ji vadinu kukorium.

—Ar tėvas irgi norėtum 
toki gyvenimą turėti kaip 
Lozoraitis?

—šiur, Maik’ Aš tik ne
norėčiau čapsuji virti.

-Neverda io ir Lozorai
I

uai

vui 
mo. 
mol 
\ er 
nis.

ror?

Nu. tai ką jis verda? 
Diplomatinę smalą. 
Maiki. tokios patrovos 

jau aš neišvirčiau.
-Aš irgi manau, kad te
reikia kitokio užsiėmi- 
Pabandyk kasdien iš- 

:ti i.ą nors nauja, o gy- 
ima> bus daug idomes-

Bet kam as galiu ką 
nauja išmokti, vaike.

Jeronimas černis, Jurgio ir Zu
zanos sūn.. gim. 1903 m. rugsė-

nei

. . ... lais, bet kaip nusidėjėlių los atėjusio velnio,
jų kiaušinių dvagios kančiag dėl padary- Velniai davėsi išvaromi, 

u Aaip tik atšils, tu gvvenįme nuodėmių. kada merginai suėjo 40 me- 
au.umų tuojau išsi- ‘ Religinė kultūra Lietu-tų, tai yra kada silpnėja 
.enkėjau Todėl me- VQje rvšium su mokslu ir pagundos.

reikia

iaugvo< Kalėjime visi turi viltį.
Ispanai

i apipthnįti da-gpaU(jos plėtimu anais lai- Apie tą netekusią pau.al- 
; :ma sunaikinti kaig norg paĮ8ngVa, bet ki- durno ir turinčią gėdingų

. i;- . lo aukštyn. Po truputį sklis- minčių ir bjauriu pagundų
Aaz.m. Mamų. ar tu ži- (;ama mOkslo šviesa rodė moteriškę sužinojo misijo- 

aib:? -'laiio gas- lietuviamg kaimiečiams pla- nierius kunigas Teofilius, 
a; A- yra gi ūsios'tesn| akiratį ir davė suge-sveikas stiprus 60 metu vy

le as nemačiau ąnt b8jiino giliau stebėti ir pa- ras, kuris 19 atsitikimais
..............ižinti gamtos apraiškas. Dėl-buvo išvaręs velnius iš ap-

kiausimaipto ir dvasininkai turėjo de-sėstųjų. Nei jo pa/ardė, nei 
tokie maži ir taiPjrintis prje aukštesnio para-gyvenamoji vieta ir nei vie- 

•aslėpti žievės l)ly-j pįjįečių kultūrinio lygio ir nas iš tų 19 išvarymu kny- 
kad pamatyti juos kįek kitaip aiškinti mokslą gėlėj nepažymėtas.

.rel" apie velnius (demonologi- Gavęs vyskupo ir vietos 
klebono sutikimą varyti 

Senos idėjos neužleidžia velnią (t. y. vykdyti ekzor- 
be kovos savo vietos nau- cizmą), misijonierius atga
jom. Raguoti ir uodeguoti beno nelaimingą moteriškę 
velniai ir pekla dar yra ga-į seselių vienuolyną (kuris 

kad jūs. Jie rado lietuvių sale- buvo netoli klebonijos), 
aI)-‘zijiečių kunigų ordine savo kaipo tinkamiausią vietą 

bU gynėjus. Salezijiečiai kuni- velniui varyti. Atrodo, kad 
gai rūpinasi liaudies švieti- be vyskupo ir klebono lei- 

m®*:mu ir stengiasi platinti švie-dimo negalima .varyti vel- 
le|‘timą beturčių tarpe. Lietu-nio.

kia pu KMi aliejaus emulsi-|^jaj salezijiečiai turi Itali- Bedarant
ja. -------- —---- —

-••Na, o kas yra emulsi-n«kai vadinamas “Oil sios, nujausdamos kas joms 
Spray.” Ant skardinių yra gresia, darė trukdymų vie- 
ir nurodymas, kaip jį var-tos klebonui, pav., žalojo 
toti. klebono automobili. Kada

ti

meois, ; 
jo nei vieno kiaušinio. 

—\
tėve,
gerai t 
šiuose, 
nei e n ava.

abzdžiu

užtaigi medi
taip aplieti, kad visasjj^ 

būtu sunaikinsitas oruuas 
tas. Tai yra daug 
gesnis darbas, 
raičio diplomatija.

—Sakai, sužinojai, 
dabar reikia medžius 
lieti. Bet ar sužinojai, 
kuo juos lieti?

—Dabar, tėve, kol 
džiai neišsprogę, juos

negu
naudin- 

Lozo-

pasirengimus 
velniui varyti, piktos dva-

ja?
Emulsija, tėve. tai su

drumstas l>et koks skystis ar 
sk-Ačių mišinys. Aliejaus —Olrait, Maik, aš paša- alkanai ligonei atnešė mais- 
emulsija reiškia aliejų su-į kyšiu savo gaspadinei, tai to, apšlakstyto švęstu van- 
orumsta su vandeniu. Ši-jgal ji užaugins geresnių deniu, tai ji ėmė purkšti it' 
tam tusiu: yra parduoda-,gpūšių, ba pernai beveik vi- katė ir negalėjo valgyti. Ta-į 

da jai buvo duotas nesven-,mecbdus aliejus. ang- sos buvo sukirmijusios.

«ASA KARALIENĖ Plačią vagą yra išvaręs ir 
Susivienijime Liet. Ameri-

. PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba adresu: Litauisches Zentral- 
komitee. (17a) Weinbcim a. d.

•;
/i$

<

Irano karalius su karalie
ne lankėsi Indijoje. čia 
matome karalienę Saraya 
basą, einančią prie indu 
riidvvi.io Mahatma Gan. 
rihi kapo. Tokia tvarka-— 
visi eidami prie kapo turi 
nusiauti batus. , t ,

kv:'C;. dis Jau nuo į946 m. Bergstr., Postfach 233, Ger- 
vęiknai dalyvauja Brookly- manv
no kuopoj Nr. 38, nuo 1950 1?________________
metų jis labai sėkmingai
vadovauja Susivienijimo 5- NAU M RAŠTAI
jai apskričiai (New Jersey _____
ir New Yorko valstijose)? SENASIS VILNIAUS UNI-

žodžiu, adv. Steponas VERSITETAS, parašė My- 
Briedis* yra tinkamai išsi- kolas Biržiška, antras leidi- 
mokslinęs. turįs pakanka- mas, 179 pusi., išleido Ni- 
mai patyrimo būti Susivie- dos knygų klubas, kaina 
nijimo iždo globėju, ir tą nepažymėta.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjės 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 paaiškint* lietuviš
kai.

Kabia 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvrsy, So. Boston 27, Mas*.
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Iš Pavergtos Lietuvos
baustas 10 metų. i

i Grįžusieji iš Magadano 
mini kaunietę Marytę Ka
valiauskaitę. i

Lietuvybės židinio metinės ! Važiuojant pažiūrėt Amerikos
(Tęsinys)

Laukinis kalakutas ir vanagas
Arizona yra labai didelė valstija; ji užima 113,900

Šių metų vasario 16 d. agentus sovietai visada ma- 
suėjo penktosios tos dienos to ten, kur jie jaučia savoj Visur sutiko lietuvių

Jie dar tebevergauja
Štai dar sąrašas mūsų 

tautiečių, kuriuos grįžusieji 
iš * —•
giminė
Arlauskas 
m
taip pat | slD1įĄ- Vytautas gautis* ir* KaSailis" el^e daug Krasnojarsko, Bakan-iĮrodymas,
Giybas, gim. 1928 m., dir- ^imuus 11 tyasaailis eige Nasilsko Snabiskio Vasario
ba felčeriu serjra džiova tauJ3, nes dirbti nepajėgią, į31]®*0,’ ^asusKo, bnaoisKio, \ asanoDa ieicenu, sei ga džiova, uašaiuos valdžia neduo Tasefsko, Acinsko, Idereis- pradėjo savo darbą s
tėvai taip pat Sibire. Irę- P P ko, Vologdansko, Ust-Aba- mis sąlygomis. Lėšų pra-tės, jei neįstengsime tesėti
ttraT Sbire " tižiovMnte' In‘°i'; Jonas Balčiūnas,Kazačinsko Eaz-džiai nebuvo. Gavus Diep-iki galo-Iki galo - reiškia, 
medicinas komisi^ !aP‘e ±°£„ka da karinėse „ataloas. Uu Dėtom bus la.sva. De-

pripažintas 
teisių komisij

choz, 
nas):

Ust-AbakanskoBudreikienė su ^sū- vokiečiai sako, vardo lietuvių Gimnazijos siekiams pavojų. Tas rodo,'
Dirkintis Jašelskiu kad Jie lietuviM apsčiau su- Vokietijoje metinės. Ne ka-kad mes pasirinkome tikrai

pažinimą, nes jis kaltina-

tuviškai, suparaližuotas, su 
imtas Kaune 1945 m. Vla-slonis

buvo nazijos namų reikalas. Dar

Gimnazija išblėstoj. Graži mūsų darbo! ,"‘li ««» daržovės ir šiltų kraštų vaisiai. Vietomis yra 
sunkio-pradžia neturės jokios ver- gražaus miško ir daugybė stirnų, kurias draudžiama 

naikinti. Yra taipgi laukinių kalakutų ir kitokių 
paukščių. Važiuodami pamiške, pamatėm du dideliu
paukščiu smarkiai kovojant: šokinėja viens per kitą ir 
lupasi sparnais. Sustabdėm automobilį ir mudu su Ka- 

leidomės bėgti artyn. Vienas paukščių pakilo 
Tai buvo vanagas. Ant žemės gulėjo pri- 

bendrabučiui ir sekoje gimnazija atsidūrė; muštas laukinis kalakutas. Iki aš jį atnešiau prie au-J pramonė visame Sibire. Čia rakandus
mąją žiemą finansiniuose sunkumuose., tomibiliaus, jis buvo jau negyvas. Norėjome vežti jį 

gyveno be- Visų pii ma, iki šiol dai ga-, j Flagstafą pas Arnoldus, kad iškeptu vakarienei, bet 
nekūrenamuose kam- Minai nesutvarkytas gim-, ,)aralv„inme kad šeimįnirikei būtų ‘ perdaug darbo,

Iš 1941 m. ištremtųjų išli-imenkas ir dažnai trūkdavo trūksta arti 10,000 DM su-

pagalvojome, 
ir palikom jį pakelėje.

savo rajoną.Povilionis vytis iš Šiaulių. Gyd. Molis

- net duonos. Trūko mokslo mokėti likusioms už namus Kai nuvažiavę pas Arnoldus papasakojom, kad 
•iemonių. Trūko pagaliau skoloms, ir apie 20,000 DM turėjom atėmę iš vanago dideli kalakutą. Prof. Arnol- 
mokytojų. Tik netrūko ti- numatytiems remontams at- das pakraipė galvą ir sako: “Gerai, kad jį palikot, 

kėjimo, kad anksčiau ar likti. Toliau, gimnazija yra Mūsų kaimynas andai atėmė iš meškos paplautą stirną— , • 1 • S • . • • — —- J 4- i 1- X -

