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Nepaprastos Sniego Pagos 
Paralyžiavo Rytų Valstijas

Piktos Pūgos Pakartotinai Aplankė Rytines Valstijas; 
Dideli Nuostoliai; Gyvenimas Paralyžuotas; Snie

gas Stipresnis už Modernišką Techniką; Auto*
mobiliai Nereikalingi; Pavojus Potvynių.

Pereitos savaitės penkta-j Kas Dabar Laimi
dienj ir šios savaitės pirma
dieni lytines Amerikos val
stijas, nuo Virginia iki Ka- „ o
nados, aplankė nepaprastos tBuvSs Pantas H. S. 

Smarkus ir laitas vė-'^n vienoje ka boję pa- 
alybę sniego,’1“*; _“slenlų pol*ka .lr 

kuris užverta visą žemę, P^uUmus
vietomis suvertė tokius vė-kel,.ut.m?‘“..Sov’.et« ?us,Ja; 
pūrinius (pusnis), kad perĮ’“s,leke ,dl.de!'.V u2sl?m* P°" 
juos nei išbristi, nei brikos laimėjimų kai tuo
žiuoti negalima. Sniego ^' PU Amerika neteko svai- 
vien penktadienį vietomis pozicijų,
iškrito iki dviejų pėdų, o

Šaltajame Kare?

pūgos, 
jas atnešė

Sovietų laimėjimai yra

SUNKI KORĖJIEČIŲ KARIŲ. KOVA SU SNIEGO AUDRA

Piety Korėjos kalnuose snigo tris dienas. Punchbowl vietovėje sniegas visai atskyrė 
nuo likusio pasaulio ten esančius karius. K ainy sniego griūtis užmušė 87 karius ir 50 
sužeidė. Atkirstiesiems kariams vežamas maistas, degalai ir kitka^ sunkvežimiais, o

nebegalint pravažiuoti viskas gabenama helikopteriais.

Valdžia Prašo4,900,000,000 
Dolerių Pageltai Užsieniams

Vyriausybė Prato Kongresą Leidimo Remti Užsieniuose
Ilgamečius Projektus; Kongresas Nėra Vieningas; 

Dalis Republikonų Prieš Vyriausybę; Pagalba 
Užsieniams Dalis Mūsų Užsienių Politikos.

Montgomery Negrų Chruščiov Pasakojo Unijos Privalo

Komunistų Eilėse šios savaitės pradžioje 
» prezidentas D. D. Eisenho-Jau Eina Karmai wer siunčia kongi-esui pa-

. siūlymą dėl rėmimo užsie-
Amenkos komunistų Pal'njų Vyriausybė tam reika- 

tijoj jau prasidėjo gana juį pra§o veik penkių bilio- 
piktos diskusijos dėl Stali- dolerių,, arba didesnės 
no laikų partijos politikos. sumos kaip yra įrašyta i šių 
Kai kurie komunistai grei- metų biudžetą.

pagavo naują Maskvos Kadangi dabartinė admi- 
ir pyla ant Stalino njsti-acija, būdama opozi- 

uz vienvaldy- cjjoj kritiškai žiūrėjo į pini-

tai
į liniją 
1 pamazgas
• stę , o kiti, kurie dai atsi- skyrimą užsieniams rem-

Vadm Teisiami Apie Stalino Terorą Baigti Segregaciją Pri*
savaitę Montgomery Ateina žinių iš Rusijos,1 Amerikos darbininkų uni-kamP?n*į°i plačiai išgarsi- 

. m!es^e’ klabamos sostinėj, kad ten labai įimtai prade- jos visur ir garsiai pasisako vęs didelė asmenvbė ir ra e no ai no i 1-
šį pirmadienį, to ir oro pra- H. S. Tinman griežtai teismas pradeda svarstyti dama naikinti Stalino le- prieš rasinę segregaciją, daug nusipelnęs komuniz-
našai nepasako. kritikavo dabartinės admi- negrų vadų bylą už boikoto gendą. Pagal diplomatinių ir ypač unijos smerkia se- muj tuo kad panaikinęs ko-

Dėl pūgos gelžkeliai su. n*st|aci.[os užsienių politi- kurstymą prieš miesto auto- atstovybių pranešimus iš gregaciją, kada jos ieško
vėlino ar ir visai sustojo,^’S^pJiStara^aS'1*^ kompanlJi!' ”^k™S _„C^i?.'..aL;-k°' "SLįjungęs part‘»_.l ™nln?J niaius
daug lėktuvų negalėjo skns-paiei.kimus" , ; Is viso jau

platūs ir reikšmingi, jie sie-smarkus vėjas pasirūpino,. ... . v. ,.
suversti tų snigą į didelius į? "u° Ąz,jos kraštų net Sj 
kalnus. Kiek sniego privers,kl Plet’i Amerikos.

sujungęs partija i
Iš viso jau patraukta munistu partijos suvažiavi-pietinėse valstijose. Bet ne-organizaciją Ginčai

ti, miestuose tramvajai ir ^^juo^tarpu valstybės se te*smo atsakomybėn 93 ne- J™; pasakęs labai 8 ‘ ................
autobusai sustojo, daugy« j gra v

no “Trade not aid” politi
ką, tai dabar kongrese repu
blikonų partijos dalis yna 

. aiškiai kritiška tokios stam- 
mumstų eilėse frakcijas ir įdog sumos skyrimui užsie-

dėl
remti. Demokratų 

tarpe vyriausybė vargu ras

mašinų 
pustyta 
pakelė
^Medžiaginiai nuostoliai ™ų’ rtabar ™rgU p.ul? gali’būti"padėti"rkalėj^imą silpninimo prieš rusų-vokie-rių nepakanti-

siekia daug milionų dolerių, h 01 ™ozo+s ^7 ir ir nubausti aukštomis pini- čiU kar3 ir dėl daugybės ki- maimavimo pačių umjistų Sako, PreZldentūS
jos kontinente greičiausiai tokiu prasižengimų ir niek- tarpe dabar kyla reikalavi- teatlieka Pareigos

keliuose buvo
VsHs? tovnzavaviai^ jia vcai. įzv^• V

Pasakęs labai giiežtą žiūrint garsių žodžių ir iš-įStalino kulto ir dėl jo reik- ^tini‘ nSrima 
daug ku-kalb3 Prieš Stalin{* ir kalti-kilmingų deklaracijų unijų šmės komunistiniame judė- Vviaausvbė prašo
taikomas n^s « dėl kruvinų skerdy- tarpe Kai kur dar ir dabar dme dar iigai kete nesusi- L kad

jUoSl!? bus iSaik^Ei^irisvasis ginėmis bausmėmis
galės apskaičiuoti. Pūgos .. 
pareikalavo ir žmonių aukų Pasa.u
ir pirmadienį jau buvo su- F?m!s 11