Ytin bloga ietį. metais pajamų Kienvieną New Mexico
72 Abeze nes ten prastas Ir štai, Vasario 16 Gim- mėnesį būdavo mažiau, . ....................18-Aueze, nes> len , . , . Savo klimatu ir tyrais si valstija

maistas, trūksta vaistų. Jų nazija ne tik tssilaike, bet kaip būtiniausių išlaidų. didesnė už nastaraia ii
— .................. - ’ • ----- -^— penkis metus iš- Pažymėkime tat pirmąjį -7 zon4’ UK cuciesne uz pastai ąją. Ji

Vasario 16 Gimnazijos sikos, Arizonos, Oklahomos, ( olorados ir Texų, 
penkmetį, padėdami tvirtus imdama 121,660 keturkampių mylių plotą. Per jo 

patalpose. Mo- pagrindus jos tolimesniam durį tęsiasi Rocky Mountais kalnų grandinė, ir visa ji
laiko- Grįžusieji vokiečiai paša- kinių gyvenimo ir darbo gyvavimui. Sudarykime są- labai kalnuota. Miškų nėra. Pietinė jos dalis visai

B. Gilevičius, dir-koja. kad iš 1941 m. ištrem-sąlygos labai pagerėjo, lygas per kelis artimiausius negyva, neturi jokios gyvybės, žiemos nėra, klima-

raistų
džiovininkas 
laikomas 
Ramanau 
kas. G
atleistas
vyr. gydytojo pavaduotoju je. Genutė ištekėjusi uz 
centrinėj ligoninėj. Mariy- gruzino. Stanislovas Pečius, 7® J_ ’
nas Titikas apie 25 m. amž. gimęs 1914 m. vasario aoai panaši į 

yra tarp Mek- 
už- 

jos vi-

mirė Lietuvoj ar pakelėje javos stovykloje 
Rusijoje, grįžusieji nežino. mas kun

Černagorskio mieste: bąs elektros brigadoje. 
Emilija Jocienė. Dnieprope- Karagandos invalidų 
trovske: Jomantas iš Kau- me Nr.
no Chakasne (Obščij sov. nerolas

SKAITYK1TE

tųjų į Sibirą, labai daug iš- Prieš penkis metus Gimna- mėnesius galutinai išmokėti tas karštas, lygumose temperatūra siekia 100 laipsnių,
na-mirę. Neįprastas klimatas, zijoje buvo 60 mokinių, da- skolą už namus ir užbaigti bet kalnų viršūnėse baltuoja sniegas. Gyventojų yra

I laikomas ats. ge-sunkūs darbai, maisto trū- bar yra 160. Šiais metais būtiniausius įrengimo dar- vos apje 550,000, kurie gyvena (įaugu
Kraucevičius, nu- kūmas, žmoniškų patai pų-ir brandos egzaminams ruo- bus. Taip pat sustiprinkime p,amonės įr gyvulininkystės.

------------ i kitos žiaurios sąlygos be lai-šiasi 10 jaunuolių. Tai bus savo paramą gimnazijos iš-

iugiausia iš kasyklų 
Dirbamos žemės labai

mažai.

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTI TIS, 

paraše Jurjris Jankus. Pasakoji- 
apie nepaprasta žemaiti, kuris

vt.i-KL AS NETIKIU I 
Pilna arjrumentų, kurie

alomūs. Kaina .....................
PAVĖSY,

jau ketvirtoji Vasario 16 laikymui, ar tai atskiromis
Iš žymesnių asmenų jie Gimnazijos laida. aukomis, ar steigdami nau- Sakoma, kad dėl savo sauso oro ši valstija labai

mini mirus \. Čarneckį Kad gimnazija gyvuoja, rėmėjų bulelius. Ateitis sveika džiovininkams, ypač Santa te apylinkėj.
(jis kurį laiką buvo Lietu-kad per trumpą laiką pada- parodys, kad nįūsų aukos
vos atstovu \\ashingtone), ryta tokia didelė pažanga, a triūsas nebuvo veltui. 

vi^ems!buv. vidaus reikalų minis- yra pirmoje eilėję gimnazi- Zunde,
----20c;iepj A. Endziulaitį (miręs.jos rėmėjų nuopelnas. Tur PLB Vokietijos Krašto

prof. Karsaviną būt neatsiras laisvajame aldybos Pirmininkas 
vieno susi-

ko nuvarė į kapub.

mas ....... . .. ATLAH)U pAVESY, P. Abelkio ro- 101o v
daug nuostamų dalyku padare, tik manas iš žemaičių Kalvarijos pra-! *943 m.),

Nevv Meksikoj yra pripažintos dvi oficialios kalbos, 
anglų ir ispanų. Čia yra didžiausias indėnų rezervatas, 
apie 16,000,000 akrų žemės, kur gyvena navachų (Na
va jo) giminės indėnai.

nepadarė vieno, kuri tikrai 
padaryti. 237 psl. Kaina ... 
NAKTYS KARAI. IŠKILOSE 

Dovydėno apysaka a?ie 
pergyvenimus šienapiūtėje.
lapiai. kaina ..............................
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI

xu;ej-» c.itiOs. Kietais viršeliais, 467 pusią-; (mnps 1952 m. liepos 19 nasaulvie nei
. $.*>. niai, kaina ........................................$4j v \ 1 7 JLiūdo pabučiavimas, parašė j. Grū-idieną)................ pratusio lietuvio, kuris di- DU MILIONŲ LAUKE

Ji6Š m- -žas’ novelių rinkin-vs’ 155 Ps,-j Mirusieji Krasnojarsko c]esniu ar mažesniu savo, KOVO PIRMOS
Kama ........................... į krašte laidojami viešai, gie--įnašu, darbu ar pinigais, ne- -------- *

damOS ant kanu L,-,.,, .„.LIJaA.- Cm JANG. TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

mo' —ii'- duoda socializmo aiškinimas. Kaina 25c. 
‘kalbėjimus. DEMOKRATINIO SOC I A LI Z M O

...............75c, PRADAI. Populiari ir naudinga
M .M i- knypa šių dienų klausimams supras-

chelsonienės parašyta; 250 įvairių! Kail,a .............................................50c
receptu, 132 pusi. iv<iiniv . . • SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Ra-
KAS BUS. KAS NEBUS. BET ZE- rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-

MAITIS NEPRA ŽUS. Balio Srtio- nas- Kama ......................................10c
jros įdomus aprašymas, kaip Jonis LIETUVIŲ KAl.BOS IaTOKIJA. 
Mažrimas 1S12 metais is Viekšnia į Dr. I’. Joniko pirmasis ir vieninte- 
Kauną nusikraustė ir Napoleonų re- its štuo klausimu veikalas. Kai- 
cėjo—ir kas iš to išėjo. Kanai *>2.5t) na ......................... .$3.0G
CEZARIS. Mirko Je u: e o romanas, ilKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis. RUSIJĄ, arba komunistų diktatū- 
.........'..........S2'ra faktų šviesoje. Trumpa bolšCiz-
ėo romanas, i mo istorija ir valdymo praktika. I^a- 

Artroj: dak-, ’a* daug medžiagos. 06 puslapiai 
<:•>

dedantiems angliškai 
ištarimą, angliškus
Kaina ........................................
NAUJA VALGIU KNYGA.

p:i

!> ’C O
Treči:

Kama .oOe
" AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

romanas.: KRISTAUS VIETININKAS? Pa
dalo.,' rašė kun. M. Valadka. Svarbu,

.$2. kiekvienam perskaityti. Kaina $1.2CįJ(-’!'

188 puslapiai, kaina 
CEZARIS , ttiirko Je'.-

vertė A. K. Puida.
211 psl. Kaina ....
CEZARIS. Mirko Jeh 

vertė A. K. Tuida.
176 psl. Kaina ....
A111.21 N O P A U N K S ? i i 

gos trilogiška istorijo
173 pusk. didelis formatas, gera ... . ..e“ ».. . 2 -t) klausiniu knygute. Kama ...........2oc

KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR

p...;,, sr. • SOCIALDEMOKRATIJA IR BO1.- 
kronikaj šEV IZMAS. Pagal K. Kautsk 

naujausiomis žiniomis papildyta tuo

Nevada—divorsų ir lošimu rojus

Žiūrint į Nevados gamtą, ją būtų galima pava
dinti šalavijos žeme, nes jos dykumose beveik niekas 

giesmes, ant kapų būtų prie to prisidėjęs. Gra- Nuo kovo 1 d. mažiausias ^auS,au neauga, tik šalavijos (sage) kupsčiukai. Ne
sakoma kalbos, statomi kry-'ži buvo talka, todėl savo darbo uždarbis pakeltas ra vandens, nėra miškų ir nėra dirbamos žemės. Jbs 
žiai, dedamos gėlės. Ypač'darbo ir aukų vaisiais ga-iki $1 tiems, kuriuos liečia’110,540 keturkampių mylių plote tėra vos 160,000 gy- 
ukrainiečiai tokiomis pro-Įlime visi pasidžiaugti. federalinis algų įstatymas, ventojų. Didžiausias miestas yra Beno, kur labai len- 
gomis darą tiesiog tautines Kokia yra Vasario 16.Darbo departamento žinio-gvai duodami divorsai (ištuokos); antras po Reno 
demonstracijas. , Gimnazijos reikšmė, nebe-; mis, tokių bus 2 milionai j seka Las Vegas, kurį reikėtų pavadinti “gemblerių

Vorkutoje ir Intoje laido-itenka dabar mums kalbėti.'darbininkų. Jie laukė tos rojum”, o gal tiksliau būtų—“pekla.” čia beveik me
davę be karsto ir drabužių. Noriu tik pažymėti, kad!dienos. Skaičiuojama, kad:ko kita ir nėra, kaip tik viešbučiai, kuriuose gemb- 
Žiemą mirusius sudedavęjos reikšmę supranta nuo kovo 1 d. 24 milionai)ieriai naktimis lošia, o dienomis mieea. Viršum kiek- 

ir raudonieji mūsų tautos darbininkų uždirba valan- vieno viešbučio yra iškelta milžiniška iškaba, kuri 
budeliai. Juk savo metu so-dai ne mažiau kaip $1. žėrinčiomis raidėmis rėkte rėkia: “GAMBLING.” Ir 

.vietinė žinių agentūra buvo-------------------------- visas
kas nestatę, tik lenteles su paskleidusi komunistinėje' General Motors bendrovė; . . 
numeriais pagal iegistraci-!spaudoje žinią, kad Vasa-'pernai turėjo gryno pelnoj 

laPus- rio 16 Gimnazija yra “re- tik vieną bilioną ir 189 mi-

kur nors į krūvą ir laidoda
vę vasarą, kada žemė kiek 
atšildavo. Jokių kryžių nie-

toks viešbutis iš tolo šviečiasi mirgančiais žibu- 
Viduje taip pat žėri šimtai žiburių. Žmonės 

geria, šoka, ir lošia. Lošiama įvairiausiais būdais: 
čia sukasi “ruletė,” čia “laimės ratas,” čia “erapsai,” 
čia “keno,” čia “pokeris,” čia “siot mašinos,” ir visur 
krūvos pinigų. Vieni deda, kiti ima. Visų veidai 
įtempti, vieni prakaituoja, kiti išbalę, rankos visų dre
ba. Azartas!

Vieną šeštadienio vakarą mes perėjom penkis ar 
šešis tokius viešbučius (įeinama be mokesnio), ir kiek
vienas buvo sausakimšai prisikimšęs žmonių. Lošia ne 
tiktai vyrai, bet ir moterys: tiesą pasakius, moterų 
daugiau, negu vyrų. Lošia visą savaitę ir sekmadienį. 
Nei švenčių, nei valandų.

Laisvė čia, atrodo, neturi jokių ribų. Sakoma, kad 
iš vakaro čia galima apsivesti, o iš ryto jau gauti ištuo
ką. Lengvomis ištuokomis yra plačiai Amerikoj pagar
sėjęs Reno miestas, bet Las Vegas. man rodos, pra
lenkia ir Reną. Viskas yra leista, kati suvažiavę iš ki
tų valstijų žmonės praleistų čia kuo daugiausia pinigų. 
Seniau Nevada gaudavo kiek pajamų iš savo kasyklų; 
bet nauja ir pelningesnė jos “industrija”—tai lengvų 
divorsų rašymas ir “gambling” namų užlaikymas.

(Bus daugiau)
S. Michelsonas

akcionierių gūžta, agentų lionus dolerių, tai yra be- 
i mokykla.” Kaip žinia, reak- veik 400 milionų dolerių 
cionierius ir amerikiečių daugiau kaip užpernai.

Serga akt. Dineika
Esama žinių, kad džiova 

serga aktorius Viktoras Di
neika, kuris prieš 30 metų 
su žinoma “Dzimzi” grupe' 
važinėjosi po Ameriką.

įi

|K>piera. Kaina
KON-T1KI. Thor Ileyerdahl aprašy

mas nepaprastos šešių vyrų kelio
nės plaustu iš ričių Amerikos į I‘o-
linezija. 413 pusi. Kaina. ...SJ*<5 , . , . *APi^LAtK l m ŽMONES.

MŽki^ni'sa^k^ G.ras ir'"k'’ ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio;
249 pusi. Kaina............................->2.50 grasytas istorinis romanas is Že-

m maitiios krikšto laikų. Su kietai?'MIRUSIOS SIELOS M. ."apdarais. Kaina ..*.........$3.591
svarbiau?ias veikalas, įsveitc * Lr! a c t\*avaq a»» <*012*4^iMiškinis. 2*.H) pusi. Kaina... .$X2.>!' 1SUOT«\AS TVANAS. Ar galeroj _________

RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės i į°ks tvanas Imti ir kų apie .
narašvtos imlu ir kitu tolimųjų >ako mokslas. Kaina ...................2oc Įdomus kalendorius

tautų legendos. 220 pusi. Ka.-iDEI. LAISVOS LIETUVOS. Lietuj
na ..................................................... $2.50, vos socialdemokratų raštai dėl bol- Gavau “Keleivio”
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo;ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo-j ,•

M. Valadkos patašyta knyga. 2->0 je. Kaina ........................... ............25c
nusi. Kaina ................................?2.50j BARABAS
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios rtnė apysaka iš pirmųjų krikščio- !j(lomjaj anrašvt-is -/niovus ku-1mūsų rašytojos pirmojo karo metų, ,y!,cs laikų Romoje, Palestinoje ir Joomldl l.t> žmogus, kU-
Amerikoje parašyti vaizdeliai >u ra-, Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio rio visai nebuvo.“ Taip pat
švtojos paveiksiu. 128 puslapiai, oremiją. Kaina ......................... $2.25 n:,:kaina ................................................... ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- ‘ °mU® “ KlU
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa
veikslų, 225 pusi., gerame popiet \ ie.
Kaina ...............................................S5.««»
A KISS IX THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai.' •>««*>"*** romanas.
150 pusi. Kaina kietais viršt bais §2, tais viršeliais. Kama ................. $3. pirkti.
minkštais viršeliais ......................$l.oo |>į;įj KLAUSUČIŲ ULYTELĘ. pa-
UETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA ra-- Iiudas 1>ovvdėnas, įdomi

Parašė Dr. D. Pilka. Pi įtaikinta 
Amerikos lietuviams. 1H puslapi ». >aka, 1«<> psl. Kama
Kaina ..................................Sl.00 SOCIALIZMO TEORIJA.

ir

•BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo- 
e laikuose dievai buvo kitokie. Ko- 

senųjų

Skaitytojų halsai

kjtlcntloriu. i 
tikrai labai Įdomus ir už) 

Paer Lagerkvist’o isto- 50 centų geresnio negausi. Ypač1

is ir kiti straipsniai: Su- 
kanalas. Birželio dienos 

apysakos, įoo psl. Kaina .... $1.50.;-^^atOjoje, Donelaičio raštai; 
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, b tt. Aš patariu kiek\ienam lą 

juokingas romanas. 210 psl. Kie- įdomų ir pigų kalendorių nusi-,

jis Andriušis trumpos lyrinės,eZ0

Teisybė, Įdomu 
ir kiti kanadiečiai

sužinoti, ar 
oq •* ,t,i gavo nitiketi

Trumpai muitą uz kalendorių. As uz 2 
JUOZAS STALINAS. arba kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- egzempliorių

Kaukazo razbaininkas buvo pr.sida- suomenės santvarka ir kodėl ji dar ... .
ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis. Kaina ............................... 25c ’»•> centus

pasiųstą. 2<» centų. Kitais me
tais nereikėdavo muito mokėti.

KELEIVIS A. Vaisnis
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Ea»t Broadway So. Boston 27, M«m.

o
muito sumokėjau 
už trečia, atskirai

East Coulee, Altą į

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

'Keleivio99 Kalendorių 1956 Metams
“Keleivis” jau išleido didelį, 100 puslapių ka

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

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

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

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

“Keleivi*”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

«i

KLAIDOS ATITAISYMAS
Priešpaskutiniame numery buvo išspausdinta, 

dumbliai priklauso “prie gyvojo pasaulio.” turėjo 
prie “augalų (vegetacinio) pas;iulio.”

kad
būti
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Moterų Skyrius

Moterys SLA rinkiniuose

tiktai pati jier tuos metus 
atsidavusiai dirbo S.L.A. la
bui. bc-t kartu žiūrėjo, kad 
ir kiti Pildomosios Tarybos 
nariai tinkamai eitų savo 
pareigas. Velionis Ba
gočius sakydavo: “Ta mer
gaitė ne kvailė, jos neap
gausi.”

Išrinkime Norą Gugienę 
ir Eufroziną Mikužiūtę

metu SLA

Guy de Maupassant

Istorija apie kaimo merginą
Tęsinys

Du ar tris metus atrodė, kad jis slepia koki tai 
slaptą nerimą, kad jj vargina koks tai rūpestis, koks 
tai dvasinis pakrikimas, kuris pamažu didėjo. Po pie
tų jis ilgai pasilikdavo prie stalo, parėmęs galvą ran
komis, nuliūdęs ir rūpesčio kamuojamas. Jis visuomet 
kalbėjo trumpai, kartais net šiurkščiai ir atrodė, kad 
jis slepia savo žmonai kokią tai neapykantą, nes kar
tais jis atsakydavo jai šiurkščiai, beveik piktai.

Vieną dieną, kada kaimynų vaikas atėjo kiauši
nių, o ji jam atsakė gan šiurkščiai, nes buvo labai 
užsiėmusi, staiga atsirado jos vyras ir pasakė savo 
nemaloniu balsu: “Jei tai būtų tavo vaikas, tu su juo 
taip nesielgtum.”

Tas ją užgavo, bet ji nieko neatsakė. Tik kai ji 
Įžengė Į namus, jos sena baimė iš naujo pabudo. Per 
pietus ūkininkas ne tik su ja nešnekėjo, bet ir ne
žiūrėjo Į ją, ir atrodė, kad jis jos nekenčia, kad ją 

■ niekina arba bent žino apie jos nuodėmę. Ji neteko 
'galvos, nebedrįso pasilikti su juo viena baigus valgyti 
Į ir greitai išskubėjo Į bažnyčią.

Temo; siauras bažnyčios vidurys skendo tamsoje, 
i bet ji girdėjo žingsnius ant viškų, nes zakristijonas 
: ruošė nakčiai tabernakuli. Virpanti lemputės šviesa, 
kuri pasimesdavo skliautų tamsoje, atrodė Rožei kaip 
paskutinė jos viltis ir, Įbestomis i ją akimis, ji puolė 

j ant kelių. Grandinėlės suskambėjo, kai mažutės lem- 
j putės susiūbavo ore, ir beveik tuojau pat, vis didėjan- 
ičioj tamsoj, mažas varpelis suskambino Angelui. Ji 
i priėjo prie zakristijono, kai šis rengėsi išeiti:

“Ar klebonas namie”, paklausė ji. “žinoma, da- 
įbar jo vakarienės laikas.” Ji drebėdama paskambino 
j klebonijos skambuti. Klebonas kaip tik sėdosi vakarie- 
įnės ir paprašė ją sėstis. “Taip, taip, aš žinau, apie 
į tai. Tamstos vyras jau minėjo tą reikalą, kuris jus 
i čia atvedė.” Vargšė moteris vos nenualpo, o kunigas 
Į tęsė: “Ko tu nori, mano vaikeli?” Jis skubiai nurijo 
pora. šaukštų sriubos, kurios pora lašų nuvarvėjo ant

KELEIVIS, CO BOSTON

EISMO AUKA

N v žinoma i moteriai, kurią sužeidė (raukiniams susi
būrus prie Suampscott, Mass.. suteikiama pagalba 

<?ynn ligoninėje.

Eufroziną Mikužiūtė

Jeigu neklystu, tai Susi-Į 
vienijime vra beveik tiek 
moterų kiek ir vvru. Jos ti-

kai Įsikūrė Ralfas, ji nuo
pat pradžios yra jo centro
sekretorė. -Ji nėra apleidus
nei vieno Ralfo seimo, nei

...... v,,- ., r,, ; QT a direktorių suvažiavimo. Jiteik>. ti’aaiene i
jž<bm-k-K b ' ^ufrozina savo ^manumu ir rimtumu 
Mikužiūtė.'kuri kanriidatuo-rfaue P' kUedo prie srovių 
ia i iždo uiobėjes vieta, vieningo darbo. Ji daug 
Abidvi jos yra pilnai kom- brangaus laiko ir energijos 
petentingos toros pareigoms ^nkoia še.po» dai uanis.
ir turėtu būti išrinktos. Kaip Marijai Jurgelionienei žu- 
vienai. taip ir kitai tos pa- vus traukinio nelaimėje, No- 
1 eigos gerai .žinomos. ia užėmė jos vietą “Naujie-
_____  — nose" ir pavyzdingai vedė

Moterų Skyrių. Ji ir dabar 
sūrand.a laiko dažnai pasi
sakyti mūsų spaudoj svar
besniais klausimais.

Noia via ilgametė SLA kra- lur^tų išrinkti jau no
nai ė n geia Kalbėtoja. J1 minuotas moteris. Jos tu-, 
visada dahvauja <.LA sei-^tu parocĮvt kad mūsų Su- 
muose. Tie. kurie suyaziavi- sivfenijime‘ ir moteiys gali! 
mus lanko, ją geiai Paz2^~ birbti neblogiau kaip vyrai, 
ta u žino jos gabumus. Be Perdaug ilgai jau mote- 
abejo, dauguma jų uz ją n lvg buvo vyrų žeminamos
nalsucs. ... ,. ir niekinamos. Taigi laikas

Apsnmdama būti kandi-jau bQtų susiprasti ir parei.
date. Noia ..9^pe.nT kalauti sau lygios vietos
paieiske. Iždininko dai-bent tQge organizacijose, 
bas ii pai eigos man ėia Z1_ kurįoms mes priklausom ir 
nomi. Man pažįstamos visos raokam lygiag duokleg su 

Nora Gugienė. kuri nomi- finansines operacijos. Lsu vvrajs get reikalavimo dar

su : ’UKimuo-
se vra nominuotos dvi mo

Nora Gugienė

KO ŠIRDIE NERAMIOJI TU TROKŠTI?