, „ .. . . . biavimuskaityta virs šimto žmonių 
žuvusių dėl sniego 
Visi žuvusieji bus tik po au 
droš suskaityti.

savo karo 
ūkišku bendradar 
žymiai

audros. P?vo^ iš agresingo 
mzmo pusės.

reikalui skirti kasmet bent 
po 100 milionų dolerių. Del 
to siūlymo kongrese irgiaiškiai už- 

praktiką
_ šybių.Montgomeiy negrai pra

dėjo boikotuoti miesto auto- Chruščiovas papasakojęs, 
sumažina busus todėl, kad jie yra lai- kaip visi komunistų vadai 

komu- komi antraeiliais “kostume- prie Stalino gyveno nuolati-

sąjun-
mas griežtai ir 
baigti negražia Liberališki senatoriai

girdisi daug kritikos, ypač 
ke- rinkiminias metais. Kai ku-pačiose uniiose ir tik tada . . ... ...

smerkti segregaciją nietinė- ha kaltinimą pnes prezi- ne kongreso nariai sako.

ir turi sėdėti tik sa- nėj baimėj, kad jie bus nu- 
vo “juodajame” skyriuje, galabyti ir pats Chruščiovas 

’ n 1 •• v arba jame stovėti susigrūdę sakosi niekada nežinojęs,
Pūga dar nenustojo siauJV. U. Valstija JūU darg jei “baltajame” sky-ikada Stalinas lieps jį pa

tilsi kaip žmonės jau balnu- Skyrė Kandidatus riu->€ J"* tuščilI vietll
jasi dėl galimų potvynių. 9 _________________
Jei visas priverstas sniegas 
dėl staigaus atlydžio bus

nais

Pereitą antradienį New, įĮirį Jį. Rif-rut
paleistas kartu, tai neišven- Hąrapshire valstybėje jau, 
giamai bus potvyniai, kurie '-yko balsavimai uz prezi-j

se valstijose ir traukti i uni- D- .£•. EisenhouerĮ, kad jie vargu tart teisę n.i-
jas negras darbininkus Iv- k?d ps ^jaučiame rasi-tarti, kaip busimieji kon- 
giomis'teisėmis su visais ki-nn!. santykių blogejime, pesai turėtų tvarkyti sakes 
rai< darbininkai* ypac Pietinese valstijose, finansus.

Tos nuomonės laikosi ir neatlieka savo pareigos. Esą Debatai kongrese dėl pa- 
naujai apsivienijusi unijų pl^zid1en‘o Pareiga yra žiū-rainos užsieniams, palies vi- 

sakęs, vadovvbė. Prieš segregaciją I'6?- ka,d sa)le! įstatymai są Amerikos uzsiemų poii- 
!Stalinas nebuvo joks “kariš-praktikuojančias unijas vi-,^dtH vykdomi, Kad įasines tiką, kongreso spiendima> 
i kas genijus” ir nieko nenu-šame krašte ruošiamasi im-^azumos teises butų saugo-tuo klausimu .tures dideles

'skersti.
Chruščiovas dar

Mira Boleslav . Bieiut, simanė apie karo
irgi pareikalaus nemažai den?inius kandidatus. De- Lenkijos komunistų parti-įb^ Stalinas pats. pasiskelbė priversti atsisaki 
nuostolių, o gal ir aukų. !n?kl^y. Partyos balsuoto-; • vadas,64 metų amžiaus. k,a^°.^e^ėtoju ir visus pri- sinės nelygybės.

Prieš piktą sniego audrai1 mdziniska dauguma pa-;jjg mjrė Maskvoje, kur bu-yerte JI laikyti didžiausiu tarpe, 
visos žmonių gynimosi piie-slsako uz^sen. Estes Kefau-į vo nuVykęs dalyvauti So-karo vadu-

vedimą, tis įvairių priemonių ir jas ™os- Bet prezidentas laiko- įtakos į užsienių politiką, 
atsisakyti nuo ra- S1 neutl aliai 11 nieko neda-

savo narių ro, kad santykiai tarp rasi- MIRĖ I. JOLIET-CURIE 
nių grupių krašte pagerėtų

Senatoriai Lehman 
New Yorko, Neubeiger

lg Paryžiuje kraujo 
~ ga mirė garaiIS

vėžio li- 
mokslininkėkonu na”rikri‘Ūklio irtauk-^'  ̂- S^un».o? Chraščioyo kalba, nebuvo Gruzijoje Vis Dar Oregono” i7kiri’ren7ta rakė”'I,ene Joliet-Curie, kuri kai-

automobiliai sniego kalnuo-k/‘P 11 *au* partijos suvažiavime. Palai-1 paskelbta ir apie ia rusai 1 • ‘ c: >• Diegono 11 Kiti senate saxę, Fr<»deric už
se kvšo kain kuDstai kem- to> laimėjo prezidento D. D. j Varšuvoje Io kūną iš L.ūtaVi. Garbinamas SfO/HMlS prezidentui priklauso inici-lu su “J0 '5™ r\. 5IC Vzse kyšo, Kaip Kupstą, m Ejsenhowerio kandidatūra.;„„„Č.-.LTSSZ-k°'e' ______ alyva imtis reikalingu ,)rie-nuopelnus radioaktyvu,
syneje. Maskvos į Varšuvą lydėjoispondentams Maskvoj nie-Republikonų b«lsuotojai^^^\adų ddeįcija^ko rašyti.
r/irmn Klnnei’mna r a balotus n jgu pačiu Chruščiovu prie- —_—
rarmų Klausimas R- Nixono vardą, kas zy-šaky 

sustiprina vice-prezi-'
poziciją republikonų Bierat buvo Maskvos įsa-. w .. ... .

kymu 1944 m. Liubline su- MfUSūhs NeSlllūUja
darytos laikinosios Lenkijos ---------
valdžios galva, o 1947 jos
pastatytas prezidentu.

Skelbiasi Rinkimuos ^įo Šiaurės Afrikoje
partijoj.

Farmų klausimas šių me antra<lienj Minnesotos 
tu rinkimuose vaidins d.del) vaIstija ba|suoja kandi. 
v aidmenį. Bent taip mano ,|atus -pen ]aukiama, kad
demokratų partijos va a, demokratu tarpe laimės A. 
kurie be paliovos j tą klau- E 8^^.
simą muša. ___________________

Numatomas demokratų
kandidatas prezidento vie- Ar Stalino Lavoną 
Ui, A. E. Stevenson, kalbė- !*"»«» Šunim* Suėsti? 
damas apie farmų politiką ■
MinnesoU valstijoj, kalti- Maskvoje bolševikų dik- 
no republikonus, kad jie Utoriams laiminant jau ren- 
meluoja ir veidmainiauja kami parašai po prašymu, 
kalbėdami farmeriams. Kai- kad Stalino lavonas būtų!

Aplinkinias keliais (perįmonių, kad santykiai tarp sP^dulių tyrinėjime 1^4 
diplomatines atstovybes) iš i rasių krašte neitų blogyn, meta1.^ buvo gavusi Nobelio 
Rusijos praneša, kad Gru-i bet gerėtų L Tolk't-Curie buvo duktė
MJ°ieina Aukščiausias teismas pa-garsių mokslininkų P. Cu-
Maskvo? diktatonų bandy-smerkė rasinę segregaciją rfe ir M. Sklodowskos.

mokyklose, bet kai kurios ___________________

bėtojas priminė kandidato pašalintos iš Lenino mauzo- 
Eisenhouerio pažadus far- lėjaus, kur jį padėjo tie pa-! 
meriams, kurie po rinkinių tvs žmonės, kurie dabar ant 
buvo ušmirati ir padėti į Stalino jau šunis karia, 
gurbą.

mą suniekinti Juozą Stali
ną. Gruzijos spauda plačiai,, ... . . „ .. valstijos tą teismo sprendi

sų valdomoj Šiau- paminėjo Stalino trijų metų ma boil<„tuoja jr ža(ia Jo 
.......4 —.ikoj arabų nacio-mirties sukaktuves, o stu-L'-^ii-vt:

m. jis is tų pareigų atsisakė,,nalisty bruzdėjimas nesi-dentai suiuošė net riaušes1 
ir norėdamas, aktingiau da-j liauja. Prancūzai ten jau prieš Maskvą. Bemalšinant 
lyvauti Lenkijos subolsevi- pasiuntė papildomas dvi “chuliganizmą” 9 žmonės 
ginime užėmė mimsteno divizijas kariuomenės ir nurauti, daug areštuotų,
pn-mininko vietą. Po poros.siun^ia daugiau, bet teroro Stalinas buvo gruzinas, 
metų jis paliko n tą vietą ir nepajėgia nuslopinti. Arą- kurio “nuopelnai” savo tė- 
paeme j savo rankas parti-bų teroristai pradeda veik-vynei yra labai liūdni ir 
jos vadžias. jau net jr Aj^yro didmie- kruvini, bet Gruzijos bolše-

styje. kur jie pereitos savai- vikams iis yra “savas” ir 
tės gale padegė vieną gara- kadangi Maskva ji niekina, 
žiu ir sudegino keliasdešimt tai Stalino tautiečiai prieš1 
automobilių. Pereitos savai- tai protestuoja.
tės gale ir Tunise atsinauji------------------------------
no kovos tarp prancūzų ir Sovietų Rusijos buvęs žuvo, šimtai sužeistų. Virš berg, austrijokiškų

Prancūzu
195.2,rinėj Afriko

Vaduot Š. Korėją

Valstybės sekretorius J.
Bet ir prezidento kritikai F. Dulles lankėsi Korėjoj ir 

nenurodo, kokiu priemonių kalbėjo per radiją i šiauri- 
federalinė valdžia galėtų nės Korėjos gyventojus. .Jis 
imtis, kad rasinius sant.v- sakė, kad Amerikos tikslas 
kius sušvelninus ir auk-yra išvaduoti šiaurinę Ko- 
ščiausio teismo sprendimą rają taikiomis priemonėmis

Bierut visą laiką buvo iš
tikimas Maskvos tarnas.

RADO PRIEGLAUDĄ

įvykdžius.

DREBĖJO ŽEMĖ

ir sujungti ją su visa Korė- 
ja.
—

Mirė Austrų Fašistu Vadas

Iš Vienos, Austrijos sos-
Gal greit sulauksime, kad tinės išprašyta lauk bolševi- teroristų. Kraštutinieji ara-premjeras Malenkov dabai'10,000 

Kalbėtojas sakė, kad re-Stalino lavonas bus išmes-!kiškų unijų tarutautinė są- bų nacionalistai nori su-lankosi Anglijoje. Jis na<tn«r««

Ltbanono valstybėj d re- Austrijos sostinėj Vienoj 
bėjo žemę, apie 150 žmoniž mirė kunigaikštis Starhem- 

fašistų
žmonių paliko be vadas, kuris kartu su kle- 

su pastogės.. Drebėjimas buvo rikalų vadu Dolfussu pa?
rublikonai ir užsienių poli-tas šunims ėsti, kas Rusijos junga (WFTU) įsikurs Pra-trukdyti linkimus į Tuniso įvairiais elektrainių specia-jaučiamas kaimyninėse vai- kandino kraujuje Vienos ir 
tikoje irgi slepia teisybę istorijoj nebūtų didelė nau- bolševikiškos Cecho- parlamentą, kurie turi tuoj listais susipažįsta su An-įstybėse, Izraelyje ir Sirijoj, visos Austrijos darbininkų
nuo žmonių. jiena. islovakijos sostinėje. i įvykti. ' glijos elektrainių tinklu, 'bet nuostolių ten nebuvo, .sukilimą 1934 metais.
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esant) paminklu statymas, ka- jau drįsta parašyti? Kodėl 
pitalistiniuose kraštuose gyve- jam taf}a buvo viskas gera, 
nantiems marksistams, be abe- j-a gėdinas darė?