Ko širdie neramioji tu trokšti,
Ko blaškaisi krūtinėj manoj?
Tu skausmų suspausta ir parblokšta 
Keli audrą, ugnį kurstai sieloj.... 

Lūkestim ir troškimais besočiais 
Apvilta tu likai praeity...
Ir išreikšt persunku yra žodžiais 
Tą šėlstančią audrą tavy. 

Neliūdėki—ko trokšti sulauksi.
Gal kentėti daugiau nebereiks?
Juk siekimai tavieji kilniausi, 

lūpos jų niekad nekeiks...
P. Almis

nacijose gavo daugiausia Įsitikinus, kad galėsiu tin- n’eužtenka. Reikia ir veiktk 
balsų Į iždininko vietą, per karnai eiti iždininko parei- jr veįkjme. Visos bal-
ilgus metus su savo vyra, gas- Įdėsiu visą sa'o eneigi- suokįme moteris, už NO- 
Kaziu Gugiu. dirbo ir tvar-ją ir gerą valią, kad tos pa- RA gįjGIENE i SLA iždi- RECEPTAS IŠ 
kė SLA iždo reikalus. To- įeigos būtų gerai ir sązmin- ninku§ -r EUFROZI- PATYRIMO
dėl iždininko darbas jai ge-gai atliekamos.” NA MIKUŽIUTE į SLA iž- ,f .. ; ...kio Tėvui $1.00 ir užsakė
mi .uu^iiuit ne- — .’•«* r”‘ ųo globėjus, .viusu sukis te- ... , , h i- laikrašti ir kalendorių
bus gėda ją išrinkus, o SLA Noros Gugienės prižadas būa. MOTERYS Už MO-^.pne? P^ukų* slinkimą ir Raj:ui Athol, Mass. Jkai jos nebuvo; apsunkusiomis kojomis, patvinusi aša

šiaip visokių patarimų, tad *

Ii

N Y oavn'J0 taukuotos sutanos. Rožė nedrįso ką nore pasakyti
prenumerata, prisiuntė Mai-'ir pakilo eiti, o klebonas jai pasakė: Drąsos.

Taip ji išėjo ir grįžo Į sodybą, nežinodama, ką
ttI-* • i * i i. —
v nlniiiitas JOS įSuite, nes darbininkai išsiskirstė,

bus nauda gauti patyrasią SLA nariams. Ji prižada q'£RĮg ♦ 
iždininkę. * ! pašvęsti iždininko parei-

Reikia pasakyt, kad No-goms visą savo patyrimą ir 
ra Gugienė yra reta mote- energiją, o iš mūsų prašo 
ris. Aš ją pažinau dar visai tiktai paramos. Taigi pa
jauną merginą, kuri tuomet remkime ją šituose rinki- 
vadinosi Nora Prisevičiutė muose, kuomet rinksime 
iš AYaterbury, Conn. Nuo
to laiko aš ją žinau netik 
kaip gera. ištikima draugę. „
bet kaitų ir rimtą visuome- Eufroziną Mikužiūtė yra goms ir $8.00 dviem pre-ryti, bet būva aišku, 
nininkę. Kur tiktai gali. ji kita kandidatė, kurią mes, numeratom i Vokietiją, greitai visai nupliksiu. Dir- 
visur prisideda darbu ir ta-moterys, turime remti. Jos Laikraštis už tą auką pra-bau tada muilo fabrike, 
lentų. Ji yra artistė, daini-kvalifikacijos SLA nariams tęstas metams J. Gasiunui, Ten buvo prikrauti maišai Trapūs pyragėliai 
ninkė, pianistė ir choru ve-vra gerai žinomos. Ji per 18 sergančiam širdies liga ir druskos. Pamaniau sau, jei-
dėia Visuomeninė veikla metu SLA Pildomojo! Ta-gyvenančiam Kirchheim - gu lašinius susūdo druska ir i eceptas u apių

buvo ir m ivboi ėio iždo eiobėios na- Tech, Vokietija, ir Br. Ga-jie ilgai laikosi, pabandysiu ragelių prie arbatos.

M. Michelsonienė

GRAŽUS PAVYZDYS

irose, ji paklausė: “Ką tu turi prieš mane?“
kuri išbandžiau Dats antnv KondraA iš Cleveland,į jįs pradėjo šaukti ir keikti: “Ką aš turiu prieš
savo pakaušio. rat"°’roetaro'J‘LKondrat^t113™7 Ka<l ‘U "etUri VaikU’ vieSPatic! Kuomet vyras

Buvau 20 metų, kai ma-«.,? MntX.de,, r.i.^tv’i:803 žmon?’ ji.s nenol'i Pragyventi su ja vienas iki gra- 
no plaukai pradėjo baisiai ’ ’j“° lentos, štai ką aš turiu prieš tave! Kuomet karvė

noriu duoti savo receptą,

Senas “Keleivio” skaity- slinkti. Negalėjau nė šukų neturi veršiukų, ji niekam verta,

ne mano kaltė,

ir kuomet moterie

ŠEIMININKĖM
Ūkininkas sušvelnėjo, tai išgirdęs, ir pridūrė: “Aš 

! nesakau, kad tai tavo kaltė, bet vistiek tas pykina.”
Nuo tos dienos ji beturėjo tik vieną minti—turėti 

j kūdiki, kitą kūdikį. Ji pasakydavo tą savo norą kiek- 
py.i vienam, ir viena kaimynė patikėjo jai tikrą, neapgau- 

nančią priemonę: kiekvieną vakarą jį turėjo savo vy

kėli l'jru

h <>aug km' moki-nenusileisdavo ir nebijojo Į neužmiršta paremti “Kelei-nutes, paskui perploviau ty- Dabar paimk ht svaro ūkininkas nuvažiavo pas jį pasitarti. Aviganis davė 
pasirodė akis pasakyti teisybę, netu-vio.” Jis jau daug metų lai-.ru vandeniu. Taip aš plo- (vieną paikutę) šalto svies-’jam kepalą duonos, ant kurios jis padarė tam tikras 

ištų Jine-krašti skaito ir prie progos viau plaukus su draska lOįto ir su aštriu peiliu piaus-jženklus. Duona buvo iškepta su žolėmis, ir abu turėjo 
kitiems ji užrašo. dienų paeiliui. Po to plovi-.tyk sviestą Į miltus mažais suvalgyti jos gabalą prieš ir po mylavimosi, bet jie

, . .. gabalėliais, vis pamaišyda-5 suvalgė visą kepalą, ir nebuvo jokių rezultatų.
ma, kol pasidarys maždaug. Paskui mokytojas jiems atskleidė paslaptis ir*mei-

.kaitau ir skaitysiu kol gy- šonų ir prieky turiu tokius,isvieX k.uo^.° "" t"1°Sj h.a<!l's« k“rie nežinomi, bet kurie jo
— • • i -.f_____ .T-L-s ‘ ,_____ J1''“-1? m uuimk.. j įsitikinimu, buvo tikn, tačiau nei vienas jų nedavė

Atskila1 PąimK Meną laukiamų vaisių. Tada klebonas patarė jiems keliauti 
kiaušini, gerai išplak, pri-. plie stebuklingų relikvijų Fekampe. Rožė nukeliavo

nam praaeua piauKa. o,tLfo'!kXakto (?aTi ‘S kartu kitais, .P»n>uolusi vienuolyne, pindama sa- 
slinkti, pabandykit tą re-kuoti orančių žievės, * jei 0 mal(ias s.u tYhais prašymais ūkininkų, kune stovėjo 
teptą. Daug nekainuos, o;ekstrakto netUri) ir pamai-'ap^n^ meldėsi, kad vėl pasidarytų vaisinga an-
naudos turėsit. gjus užpiik tą viską ant mil-'tl^ kartą, bet viskas buvo veltui; tada ji nusprendė,

P. Prūsaitis Atsainiai namaišvk ša-kad tai buvo bausmė už jos pirma nuodėmę, ir ją
Nepereenai Floridos Mo- —---------- - ---------- Įkute, j.oJ pasidaiys tešla ir aPėmė begalinis sielvartas. Ji džiūvo nuo rūpesčio.

terų Sąjunga turėjo suiuo- Užsakė “Keleivį” dovanų j paf|ėk tešlą Į šaldytuva Jo*5 vyras seno prieš laiką ir vargino save tuščiomis 
šus madų narai a St. Peters- ______ lf ,7. J ' ..n*:—--

iri jokiu pr.ekai

JC< iFšKO PAGALBOS

iitos mažos 
>) lipa.

meksikietėm. sergančios polio (paraik
ai vyko gydytis j Jersey City ligoninę.

Sydk-tojai tikisi, kad jos bus pagydytos.

‘•Esu daug nukentėjęs už mo plaukai sustojo slinkę. 
“Keleivio” skaitymą,” rašo:Dabar jau esu 80 metų ir 
mums S. Naujalis, “bet ji dar turiu visus plaukus, iš

vas būsiu ir kitiems patariu kaip turėjau būdamas 20
tą daiyti.’

Ačiū už tokią ištikimybę 
ir paramą.

metų, kada mano plaukai 
pradėjo slinkti.

Kam pradeda plaukai

i LIETUVE MADŲ 
jPARADE

šus madų paradą St. Peters- 
bure o mieste. Iš daugelio 
(lalvviu buvo išrinkta de-I * *
šimts geriausia pasipuošu
sių motera. Iš tos dešimties 
pirma vieta buvo pripažinta 
Anitai Višniauskaitei -Ada- 
lian , buvusiai Bostono lie
tuvaitei, velionės Onos ir 
Antano Višniauskų dukte
riai. Tėvas dabar gyvena 
Dorchesteryje. .Jis yra ilga
metis “Keleivio” skaityto-,

Adolnb Wm. Račkauskas;
bent valandai. viltimis.

Tada tarp jų iškilo karas. Jis ją koliojo ir mušė.

no
is Peabody, Mass., eūckero ’<irUjuM;-?;c bardavosi visą dieną, o naktį kai suguldavo lovon,

kalendot
Mrs. O. 
Peabodv
dienio /uoga. Praeito mė-į“krekerių” ir supiaustyk į durų laukti lietuje, kol pi’ašvis. Kai ji nenorėjo kiau
ri esio 22 dn. Mrs. Račkaus-'v’s°kias formas. Viršų gali syti, jis pagriebė ją už kaklo ir pradėjo mušti į veidą 

susilaukė 70 metui rabai styti kapotais riešu-į kumštimis, bet ji nieko nesakė ir nesijudino. Savo
• įtais arba taip pat sutrintais(įtūžime jis užsigulė ant jos keliais ir, sukandęs dan-

.j. (“krekeriais.” Sudėk nvra-

kieno
amžiaus.