--------------------- jojimo. neatrodė reikalingas. Tag naud5nga būtų žinot.
Nė keturių mėnesių nebeliko iki vieno didžiųjų šio -Kremliaus laikymas t*™ Mes tą žinome ir galime 

žemyno lietuvių gyvenimo Įvykių—Dainų šventės, kuri. kokia užburta vieta: pernelyg pasakyti ir Bimbos davatkė- 
kaip žinoma, bus Chieagoje liepos 1 dieną. didelis ‘paslapčių saugojimas Įėms. i

Dainų šventė—visų reikalas

Nėra čia reikalo kalbėti, kad daina žmogaus gyve 
nime visuomet vaidino dideli vaidmenį, kad nėra žmo
gaus. kuris nors retkarčiais neniūniuotų, nedainuotų, kuri 
daina taip ar kitaip neveiktų, už širdies negriebtų. Tai 
žinomas dalykas.

Kas nežino, kad daina žmogų ir palinksmina, ir nu-

didelis 
ir kiti dalykai.

saugoj imas 
su tuo susiję.

kaip dabar atrodo, 
t i jai naudos.

Mūsiškiai Bimbos ir bim- 
nedave pai- bjniai juk yra Maskvos dva

siniai vergai ir ištikimi tar-"Visus tuos trūkumus da
bartinė kolektyvinė vadovybė
pasiryžo ištaisyti”. .. . .skva jiems liepia sneket. Se 

šiandien ir Bim- njau Maskvoje bosavo Sta

nai. Jie savo galva negalvo
ja. jie taip šneka, kaip Ma-

Matote, šiandien ir
dūdusĮ paguodžia ir nuramina, ir padrąsina. Bet daina ba “suprato”, kad Stalinas jjnas> tada mūsiškiai komu
nai ir didelės visuomeninės reikšmės. Ji ypač svarbi sve- nebuvo koks tai “Dievo pa- njstai kalbėjo pagal Stalino 

Į šį teptasis”, bet jis tą pamatė nurodymus, šiandien Mas 
į. tik tada. kada jo Maskvos kvoje Stalino -“džiabą” turi 

bosai pradėjo taip sakyti. Chruščiovas, tai Bimba ir
c , . , • ., , . . . O kame Bimba buvo prieš vjsj bimbiniai gieda Chru-Su daina lengviau ir i kitu širdį pasibelsti. i save jų . ,. ... . - me • • i, . , ,* i , , , f- keliolika ai pne> kenu> me SCiovo ausiai malonią gaidą,aki atkreipti, ju palankumo susilaukti. Juk nebus perde- « vieko

:imame krašte atsidūrusiems. Ir mums. lietuviams 
kraštą atblokštiems, daina buvo ir tebėra svarbus vaic 
muo lietuvybei išlaikyti.

DR. DOMINIKAS PILKA

Kas Savaite

pasakius, kad žinomasis Čiurlionio vardo choras po 
paskutiniojo karo lietuviška daina mūsų vardą daugiau 
išgarsino amerikiečių, anglų, prncūzų tarpe, negu kas
kitas.

Tą dainos didelę visuomeninę reikšmę senai supra- 
:<> ir šiame krašte apsigyvenę mūsų tautiečiai. Jie čia; 
Pioj pradėjo kurti savo chorus, kurie rengė koncertus, i 
.lalyvao kitų parengimų programose. Ne kaitą tie cho-i 
:ai pasirodydavo ir sujungtomis gietomis Dainų šventė
se. Tokių švenčių yra buvę ne viena. Pats didžiausias mū
sų dainininkų bendras pasirodymas buvo 1939 m. rug

joPrakeikto Murkso ištikti 
keplišku stabu,

apie Su jo marksistais be širdies ir 
40 mylių i pietus nuo Tur- žmoniškumo,
Rijos, yra Kipro sala. Nuo Su kairišku labu.
1S78 metu salą valdo an-Su pragarynais kriokiančio šė 
glai. Joje ‘ yra 500,000 gy- toniško žiaurumo.“ 
ventojų—400,000 graikų ir Prileisime, kad Jurgelio- 
apie 100,000 turkų. Pirmie- nis čia kalba apie Lietuvos 
ji dabar reikalauja apsi- okupantus bolševikus. Bet 
sprendimo teisės, jie nori kuo čia Marksas nusikalto? 
pi Įklausyti Graikijai. Bet Nuo Markso bolševikams 
turkai tam priešingi ir netaip toli, kaip Jurgelioniui 
be pagrindo. Graikai, rei- nuo Odino Valhallos. 
kabindami teisės spręsti sa- Naje, Jurgelionis kadai- 
vo likimą, nenori užtikrinti se buvo gabus ir inteligen- 
turkiškos mažumos teisių, tiškas vyras, buvo didelis 

Tai besaikis nacionaliz- bedievis ir kuri laiką socia-

Kovos d 51 Kipro
Viduržemio jūroj,

tus? Nieko nepadarysi, liaudies
Kodėl jis tada, nors tos išmintis yra gili, o ji sako Plačiai SLA nariu tarpe ii-

iu pačiu barbinamos “savi-apie tokius Bimbas ir bim-“omas dr. Dominikos Pilka iš
‘ "kritikos” tvarka binius: Kam tarnauja, kandidatuoja SLA «>;iBostonoi tarpines

nepasakė to, ką jis šiandien ir loja. dytojo - kvotėjo vietai užimti.

mas ir religinis fanatizmas, listas. O dabar? '
dienraštis “Her- Dabar turime prasiganiu-

Kolektyve tironija
_______________ ________ aid” ji vadina sintetiniu na- šią davatkyno plytlaižę.

” cionalizmu, nematančiu to- Tėvams pranciškonams ši-
šaudytas kaitų su Zinovje- jjau savo nosies. Bostono to kraičio nepavydime.
vu. Tarp jų »r Molotovo yra dienraštis sako:
didelis panašumas. Moloto- “Tiesa, Kipro sala turi Dėdės Šamo skaudulys 
yas jau taip pat atgailavo bendrą graikų kalbą, bet ji Dėdė Šamas—Amerikos

Paskutinis komunistų par-kartu paėmus. Tuo tarpu ki-,k^a^das.. % visai skirtingą tarmę... jungtinės Valstybės—turi
tiios suvažiavimas davė pro-tų vadų pasisakymai prieš aJ J^si ai > i e^ii* Kipro bažn/‘ja ”ePri..au" dideli skauduli, kuris nepa

sėjo 10 d. Ne\v Yorke pasaulinės parodos metu. dalyvau- gos aškiai pamatyti, kuriuo Staliną tėra noras Įsiteikti • f* lt • ** *1 “ y* nuo i aikų bažnyčios, sjduoda operacijai. Tai ne-
Įant daugiau ne 60 chorų iš Jungt. Amerikos Valstybių ir keliu toliau eis Rusijos re-Chruščiovui ir bailus ban- . ’ no kurios tradicijos siekia jos integracija mokyklose.
Kanados su apie 3,000 dainininku. voliucija. Tai senas ir jau dymas Įsikalbėti, jog dabar J steigėjo Barnabo laikų. Mūsų valstybės aukščiausias