Sudėk pyra-tfs. paplūdęs iš pykčio, pradėjo ją mušti. Desperaci- 
B. Klemka iš Chicagos, Rėlius ant blėtos ir kepk joje jj pasipriešino, staigiu judėsiu nusviedė jį į sieną, 

jas. III., užsakė laikraštį Joe Lu-'kaistame ( J00 laipsnių) atgisėdo ir prašvokštė pasikeitusiu balsu: “Aš turėjau
šitą paradą plačiai ap- koriui, Caracas, Venezuela. pečiuje 10-12 minučių !kūdiki! Aš turiu kūcHkj. Nuo tako! Tu žinai taką 

* i Pyragėliai burnoje tirps- * ’rašė St Petersburgo dien
raštis “Times.” G. Kulis iš Ozone Park,Jta. (Nukelta į 7 pusi.)

MntX.de


No. 10, Kovo 7, IhSG uL.i-.Li '» I. Pd.'iapis -.eptuniZ

Istorija apie k limo merginą
(Atkelta iš 6 pusi.)

bet jis nelaikė savogerai! Jis žadėjo mane vesti, 
žodžio ir paliko šią apylinkę.”

nas klebono kun. J. Vaitie- Sakoma, kad vėliau su ben- tėvynės padėt}.
Kūno pastangos pritraukti orove susitarta. p0 kalbų buvo vykdoma
Vietinę televiziją. Meninė R „ d rinkliava. Surinku $250, iš Ir me.
dalis buvo iilmuojama, ir
tą pačią bei kitą dieną bu
vo rodoma Providence te- Tai viena didžiųjų dirb-

HAVERHILL, MASS. menų, 
i ėjo būti.

kurie

neatsiliekam
kurių pusė atiduota Lietu- Lietuvos nepriklausomy- 
vos laisvinimo reikalams. b^s atstatymo sukakti pa-

. . . , . - . . - •• Pabaigai buvo suvaidinta minėti vasario 19 d. prisi-
levizijeje. stebėtis teko, tuvių, kurioje nėra unijos. 3 t|agedjja ..p.d|.. rinko pilna Gedimino klubo

tizanai.” Vaidinimas visus salė. Minėjimui vadovavo 
P. Svirska 
nyčios

ir Lietuvos him-

darbininkams 
pakėlė atlyginimą

tikrai jame tu-

M. Krasinskas

JV OKAI
t'ž galvos pakratymą

iš mokyklos

Vyras buvo kaip perkūno trenktas ir vos galėjo
kalbėti; pagaliau jis prastenėjo: “Ką tu sakai? Ką kiek daug R. 1. įvairių tau-'Bet ji neblogai moka savo ? Ve,
tu sakai?” tybių žiūrovų tik iš televi- darbininkams. Nesenai ji lzanai;

Ji pradėjo raudoti ir pro ašaras pasakė: “štai ko- zijos sužinojo apie vykstan- pakėlė atlyginimus mažiau- suJau ino- !nyčios choras suriedoio -Kas atsitiko, kad taip ve
dei aš nenorėjau už tavęs tekėti. Aš negalėjau tau čią lietuvių tautinę šventę šia 10 centų valandai. i J minėjimą buvo susirin- ■Ąmerjj<os jr Lietuvos k;»«. lai grižai — klausia jo motina.

šv. Jurgio baž-£tral
Petriukas grižo 

nasivėiines.

dilba daugiausia naujųjų ateipasakyti kodėl, nes tu būtum išvaręs mane be duonos ir jąja susidomėjo. Dar rei- Bullardo dirbtuvėj 
kąsnio mano kūdikiui. Tu niekad neturėjai vaikų, kia paminėti ir kartu pa-'įvairias mašinas, 
tu negali suprasti, tu negali suprasti!” brėžti, kad Rhode Island .

Jis paklausė vėl, mechaniškai, su vis augančiu gubernatorius Roberts, net * a im u
nustebimu: “Tai tu turi kūdikį? Tu turi kūdikį?” lietuvių neprašomas, o pats Per vietos laikraščius ieš-j Bendrai minėjimas buvo

“Tu paėmei mane jėga, ką, aš tikiuosi, tu patssavo sumanymu Vasario 16- koma darbininkų, ypač! įspūdingas, jis sustiprino,, „■
žinai. Aš nenorėjau tekėti už tavęs,” pasakė ji, vis » P^elbe 'Lietuvos lais-įvairių specialistų. pasiryžimą vesti klaidžią j £
dar veikdama. v, i j. ves diena.” , Žmogų, .u ūsai. 'kovą su mūsų tėvynės na-!m<te mei ganės pašoko tau-

Tada jis atsikėlė, užsidegė žvakę ir pradėjo vaikš- Po meninės dalies vyko 
čioti pirmyn ir atgal,* sunėręs užpakaly rankas. Ji Lietuvos laisvinimui (Al-, BRITAIN, CONN
dangstėsi lovoje ir verkė, o jis staiga sustojo priešais suku rinklava. Čia jau
ją ir pasakė: “Tai reiškia, mano kaltė, kad tu ir 
nęturime vaikų?”

Ji nieko neatsakė,

aš kelinti

„ i

-Mokytojas sulaikė už 
pakratymą.

—Kokius niekus tu kalbi! 
Už tokj dalyką niekas nesulai- 

Antroj daly dainavo cho- ko-
v«s ir solo M. šimkonienė.

__ , trumpą kalbą pasakė ‘
. . ____kun. A. Baltrušūnas. Po jo 5išgyvenę ir tu vargų , .. .. T „ J

pamiršti. ‘ ‘kalbėjo J. Romanas.

vių. Jie juk daugiausia
; yra 
; negali

mūsų tėvynės pa
vergėjais.

Pranas Naunčikas

metai vyksta tarp Budai™, ir kovosime 
naujųjų ir senųjų ateivių r.

Vasario i9 d. Lietuvių!

PASTABA

nus, gal.

—Mamvte. bet tai buvo ne
mano galva-

o iis vėl nradėio vaikščioti ni,-.1 savotiškos aukų varžytynės 
mvn »• ut.rui nu t- • t • J . J vaikščioti pn (|augįau suaukos. šie- salėj buvo paminėta Lietu-
myn ir atgal, paskui, staiga sustojęs, paklausė:

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

ulz. , . . met tas varžytynes garbiu-vos nepriklausomybės atsta-Į
Kiek metų tavo vaikui. . ; j ,aimčjo senieji ateiviai tymo paskelbimo 38-ji su-j
kodėl tu nepasakei man apie tai r”, vėl paklausė l_(l2Ūkai: jje suaukojo dau- kaktis. Vadovavo P. Foš-į 

ji^- Kaip aš gedėjau , atsakė ji atsidusdama. igiau, negu Providence nau- kus. Kalbėjo vietos klebo-j
Ji sunkiai atsikėlė, ir kai ji stovėjo ant glindų, ijiejj ateiviai. nas Karkauskas, miesto ma-!

jis staiga pradėjo juoktis savo širdingu juoku, kaip! . _ , _ , joras Edward Scott ir mies-
senais gerais laikais; matydamas, kaip ji buvo nuste-; ire Ambraza* Gumauskas w tarybos narys Jonas; 
busi, jis pridūrė: “Labai gerai, mes nuvažiuosime ir Vasario 6 d. palaidotas Moskus. Prof. Balys Vitkus; 
atsiveši m e vaiką, jeigu tu ir aš negalime turėti.” senas ateivis A. Gumauskas, pasakė pagrindinę kalbą. Į

Ji buvo taip išsigandusi, kad, jei tik būtų turė-į63 m- amžiaus. Mirė stai-jjs apžvelgė Lietuvos pra-; 
jusi jėgų, būtų pabėgusi, gi ūkininkas, trindamas ran-8iai vasario 2 d. automobi- e,-ti 
kas, kalbėjo: “Aš senai norėjau įsūnyti koki vaikąjĮ^j?’ ^P^damas iš darbo, 
ir dabar štai suradau. Aš prieš kurį laiką klausinėjau ^edlteė. Jiefu7ų.. Proyi" 
klebono apie kokį našlaitį.” Paskui, vis dar juokda- {ence ?uesto .kol.oniJa nete- ., 
raasis, jis pabučiavo savo verkiančią ir susijaudinusią ,ietuvjo A Gumauskas bu-svetimųjų 
žmoną j abudu skruostus ir susuko garsiai, tarytum ji. vo veiklus pažangus ir vi. 
negalėtų jo girdėti: Eik šen, Motin, eikim pažiūrėti,;?ų mėgiamas. Per ilgą me- 
ar neliko sriubos. Aš mielai suvalgyčiau lėkštę.” įų eįię" buvo veiklus Lietu-1

Ji užsimetė sijoną ir jie abu nulipo žemyn; kai,vių klubo valdybos narys, 
ji klūpojo prieš židinį, kaisdama po puodu ugnį, jis vienu metu to klubo pirmi- 
tęsė savo vaikščiojimą virtuvėje ilgais žingsniais pir- ninkas, o praėjusiais metais 
myn ir atgal, kartodamas: “Aš labai džiaugiuosi, iš įūpestingai Įvykdė to klubo 
tiesų! Aš nesakau to taip sau, dėl formos; aš iš tiesų naujų, gražių patalpų sta- 
džiaugiuosi!” - tybą, lyg įamžindamas tuo

Laisvai vertė ^v0 ilgametį darbą ir atsi-
L. G. J. davimą Lietuvių klubui. Jo

======================================= žmona, vietinė lietuvė, mi-
PROVIDENCE, R. I. listinis komunizmas žudo rė keletą mėnesių anksčiau. į

---------- mūsų tautą. Paliko du išmokslintu sūnų
Vasario 16-sios minėjimas Visomis išgalėmis remti “ ^skutiniam atsi-

Vasario 19 d. lietuvių pa-AiM, e L-‘gaubus lietuviu būrys
lapijos salėje įvyko Lietu-tuvos lavinimo darbe, is-?au u tu ų o j . 
vos Nepriklausomybės at- ^kyti lietuvių kalbą seimo- Tebūnie lengva Tau, Am- 
statymo šventės "paminėji- Je’ yPatingai gi jaunuome- brazai, priglaudusi Ameri- i 
mas. Prisirinko žmonių pil- nės tarl*3 remti-lietuvišką kos žemė!
na salė. Kun. klebono I. kn*v^ ir Hetuvišką laikraš- 
Vai tiek fino pakviestas pir-~ >Tra kiekvieno mūsų

ir sunkią dabartį. Jis 
ragino visuomet budėti ir 

proga priminti 
valstybininkams 

pavergtos mūsų

kiekviena

•::t Uitauias, lietuvis, sako, 
įei vienam asmeniui nereikia 

irCti plikės, arba z.ilus plaukas 
r.t galvos.
NEVV ERA. privatiška formu- 

'a, kurią išdirbėtas vartoja per 
JO metų. .Jis turi sveiką pakaušį, 
turi jauno vyro išvaizdos plau
ks. neturi nei vieno žilo plauko. 