. - • v •, on , n i : senai Stalino išbandytas ke-kruvinų valymų nebus. Bet, Le™n° ™ ... Graikų valdžia, su jos teigmas dar 1954 metajs
Nuo tos praėjo beve.k 20 mėty Daug kas pa-lias_keIias Į yieno žmogaus al. tos jų vilty5 turi bent Ą; I. *rf>u‘o mm - infliaclja „■ nedarbu, butų nugpre„dę8, kad segre-

:įkeitė per tą laiką. Dalis senųjų dainininkų įssisklaide: diktatūrą. Tokia išvada yra kiek pagrindo? &teHu. P.1,m!™.nku\ R? Leni_ apverktinas substitutas tam/
vieni mirė, kiti paseno ir chorus apleido. Bet tuo pačiu neabeĮotm ~
metu Įsiliejo nauja ateivių banga. Jų tarpe buvo nemaža daj vjena? 
jaunų dainos mėgėjų, buvo gerai išmokslintų dainininku, gakė
jėgomis, susikūrė nauji chorai. Jie rengia koncertus, gie- diktatūrą. Kaip tai 
la bažnyčiose, dainuoja Įvairiuose parengimuose, ir štai rinti? 
liepos 1 d. jie jau pasiryžta surengti visos Šiaurės Ame
rikos lietuvių dainų šventę.

šita šventė turi pralenkti ir be abejonės pralenks vi
sas kitas buvusias dainų šventes. Ji turi būti ir gausesnė 
lainininku skaiČum ir aukštesnio meninio lygio. Tai?)

ševikams. Jis ėjo pirmyn, ,auiJ° sta Anglijon ar Į jos domi-
‘ m. buvo suimtas ir sunai- niias ir tik labai retais atsi- 

tilrtmais
Tuo

turi būti ir gali būti. jei tik mes \ 1^*1 W ll\Jl ’CCHIlV .
Patys chorai rengiasi su visu atsidėjimu, 

stengiasi būti pirmose eilėse ir .jei visi gerieji chorai ga
lės dalyvauti, šventės pasisekimas yra tikras. Bet ar ga
lės?

Nors Chicaga via Amerikos vidurv. bet vis dėlto dau-

radijo komisaru,
Sužinoję, kad gresia nau-siekė savo tikslo, labai įa’™/ bu\° oįuimt^s. mjas, ir -

ias Stalno siautėjimas, nau-mažu ir atsargiai. Pradžioje kin5as l< 38 ^etfls’. ov° tikimais Graikijon.” 
ji valymai, ir pasimokę iš valdė trijulė—Stalinas, Ka- d* karta Buchannu. Tuo Ir nežiūrint to Kipro sa- 
istorijos, Stalino leitenantai menevas ir Zinovjevas. Gre-taiPu Malenkovą Chruscio-;O1- dabar eina kruvinos ko- 
pasiskubino ji pašalinti. JĮ ta šių trijų rikiavosi darvas ™*ahno mimstenų vos _ •
Pribaigę, bijojo is karto sa- Rykotas n Buchaiinas.
kyti teisy bę, nes Stalinas stipriausias Stalino vai- Diktatūros geležiniai dės- 

Jie visi buvo perdaug išgarbintas i žova$ Leonas Trockis, bu-niai diktuoja tokius valv- Tėvil pranciškonų leidžia-
jį palaidojo su labai didele ... j

Nežiūrint to pietų valstybė
se, ypač Mississippi, Alaba- 
ma, Georgia, South Gardi
na ir Virginia—tuo klausi
mu nieko nepadaryta. Bal
tieji “viršžmogiai” daro vis
ką šiam aukščiausio teismo 
sprendimui aneiti.— j.  -----------  _Į------

Bet viskas rodo. kad ank-
..... . . . ... . .rvęs kariuomenės organiza-mus, jie yra neišvengiami 

mis iškilmėmis n baisiai is toriu? ir jog ^įnįnkas> bu-tokiame režime ir jų neiš- rio 
gyrė sa\o paskutinėse laido- VQ pamažu nušalintas nuo vengs nė naujieji Kremliaus eziią: 
tuvių kalbose. Bet praėjo pareisu 1926 "

man žurnale “Aidai” (vasa- sčiau ar vėliau šis klausimas 
mėn.) radau šitokią po-bus išspręstas teigiamai.

Missouri, Kentucky ir W.nušalintas
m. spalio ponai. įsidėmėtina, kad ka- “Jau nepasitikiu aš protu

akstinas mūsų dainos menui tobulinti, bet tap pat ir di- ^inu io lavOnas bus išmes - • • 7n7n J tuosius, tai vnrusciovas.
dele kultūros švente, proga parodyli sau ir kitiems musų Cas iš mauzoliejaus ir sude 
pasiektą kultūrini lygi, mūsų

kti. gražiai savo vardą pa;

Virginia valstybėse jau vyk
doma negrų integracija. Jas 
paseks Mississippi ir kitos.

Nesustabdysi upės bėgi
mo, nors jis ir bėgtu pama-zmomjos žu _

> metais rodos, vengė apie tai kalbė- \-ch0.>vaiou„c .

Y01- 
Times”< 1

dangaus tegul sielo- Maskvoje, komunistų
bičiulių Amerkos visuomenėj, 
>iems chorams šventėj dalyvauti. Nereikia užmiišti. kad tie ties stipriausias valdžios minimas dabartiniams

e;n Avė.. Chicago, III.)
Iš antros pusės svarbu, kad liepos 1 d. lietuviai už

plūstų Čikagą. Tegu tą dieną visi čikagiečiai pajunta lie
tuvių antplūdi. Nesunku ir tą padaryti.

dalytų daugiau vietos. Se-Stalino mirties buvo vienas tais, fašistais, ir naujas Vi- P,,anęiškonai, dieną-naktį per keletą pastai*ųju metų
no j eilėj—Marksas, Engei- j§ keturių—Molotov, Voro- šinskis nepagailės surasti P°teriaudami, nei daugaus Stalinas jau buvęs nesavas,
sas, Leninas, Stalinas nau-gilov, Beria, Malenkov—visą eilę jų nuodėmių . . . xarių nemato. Jie vis toj Jam nuolat vaizdavosi išda-
jam vadui tenka baisiai naujos valdžios vii-šininku. fad iu kalbos anie kolek- i,at vietoj — susmilkusioj vikai, šnipai ir t. t.

aukštos kultūros žmonių.

nes

visi pareiškimai apie kolek- giau neareštuos. Bet ... jis vimas buvo sušauktas tik Odinui 
Todėl atlikime savo pareigą ir Dainų šventės atveju, tyv’ne vadovybę, kurie, te- pats neįstengė apsisaugoti po to, kai partija buvo rū- suprantu 
ji yra visų mūsų pirmos eilės reikalas.

garointojai “uzmir 
užmigus? Kiek šta” savo “didijj vadą” ir 

ten yra leidžia- mokytoją . . . Vietoj Stalino

A p i v a 1 g a
turi tiek pat vertės, kaip nuo arešto. pest’ngai išvalyta, stalinišku tik nusipelniusių kar- saulės potierių jie dabar
prieš kelis metus tų pačių Apie dviem su puse me-būdu, nuo nepageidauja- ž-v£>u sielos. O Jurgelionio kalba naują maldelę: rei- 

j asmenų glaudūs Stalino pa- tams praėjus po Lenino mir- mo elemento, kad Įvyko vi- nuopelnai nedideli: kažin- kia ne vieno asmens, bet
garbinimai laidotuvių kai-ties, 1926 metų rudenį, bu-sa eilė areštų bei pakeiti- kyr ” kažin kokia neužau- kolektyvinės vadovybės 

Snvaimp aišku kad ___-n-____ _ trintu —,I-- •*-------- ---

“moksle”.IR BIMBA JAU 
PRADĖJO URGZTI

aišku, nenori atsilikti ir mū
, -------- Bimbos ir bimbiniai.

komunistų laikytas ir gar- “Lasvės” kovo 16 d. 
bintas “išmintmg,ausiu tė- ve(iemajame pradėta urgz- 
' ” n' mok5'toJu • šiandien d -puo tarpu dėl atsargumo 
jų pačių jau nu\aimkuotas 0 ne pilna bumą
11 pnpažintas gnesnu - kalbėti. Ten skaitome: 
jo biblija—Trumpas komu
nistu partijos istorijos vado
vėlis. kurį visi Sovietijos nu^ 
gyventojai turėjo kone

Stalinas dešimtmečius siskiai

bose. Savaime aišku, kad vo nušalintas nuo Intema- mu ištisose sovietinėse re- S^ntų kiaulių fauna ir 
jeigu jie sakė teisybę tose c»onalo pirmininko vietos, spublikose, kada buvo per- ca?°.i subanki-utavusi 

j laidotuvių kalbose, tai me-iš Politbiuro ir *š partijos tvarkytas saugumo aoara-J°l*hingol bendrovė ... . . . partijos tvarkytas saugumo apara
Nuo tos naujos linijos ,|luoja dabar, o jeigu sako vienas trijulės narių, Zinov-tas ir policija.

“ ' teisybę dabar, Ui melavo jev, kuris 1928 m., po atgai- Tiesa, suvažiavimo dele-~S>’vam esaPt?
tuomet . . . los, buvo vėl priimtas par- gatams leista pasisakyti

Išaugę Stalino pavėsyje tijon, bet 1934 m. pateko prieš Malenkovą ir bet kurį
jie dabar stiebiasi aukštyn, kalėjiman, prisipažino per kitą komisarą, bet jiems ne-L-uirt rioHulo vrtloc m.n i __ ii_ i___

Argi šito užtektu ir

Ghi- Misery loves company. 
‘ko- «

Pirm 20 metų
dar Atsimenate, 1936 metais 

Amerikos stambiojo kapiU- 
lo atstovai ir jų spauda bau
gino šios šalies žmones. Jie 

nesi- sak®’ kad nedarbo ir sena- 
reiškia nau- 

žmogui.

kurie 
be

abejo, ne kaip atrodė tas |jer-
... , ... . . nelyg aitrus Stalino garbinimas,m.nuna. mokėti, metamas Į k„r jr ku|. n(,

enik.lt na. Ten šiandien pra- "Pernelyg dažnus J. Stalino 
sidėjo lenktynės, kas dau- atvaizdu dėjimas spaudom jo 
giau klaidų suras vakar ne- dorinimas beveik kiekviename 
klaidingu laikyto Stalino straipsnyje, jam (dar

Prakeiktas Marksas”

Ne, Jurgelionis dar

____  ... apdrauda
, .. . . . * 1- ------ Rusija dinyj yra kitas jo eilėraštis, patinka visiems, bet dėl

dobs skirtumas tarp to, ką Kitas trijulės n«ys, Ka-gah būti užimta okupuotų Cituoju vieną posmą: ligos draurimo keliamas ei-
sake Chrusciovas ir kiti meney, issjlaikė keliais mė- kraštų virškinimu ir vidaus „Tik jan ’ kad , mideris, kaip prieš 20 metų
naujos klikos vadai. Chru-, nesiais ilgiau, bet taip pat kovomis, jeigu nuo vidaus iAėv^L prieš senatvė apdraudą bu-
sciovas pnes Stalino kultą, buvo išmestas «š partijos, negerovių dėmesiui nu-jr tau ir man ir mum abiem, vo rėkaujama. Ir rėkauja tu 
nes lis skersai kelm i ; ___ -•__ .. ... .7 . .• • •___ 1 • 1 !• • • • • • • . ' ii lllClll ai IIIMIII 4

nes jis jam skersai kelio j po viesos atgailos vėl pn- kreipti nesimes į naujas vaikam žiaurios gadynės, 
didelio vado garbę, dide-imtas atgal, suimtas 1932m. tarptautines avantiūras. Gal bėgsime abu kartu, 
«snio už Stalino ir Lenino ir kaip Trockio svainis su-Į * * * -Andrius Valuckaa ir ne abu.

Ijiačių interesų atstovai ! Jie 
o gal tikrai mokosi povaliai.

i St

%25e2%2580%259dePri..au
enik.lt
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KAS MEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas girdėti Brooklyne ROCKFORD, ILL.