Daujrelis pripažįsta Krano Bitauto 
eoriją, kad plaukai Rali slinkti, 
et jų vietoj turi ataugti nauji, 

jeigu nevartosite paprasto muilo, 
.ai vartokite XEW ERA (Nauja 
Gadynė) formulą non Detci-
-ent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskite 
52.00. gausite S oz. I.rųuid butelį. 
Antį asas:

F. BITAUTAS
.?t»2 So. Peari. Denver. Colo.

1’. S. Agentai pageidajami, aptie-
.os ir asmenys.

au

!finių šokių, J. Tamulionis iš 
įNashua, N. H., taipgi 
Įdainavo ir kaitų 
Į armonika.
■ Auku surinkta $77.75, iš 
i kurių Lietuvos laisvinimo 
■reikalams paskirta $55,. o 
'likusieji Balfui.
Į Minėjimu daugiausia rū- 
i pinosi kun. A. Baltrušūna; 
Haverhill reikėtų dažniau 
rengti panašių pobūvių ir 
pasikviesti gerų kalbėtojų 

M. Mažonienė

Reikalingas Vyras
Parmoję prie lengvo darbo reika-

DH- Kngas vjras, kuris gauna pensiją. 
* . bet Uar gali padirbėti. Darbas len- 

pagrojo gvas. padėti moteriai kelias karves 
pašerti. Vjnduo yra barnėj. Prašau 
lasyti šiuo atJrę-u:

Simon Naujalis 
R. D. 1. Edinboro, Pa. 

i il-:>

Pranašystės Klausimas 
Sakarjo 14:13-18. !r kas buvo Mel-

kizedekas Lbr. 7:.... švento Raško 
tyrinėtojai tašykite. Kol. ;5:1C.

Alik Armin
1444 Mass. St., Gary, IntL

Paieškojimai

B. M.

lietuvio
pabrėžė

mininkavo prof. kun. Jur-sventa Pailga n 
gelaitis. Jis, noi*s gimęs ir Sarbės reikalas, 
užaugęs ne Lietuvoje, gra- Kalbėtojas, 
žia ir teisyklinga lietuvių Po kalbų vyko 
kalba, pilnais gilaus patrio- dalis, kurią atliko parapijos
tizmo žodžiais apibūdino moterų, vyi-ų ir vaikų cho- Meškelvtė . Radruruez’- 
dienos reikšmę lietuvių tau- rai bei jauna tautinių šokiui?* * amžiaus^Ke
tai Pagrindinę minėjimui grupė, p. Aldonos Staričen- ^e’ į9^^"^efuTcbka- 
skirtą kalbą pasakė dr. B. kienės vadovaujama. Su e MeXlienės sti
Matulionis. Kalbėtojas, pri- pasigėrėjimu reikia pasaky-!®

BRIDGEPORT, CONN.

IDidelės nelaimės 
meninė Mežkelienės šeimoj

Vasario 2 d. mirė Elzbie-

mirė u
Meškelienė negalėjo 

į sesers laidotuves,
...... x , nes jos duktė jau gulėjovą uz savo būvį ir laisvę, tuvoje buv. muzikos moky- . .į nsltaiA I

nušvietęs nesibaigiantį lie-to jas, nei laiko, nei darbo 1 . Į
tuvių tautos naikinimą, nepasigailėjo, kad mokyk-, . Meskejienes vyras nusi-j 
kvietė susirinkusius, kad los mokiniai ir liet. jaunuo-'zude Pnes Kelioliką metų, 
niekas neliktų abejingu žiū- menė pramoktų ir pamiltų netrukus po tėvo mirties
lovų, kai Maskvos imperia-lietuvišką dainą. Sveikinti- ;m,l.e »' sūnūs. Reiškiu Mes>- 

i kehenei nuoširdžią uzuo-, 
! jautą.

suo.minęs lietuvių tautos per ti, kad parapijos vargom- nuvvkt: 
šimtmečius vykstančią ko- ninkas Jonas Beinoris, Lie-

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISOS | BENDRA I.IETTVYBRS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

si^eikia įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai 
įstojamiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fntarnalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Mimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
407 W«at 90tk Straat, Naw York 1, N. Y.

ŽODYNAS

P

ir
Jai

į Mūsų ligonys

į Matilda Bacevičienė 5 
į savaites išgulėjo ligoninėje, 
■dabai- jau namuose. Apie 
savaitę ligoninėj išbuvo 
Elena Baranauskienė.

‘jpadaryta nedidelė operaci
ja. Sveiksta namuose. Ba

li ranauskienė nors ir sirgda- 
: ma įdavė dolerį Maikio Tė

vui, kad jis susilopytų sa- 
\o kelnes. 7

Linkiu ligonėms greit 
j pasveikti.
Vos nesustreikavo 
Sikorskio darbininkai

Vos nesustreikavo Sikor
skio fabrikų darbininkai.

| Streikuoti tegali nutarti 
dviem trečdaliais balsų, 

j balsuojant jų kiek trūko.'

A. L A L IO

DIDŽIAUSIAS
ir

GERIAUSIAS

Anglu-Lietuviu
ir

Lietuviu-Anglu 
Kalbu žodynas

NAUJA LAIDA
1260 puslapiu 
Kieti apdarai 
Gražiai įrištas

Tinka knygynui
Ir kiekvienai 

šeimynai 
YPATINGAI 
AMERIKOJ 
GIMUS1EMS 

LIETUVIAMS
* Vi * -■ . f <

KAINA $14.00

Pinigus siusti
KARTI’ SU 
UŽSAKYMU

Kreiptis j
DR. D. PILKĄ 
546 Broadvvay 

South Boston 27. 
Mass.

Žino k i t e, Kad
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
kurias pradėję kaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol 
pabaigsite. VERTĖS KN\GŲ DABAR TIK Už
So.CO! Tuoj kiškite penkinukę i voką ir siųskite, nes tokia 
proga pasitaiko •‘čiau. nei aukso klodų atradimas.
SAUIĖS RrSTVUfi (romanas) sako: skaitai mane. nes 
myli. o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 psl., 
kaina $3.00

ČIKAGOS 
aš paroda 
parodytų.

ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane. nes 
i tau ■ vvenimą baisesni, negu pats gyvenimas 
316 psl., kaina $3.00. Iliustruota.

ŠIRDIES RĖMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažins:, kada mane skai
tysi.. 419 psl., kaina $-1.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo 
kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S.

Halsted SL, Chicago 8, II.

Kl RUJOS TYRI SĖTOJ V 
GARSINIMAS

larhiiiąi Pievų žodžio Pažadėjimai
Nuo pradžios iki pabaiąui Biblija 

• kalba apie panaikinimą dabartinių 
nepalankių aplinkybių, panaikinimą 
pikto ir visos žemės ąaibinim.i. 
4 Mozės 14-21, mes skaitome, kad 
“Viešpaties šlove bus pripildyta visa 

i žemė. Eitas Dievo pranašas, Iza- 
jjas, kurs rašė dau«r šimtų metų ve
lijau, skelbdamas ą-alutiną Dievo tiks
lią, pasakė: “Štai ką Viešpats sako: 
Įl.'anjrus mano sostas, žemė jfi mano 
Į pakojis*’; “aš padarysiu savo kojų
| vietą srarbinjrą.”—Iza, (>6:1; GO.l.’l

Vienas po Kito, visi šventieji Bib
lijos rašytojai kalbėjo apie įsteigi- 

Į mą žemėje pasilickančios teisybės ir 
I ramybės, kuriai nebebus galo. Ii 
Į vėl pranašas Izajas sako: “Nes kaip 
žemė augina savo želmenis ir kaip 
sodas želdo savo sėkla, taip Vieš. _ 1-ii__a._i___ 1__ ___Ipuin i»irv«t> zt-iums tersyoę ir gyrių 

j ir visų tautų akivaizdoje.” (lza 
lt>l: ll.i Aukščiau minėtoms prana- 
jšystėms įvykstant. įvyks ir kita pra
našystė, kurioje šitaip parašyta: 
"Kurs padarė dangų ir žemę, jūrą 
ir visa. kas juose yra. kurs laikosi 

■ištikimybes per amžius, daro teisybę 
skriaudžiamiesiems; duoda maisto 
alkstantiems. Viešpats paleidžia ap 
kaltintuosius; Viešpats apšviečia ak
luosius; \ iešpats pastato sulaužy
tuosius; Viešpats myli teisiuosius; 
\ iešpats sergi ateivius, palaiko naš-

.iaiij ir našlę, ir sunaisina nusidėjė
lių keįius. Viešpats karaliauja per 
amžius, tavo Dievas, o Sione, iš kar- 

|tos į kartą."—Psalmė 14<>:ii-lo.
lada išsipildys ir kiti Psalmistu 

žodžiai, kuriais jis dar pasakė: "Iš- 
i tikrųjų jo išganymas arti tiems, ku
rie jo bijo, kad šlovė gyventų mūri, 
šalyje. Pasigailėjimas ir ištikimybė 
susitinka, teisybė ir ramybė bučiuo
ja.:. Ištikimyoė dygsta iš ž niės ii 
teisybė žiūri iš dangaus, nes Vieš
pats suteikia malonumą, ir mūsv 
žemė du .da savo vaisių. Tei \ bė ei
na pirm jo ir žingsniuoja jo keliu.”

P-aimė s.-,;]<»-|4.
Taigi tie. kurie pažįsta Biblijos 

arba Šventojo Pašto mokslą, gali 
kartu • sir ■ Ita.hnrsttt sakyti: **Vie.š 
! aties įstatymas t <buia . jis atgai
vina sielą; Viešpaties liudijimas iš
tikimas. jis suteikia išminties ne- 
kiastingie ns. Viešpaties paliepimai 
tiki i. jie palinksmina širdis; Vieš
paties įsakymas tyras, jis apšviečia 
a. is. Viešpaties baimė apvalyta, ji 

■ a-iiii na per amžius; Viešpaties nu
tarimai tikra visį draug teisingi. Jie 
geistini labinus kaip auksas ir sal
desni už medų. Tavo tarnas esti 
mokinamas jais. ir už jų sergėjimą 

i a:.g atiy; i’ imo.’’- Psalmė 1;>:S-12.
(Bus daugiau)

—o—
Norėdami daugiau sužinoti siuos 

ir kitus dalykus iš Biblijos, skaity
kite knygutę “ŠTAI .JUSI; KARA
LIUS". 145 pusi., 25 centai. Netur
tingiems siunčiam veltai.

L. B°š. A.
3444 So I.ituanira Avė. 

Chicago S. III.

Anelė Zakariaučiutė - Klevinsfcie- 
Stumbriškių kaimo, Kauno 

rėd., paieško savo gininaičių Juozo 
n Teklės Malakių. 1V22 m. jie gy
veno Neuton Lpper Pails. Mass., 
13 Highland Terr. Jie patys ar juos 
žinantieji atsiliepkite adresu:

Mrs. Nellie Claven < Klevmskienė) 
(15:>4 So. Artesian Avė.,

< nie-ago Ilk (DO

r:e

APSiVEDIMAI
Suaugęs vyras pageidauja susi

pažinti su rimta mergina, našle ar 
gyvanašle ne jaunesne 55 metų, iš 
miesto ar iš farmų. Esu neblogai 
pasilaikantis. Ant juoko prašom ne- 
rašinėti.

Dan Lucas
C832 So. Maplevvaod, Chicago, III.

Vedybų tiksiu noriu susipažinti 
su mergina, našle ar gyvanašle.

Martin Bensis 
K 3, Giėason, Wiš.

(10)

Reflmrtišlįjkaiisnai
GERA MOSTIS

Deksnio Galinga Mostis, sudaryto 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai. ištarpins Rcunmtiškus skaus
mus. ranku, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieebus, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
IG-oz. $5.0<>. Garantuojame pasek
mes ar gražiname pinigus. (47)

llEKLN’S OINTMENT CO.
P. O. •»«»«». Xe»ark L N. J.