Iš LDD 7 kuopos 
Susirinkimo

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS Dl ONOS NEPRAŠO

Eastono padangėje
Trumpos atmintie* vyrai kulius, kurių klubo narių 

., . -j-a • tarpe veik neliko, bent susi
, -• i, , rinkime jų nebuvo, kokiaiskos l.etuvių piliečių klubas ,m^s u „ž
įurejo šaunių vakarienę J, Bet g
buvo suruošta paminėti. , - • - . , •, , , , . 1 , , . fcharkey nėra is tu, kuriskad klubas jau nebeturi ... , •’ T-, , ... . J , tokius reikalus suprastu. -Jisskoni, \ akanenen buvo su- .... . • i- • -* ..i • . ro k- aiškiai pasisakė prieš va-kviesta net 72 garbes sve- . 1 , •sario 16 d. minėjimą.

Tada J. Johnson atsisto
jo ir įteikė pirmininkau- 

, , . jančiam A. Lukauskui gu-
l.k,S metais klubui bernatoriaus proklamaciją 

pirmininkavo^ Petras Klova Lietuvos neprklausomybės 
ir kai buvo užtraukta pasko- dienai paminėti ir prašė ja 
lą namams įsitaisyti, klubo Perskaitė. Po
narių tarpe mažai tebuvo to j johnson pasiūiė bal- 
norinčių skolinti. Tada dau- SUOįj minėti ar neminėti 
ginusia pinigų klubui pa- Lietuvos šventę. Visų nu- 
skolino J. Johnsonas, o dau-sjSĮeb^jjmuj pakilo 30 ran 
ginusia darbo Įdėjo Petias ku io susilaikė ir tiek

N or; išgelbėti gulbę
T*" >:

i- *
Steilholme, Švedijos sostinėj, apylinkės vandeni^ šalčiai 
padengė ledu. Ant ledo prišalo ir vargšė gulbe’ė. Mieiašir- 
ditigas švedas laiveliu ją šiaip taip pasiekė ir išgelbėjo.

Gražiai paminėjo 
Vasario Šešioliktą

jau Vasario 12 d. Lietuvių 
os Klubo didžiojoje

kad visi kalendoriai 
parduoti; šitą darbą atliko
- ' ,pos darbščiosios mote- jvyko Lietuvos ncpr|.

patalpose Brooklyne įvyko j '*el .,lUt“ . an'iscliŲ1 klausomvbės 38 metų su
i rx . • t kalendorių užsakyta, tai * *

Kovo' 11 d. Atletu Klubo ‘ kuol,os darbščiosios mote

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 7 kuopos eilinis 
gana

bet
, • kakties minėjimas,dvisubai daugiau butų jų j. kį.lyto, Kas norėjo, nn- 

jkosi j bažnyčią, tikėda 
imiesi, kad lietuvių parapi
jos klebonas kun. J. Reikus 
i tos

skaitlingas susirinki- parduota, 
mas. Šiam susirinkimui DDT ir LDD bendras 
pirmininkavo 1. Buivydie- pasitarimai ir pobūvis
1IČ. . LDD 7 kuopa yra susita-^ dienos l»'l«a atlaikys

Ka. augi 7 kuopa turi sa-lusi su Demokratinio Darbo!“ tėv-Vnę pamaldas ir paša 
vo atstovybę ALT Nety Yor-Talka turėti bendl., žurea.jkys gražų pamokslą. Bet 
ko skyriuje, Dariaus Girėno Jo “£)arb0” bendradarbiųkur tau! Raip ir kasmet, 
paminklo statymo komitete susiHnkim bOvj Ištaipir šiemet jokiųpamal-
ir įvairiuose kituose Brook- ,.adžiu tas susirinkirnas aų nei pamokslo nebuvo, 
lyno n New Aorko lietuvių b ‘numatomas Atletu' Bet klt3 sekmadieni kle 
draugijų junginiuose, tai K,ubo .)atajl)ose fcovo 17 tonas prabilo, tik ne apie
susirinkimas pirmiausiai is-Taf.į:,„abiejų organizacijų mOsU taat.os 'argus ir 
klausė įvairių komisijų pra- komisijoms susirinkus p0- «ves troškimų, bet jam
nocimno n* mne nviomo . . ... yiotiLt/a Lodai

čiai, tai yra tokie, kuriems 
nereikėjo už vakarienę mo
kėti po du doleriu.

Kai

nesimuš ir juos pneme
Balandžio 7 d. 
Margučių vakaras

jau

lai- 
ne-

sėdžio ir pasikeitus nuo- PaVko» kodėl žmonės gau- 
menėmis , nuUita tokį su- sl.al aukoJ° Lietuvos '"g1’ 
sirinkimų ir pobūvį ruošti °_. ,elkaiul* Nepatiko 
balandžio mėnesį ir

Įdėjo reuas k^
.. .. -. Klova. O dabar, klubo pir- h2u.,Vn n»jp< Vadinantpartija stiprėja . . , . z, T i .1 >'ai ’>ai>a\o pnes. v dumusi.

mimnkas A. ( . Lukauskas, Lastono Amerkos Liietuviu 
bus kalbėdamas apie klubo pra-Piliečiu Kluh? ledai jau

Cemokratų
Balandžio menesi

miesto savivaicybės rinki- eiti, tuos asmenis užmiršo, pralaužti, komunistuojančiu 
mai. Visos partijos, kurios bet suminėjo daug kitų as- ,-tajęa sumažėjo.

Walter J. Tocionis, kuris stato kandidatus, meškelio- menų.. įdomu, kad susilaikiusių
Paskutiniuosius Gal A. Lukauskas iki šiol ^uo balsavimo tarpe buvo 

tu su kitais 5 asmenimis už - metus turime majorą re yra paveiktas labai žioplo jr komunistuojančių. įdomi 
?ena praktikuojančio 

kataliko Abromaičio. Jis 
sisakė prieš vasario 16-os 

minėjmą. bet kai ėjo. baisa
dalyvauti balsavime. Kan- pasakyta, kad kas suminės vimas> tai apsidairė ua ką 
d’datų tarpe yra ’’r lietuvių. P• Klovos ir J. Johnsono balsuoja dauguma ir pakėlė 

Pranas Naunčikas. pavardes, tas gali būti net ianką už minėjimą tos lie-
_________________ klubo pasalintas. Tai bu- tuviams svarbios dienos.