RAMUNĖS 
švieži Ramunės 
žiedai pusė svaro 
$ 1.2>. Ramunių ar
bata visada gerai 
gert. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie
pi >s žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų, šalčio 
ir inkstu ligų.

Puplaiškių Lapai pusė sv. 
$1,25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepenų ligų. škorbuto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Treianka 75 centai. Tre- 
janka nuo visokių vidurių pik
tybių.

Prisiųsk $4.00 tai gausi vis
ką kas čia vra pasakyta.

ALEXANDER’S CO,
414 Broadvva.v
So. Boston 27. Mara.

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

-KELEIVIS”
636 Eaat Btoadtray, South Boston 27, Maaa.
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Puslapi? Aštuntas KELEIVIS, SO- BOSTON No. 10, Kovo 7, 1956

tų dainų dainavimu ir I. Lietuviai Bostono čempionai Kas yra pilvakalbis?
Vasiliūnas smuiko gaisais ----- -— ----------
žavėjo dalyvius. i So. Bostono Lietuvių Pi- Tokio daikto, kaip

Pobūvis
Mickevičienės ir kt. skonin- šachmatų komanda praeitą quism) nėra, bet taip vadi- tuvams gresiant, gyventojai 
gaiš užkandžiais apkrautų penktadienį turėjo lemia- narna tie žmonės, kurie ga- iškeliami į numatytas, nepa-; 
stalų. Tai daliai sumaniai mas rungtynes su Bostono Ii kalbėti burnos neatida- vojingas vietas. Tokio pavo- 
vadovavo S. Santvaras. Ir Kolegija. Rungtynės buvo ridami ir jų kalbos garsas jaus ženklas—pastovus 3-5 
čia ne tik užkandžiauta, pas mus piliečių klube. Lai- girdisi, lyg tarsi kalbėtų minučių sirenos kaukimas. 

BALANDŽIO 15 D. LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAU- bet. ir mintimis dalintasi— mėjo lietuviai, santykiu 4i/a kažkas kitas.................. : Massachusetts valstijoje!
Socialdemokratų pokylis

GIJOS SALĖJ LIETUVIŲ SOCIALDEMOKIU 
JI NCOS 60 KUOPA RENGIA ME 
PRADŽIA 6 V AL. VAK. PRAŠOME 
BILETŲ GALIMA GAUTI IR -KELEIVIO” ĮSTAIGOJ.

. Pavojaus atveju
' ----------- K '

“kai- Gubernatorius pasirašė'
baigėsi prie G. liečiu Draugijos trečioji bėjimas pilvu” (ventilio- įsakymą, kuriuo priešų lėk-'

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaažit) ir 4ir- 
dies ligos. Priima bot kuria die
na, ii anksta susitarus telefonu ar 
laišku.
TeM. 22, Pasenai 

Adresas: State 
Malimai Ūke.

Astomas: nuo Providanoa 14 my
lios, nuo Uforeester—M 
Boston ar Broekton—M m, 
Thompson, Comt,—10 mylit).

Kmitas, apsigyvenęs

DR. D. PILKA
Valandos: nuo 8 iki 4 

ir nuo T iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 
Telefeaae: 80 8-1888

Ofiso

jaukus. ir Edmundas Spirauskas, išgirsti “pilvakalbį” Al Ub-
eilėraščiai reikalauja gi- Labai kad Jame B laim4dami tarpklubinėse by,, , , , ____ „____,___ _ ________________ x kuns juokins publikąjo enerasciai reiKaiauja gi- - o —r ,*.... _ • • • ieškomasJiai mastančio <kaitvtoio gana §ausaus moksleivijos rungtynėse pirmą vietą ir nepaprastais sposais ir savo Eo

v; V? būrio tesimatė tik I. Nikols-Bostono čempiono vardą C sumaniu pamėgdžiojimu karo. jo ieško jo brolio sūnus ajis-:Kliša didelis lietUMU ll , _ . ,T ~ ... . ... . ..... ... . r . .. . trahjoj. Jis pats ar kas jj žino ma-!
n , T. , ■ v i,- kvte ir V. Strolia. Nejaugi divizijoje. Mūsiškiai nepra-įvairių gyvių, paukščių ir bėkite atsiliepti j -Keleivio’ ofis4,'Bostono Lietuviu Kultu- latviu susiartinimo salimu- , . ..... .U.Z. _________-U ® . j„._. į C345 E. Broaduay, So. Bostone.

Gražiai pagerbė 
F. Kiršą

poetą

kovo mėnesio kas ir veikėjas, to dėl ir jo Uros Klubą
4-tos dienos susirinkimą pagerbti atėjo net 4 asmenų .
paskyrė poetui Faustui Ku-1 lat'vių delegacija: 0. Lie-*“«i/™ ™
sai pagerbti jo amžiaus 65 pins. J. Porietis, Augustans J oZv
m. sukakties proga. Pami- ir O. Akmentinš. O. Lie- nais-
nėtina. kad Kirša buvo pir- pins (jis yra ir Bostone iš
irasis klubo pirmininkas. einančio latvių savaitraščio , . . ...

Nors tą dieną buvo keli Amerikas Vestnesis redak- lzn^ am 1 
kiti pobūviai, nors kaikurie torius), J. Porietis, senas
klubo nariai minėjo kaži- žurnalistas ir veikėjas ir

nebesidomi savųjų poetų laimėjo nė vienų rungtynių, dvikojų padarų.
kūrvba. nejaugi jų dvasia Iš 30 suloštų partijų lietu- Be to, Talentų popietyje Parduodama Krautuvė

laimėjo 191/0 prieš išgirsime įvairių talentingų va^om^ustOd7iktPuigLarautu^^.ua!
mylėtojų pasirody- apžiūrėti kiekvienu laiku. Kreiptis:

Vėl atidarė didelį

John A. 
Bieliauskas

“Sunday mus, bus dainų, šokių ir ki- 
— Globė” paminėjo Lietuvių tokių dalykų. O visą popie- 

antrosios laimėjimą prieš tį užbaigs gera muzika ir 
South End klubą SŲo-lŲo, pasižmonėjimas.
taipogi apie didmristerio N. V. T.

Albert Rossolimo iš NTew Yorko-------------------------------
prieš 55 V. Anesta—pensininkas

Ž-is Sekmadienio99
133 D Street, So. Bostone.

(12)

GERA PROGA

Rudis ir 
veda ELS Cafe, loštą simultanąnuermes. bet visdelto ir Augustans pasakė gražias, , ,, , , ... , o t> *L-• - i,. • • • i i- it ,L,i-a z!™/™, Ine., 44o Mass. Avė., Camb-Massachusetts losejus, ku-, Senas Bostono visuome-Kirsos pagerbti prisirinko Kalbas ir iteike dovanų. . . ' D. . v vr •; \r

•i t t - « 1 1 - ridge. Biznis veikia nuo name Kazys Merkis ir Sta- mninkas V. Anesta, Pick-
P!pa. .tU V?g°- u d Kultūros klubo vardu pa-Naujų Metų sys Kazlauskas iš So. Bos->ick alaus darykloje išdir-1

agei imą aitai e u o sveikino dr. G. Gimbutienė Jų užeiga yra didelė, gra-tono sulošė lygiom su Ros- bęs apie 40 metų, šiomis
ir visų susirinkusių vardu ^ai įrengta, joje telpa 150 solimo. dienomis išėjo į pensiją. 1

a’Įteikė gražią “Encyclopedia su viršum žmonių .Vieta vi- Šachmatų vadovas Kazys' -------------------------------
Painting knygą, kurią sai tinkama parengimams, Merkis kviečia visus šach-BOSTONIEČIŲ AUKOS 

visi pasirasė. Bendruomenės j.-ajp tai vestuvėms, banke-matininkus susirinkti į So.' (Tęsinys)
vardu pasveikino \. Izbic- tams> pakasynoms ir pan. Bostono L.P.D. Klubą, sek- Lietuvos nepriklausomyoės 

turi-kas. ateitininkų—dr. J. Lei- Svetainė duodama visiems madienį kovo 11 d. 2:30 paskelbimo sukakties minėjimo

pirm. dr. M. Gimbutienė.
Ji pakvietė prie garbės 
lo sukaktuvininką ir 
rašytojus: S. Santvarą, A. 
Gustaiti ir P. Pilką.

Poetas S. Santvaras
ninga, poetiška kalba ap- mona

vietos of

Lituanistikos moky- 
. Vaičaitis, Lietuviu

parengimams nemokamai, p.p., savo reikalų aptarti ir proga aukojo:
žvelgė sukaktuvininko nuei-klos J. Vaičaitis, Gietuvių 0 jeį Kas nori naudotis vir-sulošti žaibo turnyrą (10 
tą kelią ir apibūdina jo kū- enciklopedijos — J. Kapo-£Uve, jai tik atlygina už sekundžių ėjimas).
rybą. F. Kirša gimė 1891 čius. skautų—E. Gimbutie- elektra ir gazą. _____________________
metais vasario 13-tą dieną nė, ‘‘Laisvės \ arpo P. Kovo 13 d., antradienį, Vaitauti* organizuoja 
Senadvario vienkiemyje, V iščinis. Dar sveikino gai- tarp 5 ir 10 vai. vak. Bie-protestą 
Antalieptės vaisčiuje, mo-bes kons. A. Shallna, V. liauskų šeima ELS Cafe pa- ----------
kėši Vilniuje, Berlyne, ii-Vizgirda, kun. Svagždys, talpose rengia John A. Ru- Kaip žinoma, So. Bostone tavičienė i 
giausia gyveno Kaune ' ‘ 1 '’ “ ’
syti pradėjo 1912 m..

Ant. Monkevičius $12.

Parduodu 2 gerus namus, ku-' 
rie neša pajamų. Vienas na-! 
mas 3 šeimų, kitas 4 šeimų,! 
abu geram stovy. Skambinkit:! 
Mr. Stepnoskv, G A 7-8086.

(11)

PARDUODAMAS NAMAS . IS-jų šeimynų namas, prie pamano, 
po ti kambarius, 3 naujos šilimos,:

'2 su alyva, nuomos neša $157 per'
menesi, nauji 
mas. Kaina 
V. Stelmokui,

didelis kie- 
Skambinkit:!

balkonai.
$15,500.

Realtor, CO 5-5463

• Kambarys Nuomai
: Erdvus, šviesus kambarys trei I
čiame aukšte, centrinė šilima,' 

i,..Po $5: V. Uždavinys, V. Ta-'vonia ir kiti patogumai. Arti!
Kreiptis:
So. Bostone.

ra- prof^ B. \ itkus, J. Sonda, pagerbimo vakarą jo 69 kasamas didelis tunelis ne- po $3: Baltušis, P. Blakutis 
yra A. Gustaitis, raistais Pa" metų gimtadienio sukaktu-švarumams . nuleisti. Co= Skystimas ir J. Venckus.

mošaitis, A. Keršulis, J. Pet-!Jura ir maudynės.
!rauskas, adv. A. Shallna, J. Ba- b08 E. 7th Street.
'leckas. S. White, S. Kiškis, V.|---------- -----------------------------------
Morkvėnas, J. Kruopas, A. Ši’-i So. Bostone pigia-, parduodu -•!
Vao T» miiimoc AT T «sirn- butu narna, po 5-5-5 kambarius.' kas, F. Bliumas, a. l... 1. biru :Kreiptis pas savininka, in aukšte.!

ir N. ir S. Jonuškos. ;2C« Gold St. So. Bostone. (9|

išleidęs 9 savo kūrybos lei-sveikino poetas M. A aitkus, proga. Prieš kelias die-lumbia Rd., prie G gatvės,' M. Strazdienė $2.50. 
ainius, paskutinysis jų isė-J. Brazaitis, A. Ružancovas, naSj vasario 28 d. J. A. Ru-yra ta vieta, kur išvežama Po $2: Norvaišienė, A. Mat- 
jo Amerikoj. Daug yra ver- dr. B. Matulionis. J. Tuma- saviškių tarpe minėjo iškastoji žemė, akmenys ii* joška, Puodžiūnaitė, J. Lukas, 
tęs iš kitų kalbų, redagavęs vičienė, J. Augaitytė, Zail- savo vedybinio gyvenimo 26 tt. Nusiskundžiama, kad iš p- Irutis, P. Virkietis, w.
kelis žurnalus ir ten daug skienė. sukaktuves. ten girdimi sprogdinimai Bajereius, X, P. Liungis, B. ir
rašęs. Prieš rusams užimant Sukaktuvininkas sujau- R;r,i;ai]Sk-n šeima maln. tns anvlinkės žmonėmsTumaviciai, P. Viega, b.

-THg L-!!!»K>=3

Tel AV 2-4888

Dr.'John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 8-8
Nedaliomis ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph4a*« Coraer 

DORCHESTER, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDUUS)

Lietaris Gydytojas Ir Chimrna 
Vartoja vėliausios konstrokcijM

X-RAY Aparat*
Pritdiko Akinius 

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

80UTH BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—■ofisas uždarytaa.

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

uJau* Bieliausku šeima malo- tos apylinkės žmonėms
Lietuvą jis buvo Šiaulių te- dintas visiems dėkojo ir ža- niai prašo ir pa. trugdo miegoti, kad namų"“"”;’ Rimienė
atro direktorių. Tremtyje dėjo dar kurti kiek jo jė- žįstamus atsilankyti kovo sienos dėl to sproginėjančios pažajnai Andžinas V Liau- 
redagavo Liubeke ėjusi gos leis. _ 13 d. ir bendrai pagerbti J. ir tt. _ ; kienė, Vaičjurgienė, P. ‘ Masiu-

Lai>\e^ \aipą . išleido A. Gustaitienė ir I. Ni- a. Rudi jo gimtadienio pro- Viktoras Vaitaitis, gyve-iįs> y. Ivanauskas, V. Simon.l 
eilėraščiu rinki- kolskvtė sukaktuvininko ei-nantis Di*field gatvėj, ren- g.’ Kontautas, J. Valentukevi-į 

ka protesto parašus. Pl’Otes- čius, Valančius, J. Averka, V. j 
tas bus įteiktas senatoriui Brazauskas, A. šapalas, S. Lui- 
Powers. , nys, B. Bajerčius, Ignas, A.

yvru _______________________ Stankus, Tamošaitis. X, J- Už-
17 d P. Brazaičiui sukako 70 m? davinys, J. Pieškus, P. Kleponis 
p. _______ ir A. M.

Vasario 27 d. Povilas £ Chirasie
Po $1: W. Vasaris. Chirasie-

vieną savo eilerascių rinki- kolskvtė sukaktuvininko ei- 
ni. Kirša ne minios dainius, lėraščių deklamacijomis. V.
11; mm lies. idėjos poetas, Barmienė jo žodžiais sukur- pįrmojį gegužinė

Masiulis, S. Samulis, P. Rač-!

-»■<
4

*
-»■

22 m. Radio Sukaktuvių

Talentų Popietis ir Pasiviešėjimas
So. Bostono Lietuvių Piliečių Klubo Salėj 

Sekmadieni, Kovo-March 11-tą, 3-čią vai. po pietų 

PROGRAMOJE:

Bostono Lietuvių 
Choras birželio mėn. 
Brocktone “Romuvos” 
ke rengia gegužinę

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
VVBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 13, Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE A INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0948
Bes. 87 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Ma
Tel. FA 3-5515

fdomūs. vietijjjii 
Teisėjai išrenka 
įteikimą;

ir svečia’' talentai, lietuviai ir ki’ataik 
3 geriausiai pasirodžiusius talentus 

dovanu talentams
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kas
dės. pamėgdžio
tais būdais linksmins

LIBBY One-Man Show. profesionalas juokdarys, magi- 
pilvakalbis (ventriloųuist) pavaizduos kino žvaigž.

gros trombonu ir Įvairiais ki- 
ir juokdins publiką.

Antroj programos dalyje yra smagus pasiviešėjimas prie 
skanių užkandžių, draugiškų gėrimų ir “KETURIŲ STU
DENTŲ"' orkestro, kuris gros iki 11-tai vai. vakaro-

*

l ž tiktai $1.00 Įžangos galėsite nuo 3-čios vai. po 
iki 11-tai valandai vakaro Įdomiai ir linksmai praleisti 
ką ir kartu paminėti seniau
Naujojoj Anglijoj 22 metų

Nuoširdžiai kviečiame
Steponas ir Valentina Minkai

!►* 
it
t ____
t niką). Gegužinės tikslas su- Brazaitis, senas 
* rinkti

(pik-
..... bostomehs nė> v gukaitis, A. Vasiliaus-

lėšų chorui vykti į H’ socialdemokratas, L. Dar-. Kačinskienė, Brocktoniš

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

£ organizacijų tą dieną nuo tų S-gos 60 kp. valdybos ir nienė, B. Mackaitė. J 
> cesužiniu ir kitokių paren- veiklus įvairių kitų organi- tis, Karpinskas,

" " zacijų narys, įžengė į aš- sarekas, Simon, Antanavičienė,
tuntąją dešimtį. Gedminas, Narisas, O. šidlaus-

Ta proga mes sveikiname kienė, K. Alaseviciūtė, 
drg. P. Brazaitį ir nuošir- ličius, V- . . 
dziai linkime jam dar ilgai * , v v i

bo. veikliai reikštis Bostono lie- w jaimokienė. B.
širka. J. Flin-

“ girnų susilaikyti.
Choro Valdyba

Giedrai- Biznio reikalais kreiptis į 
Šnaras. i- gajtjc piorįsts gėlių ir do-'

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir "oildoth" 

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson SL, k. Broadway
Atdara ano 9 iM 4, penktadieniais 

iki 8 vaL vakare

i----------------------------

* Renkasi SLA 175 kuopa

£ Kovo 11 d. 2 vai.
£ Bostono Lietuvių Dr-jos sa- tuviu gyvenime, 

bus SLA 175 ‘lėj
pietų į|(Ai-lingtono> 

* Jame bu

p.p.

kuopos
susirinkimas. Tokių 

renkama centro

Liutke- 
Maslinskienė,

vanų krautuvę, 
Broadway, So.

S. Jasaitis, 
Pečiulis, M.

Į Stankaity tė, V.

502 East 
Bostone.

V. Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minima.

mniiiiiimubKfimf ii imu miniu m inmnBNiBHi

Va-

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 
Sariaiakas A. J.

East<23
8aath

Ttlef

Braa4«ay 
27, Mos,

SO 8-4148NAMŲ SAVININKAMS

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

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

W. Broadway, Room 4 
Arba po pietų užeikit: 409 

So. Boston, Mass.

---- --------------------- lg;g p Jankus, P. Dumša,
turėtų būti daugiau iatka, Kamantauskas, J. Rudis,

----------- fj. Jonaitis, J. Andrius. Kaz-
Plekavičienė, Ku- 

Valantienė, J.
sąrašą, pamatysime, kad Bimšas. Petrikonis, B, Gedvill, 
dar daug kas nėra au- Geudraitienė, Galeckiene, J._ Įta
kojęs. jie visi tą padalyti s*uskaSi Remeika, vanunas, i j Paulauskas, A. Budryte, M.

Žiruolis, Naujokienė, U. Palai-

iausių lietuviškų radijo programų *: valdyba, bus galima sumo- Pasižiūrėję aukotojų Lie-lauskienė, PI
:ų sukaktuves. * keti ir mokesčius. Visi na- tuvos laisvinimo reikalams činskien? (?).

C
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LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robiną Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

Į VAIRŪS GĖRIMAI—UžKANDžlA I—P1ZZA

šokiai kas trečiadieni, penktadienį ir šeštadienį.

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

t be “Singing S\veethearts.”
<as«. L ma populiari vieta šokiams žiemą ir vasalą. Dėl 

informacijų kreipkitės telefonu: Bridgevvater 835.

riai kviečiami dalyvauti.
Sekretorius B. Kontrim

Paskyrė stipendiją gali nors ir šiandien. Au
kas gali įteikti Taiybai 

‘Keleivio”
irį Cambridge Lietuvių Pi-per “Keleivio” administra- suk^i^P^Rahnond^Ru- 

, liečiu Klubas paskyrė 2 ciją. džiūnas. A. Sanda, J. Venys,
stipendijas po $500 studi- Štai Antanas K. Martin Grigaliūnas. B. Andriuškaitė. 

įjuojantiems klubo narių atėjo ir Įteikė $10 čekį. Sa- Laušius, B. Dobilas, Zero Ro 
vaikams, bet valdyba kaž-ko, aš negalėjau minėjime berts (?), J. Andrews, Neuro- 

j kodėl nepaskelbė viešai jų būti, savo auką dabar atne- nis, Savilionis, Dobies Dany 
gavimo sąlygų. šu. 1 '(?)* J- Vinciūnienė, M. Yalmo-

--------- ---------- - ‘ Tą patį padarė ir W. An-|k>enė, O. Sandowienė, P. Ra-
p. p. didinas — įtekė $10. 'manauskas. J. Vinciūnas.

484 -----------------------------
i Kovo 
Tautinė?

11 d. 4 vai. 
S-gos salėje, Ramanauskienė, C. Lake,

: neliūnas.

P. 
J, Ja-

E.K. Trainavičius. 
Brazaitis ir K. Valantienė.

Buvo aukojusių ir mažesnė
mis sumomis. Viso labo surink

us ta $2,175.28. Palyginus su pra-

East Fouilh St. So. Bostone, Aukojo V. Biržiškos 
šaukiamas Lietuvių Moterų laidotuvėms
Klubo nariu metinis susirin- ---------
kimas. Susirinkimo pro- Elzbieta Januškienė
gram<»je numatyta paskaita Stoughtono, Mass., aukojo eitų metų suma. šiemet surink- 
ir kiti svarbūs reikalai. $3. , (ta beveik $700 daugiau.

OOOOOOOOOOOOOOOOMOMMM

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ į

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

BROMS KONTRIM 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
C8OOOO»M08«OO0MMMRRM>

Beajamin Moore Msleroa 
Popieros Sienoms

Stiklas *
Visokie Reikmenys 

Reikmenys Ploni 
Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA"
1— Vaistas noo aud«gin> M 

nao nuiutimo vandenio.
2— Vaistas nuo atdarų iaiadų

8—Akių 
4—Vaistas noo kojų niettji-

mo, piritams, tarpopirtttaa Ir 
papteitims.

6—Vaistas noo galvot nisM*

•—Vaistas noo kosulio. Greit 
pagelbeti.

Reikalaukite litų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui
kiekvienų numerį $1. Pini* 
gal, čekis ar money orderis U 
kalno. Adresuokit: (5-4)

295 Silver Street 
17.

t