vo maskvinių žmonių pasi- Bjmbinių pastangos tos dlie

NEW BR1TA1N, CT.
ne jam nė tas, kad gatvėj prie ---------

_ bažnyčios buvo dalijami Pakliuvo ir lietuvisKaip jau spaudoje yra D,.ookjvne bet nait:c Free- uuvu uaujaiiu r«uiu«> *r.skelbta, 7 kuopa balandžio (!om New Y‘,.ke cia kvietimai dalyvauti Lietu- ver.lininka.
An*!"“’ v> ? >n*°^ - susirinks visi žurnalo “Dar-Y* aveata? m.nejime. Atro-
Atletų Klubo patalpose, bas„ artjmj bičiuliai j(. do, kad jis "orotų, jog is ..estorana, pakliuvo kar-ja baisus.

iranoai „asitarti “Dar. 1° but>» Prasomas leidimas cii .... ;• oHalsey Brooklv-

Ankstyvas griaustinis

1323 
ne 
mai 
kuopa 
pasir
banketui,
susirinkime buvo nutarta Diskusijos “Darbo” 
padaryti “margučių vaka Turinio klausimu 
rą” pilna to žodžio prasme a,,-
banketu, šiame susirinkime ~
nusistatyta, kad svečiai gau- ta!la „^7 mėnesio e“i- R Kovaičių!. ’ ' aaa; •>* trenkė į lenkų baž 
tų gerų vakarienę, išklausy- ,iniam“ susirinkime turžti Sugiedojus Amerikos ir nycios ^knsbjų Ktlo gai- 
tų šaunios programos, tu’-‘e'djskusijas “Darbo” žurnalo Lmtuvos himnus ir atsisto- s\as- KU1-‘ u^genno gaisu 
tų progos gaut dovanų už turinio ir kitais su jo leidi
gražiausiai nudažytus ar mu susjjusiajs klausimais. _ - a v vertė televiziio* antena
papuoštus margučius , o __ __________svečias iš Chicagos dr. P. leieMzijos anteną.

tiumpu žodžiu priminė tos 
pnrašnmo 7 knnnos dienos reikšmę ir tolimesni _ Kovo 6 d. pirmą kartą 

X C eigoj buvo nu- P1*0”1 amos vadovavimą per- e,ais metais trankėsi, perkū-

ninkai.
nu-

HARTFORD, CONN 

Blogai pasibaigę juokai

darbavimas. nos minėjmą sutrukdyti nu-
Bent reiktų dabar susi- jo niekais.

prasti ir tas nutarimas at- Vietos komunistuojantie- 
Du jauni vyrai svetimą šaukti, ypač kai klubo na- jj lietuviai buvo nenaten-

atsivedė Į Main gat- rių tarpusavi santykiai švel- kinti,, kad vietos R. K. ba-
vėj esančią smuklę. Ten bu- nėja ir bimbiniai jau ne to- žnyčioje buvo paminėta
.—: ........ .... L-w a.w,« na«idai« t ------ nepriklausomybę.

Iznai v yj susijusiais
. . .... .... , ° Diskusijom Įvadą padarys *ve£ia.s ..

mėgstantieji pamiKlmt savo j Hermanas ir J. Buivydas. ^a^rc??s’ . bcdarbiu skaičius įsieji nustebo Pamatę ne-kie drąsūs pasidarė,
kojas galėtų ir pasišokti. Po t0 vigi susirinkimo dalv- Memnej daly iš Chicagos bedarbių skaičius J

Toki pokyli suruošti rei- viai galės laisvai
kia daug pajėgu, todė! susi-mals klausimais pasisakyti. z,al .Pa5Ra.™‘1;?. B,ana lr• i • • u b • • a - ' pasakė eilerasciu. Meno 621 moterrinkimas vienbalsiai nutarė Užuojauta draugui ----------
padidinti margučių vakaro St<Jnui BriJ^ui

Nesenai sunkokai

vieną savaitę darbo
užsirašė bedarbių: 

is is 248 vyrai.
Mėgėjų Ratelio choras, mu- Viena siuvykla paleido ICO 
ziko T:*'" —'i—i___- j v._ l . žmones.Lino vadovaujamas, darbininkių, nes baigė se-rengimo komisiją. Be jau 

tuo reikalu besirūpininčių
draiifiiii BIožiptaps iv Akelio- zeiiiė i kuopos \eiklus n«x

' Avkštuolienės' ir Um- rys adv- Steponas Briedis. Alto sekretorius A. Deltuva, metu miesto fabrikuose dir- . .
bra^enė/duota iom^ tai Susirinkimas vienbalsiai nu-buvo pasiųstos prezi- ba apie 30,000 darbininkų, anras.enes. duota joms ui _ . . . dentui Eisenhoweriui ir vai- vagyste.

- - * - - p AJtV,

susi- Sližiai padainavo. zonini darbą. Visoj valstijoj
Rezoliucijas perskaitė bedarbių yra 500,000. šiuo

nes.

Lovį ^ip žinomi ^arė \ isu naiių n valdybos
darbštūs vyrai: J. Rintavi-'a>g pasiųsti ligoniui rtybės sekretoriui^DuIles. 
čius, F. Spūdis, J. Buivydas, u^uojautos laišką.
F. Dovydaitis, J. Herma- °
nas ir W. Ambotas..

pai

Machine bendrovė dar
Aukų surinkta $700, dau-. ^er’a#* 

giau negu kitais metais.' Ne\v Britam Machine
Baigus susirinkimą, kuo-užkampiais raudonie- bendrovės sutartis su d’arbi- 

>ai Įprastu būdu, tūrėtas j’ dar kai kurie kiti ra-įlinkais baigiasi kovo 22 d.

Lietuvos
regėtą svečią. Karvė prade- Tiesa, vėliau, kai klubas Nenuostabu. Tos bažnyčios 
jo švaistytis smuklėje, lipti jau atsistojo ant tvirtesnių klebonas kun. Garmus yra 
laiptais Į antrą aukštą ir iš- savo kojų, atsirado daugiau žymi lietu viu tarpe asmeny- 
gąsino ten gyvenančius naru tarpe, kas skolino pi- bė, kovojusi dėl Lietuvos 

nigų namo ir skly po išpirki- laisvės. Jis 1920 metais net
Pašaukta uolicij i suėmė mui. Ret kiti skolino, nes buvo Įstojęs Į Lietuvos 

ir karve. Da tikėjosi klube susirasti už- riuomenę savanoriu irtuos . .
bar tiems juokdariams teks siėmimą. Visokių buvo. A. navo Gedimino pulke.

vvmkus
ka-
tar

Tie kai- C. Lukauskui, kaip klubo Tikrai dar nesutarta, ku- 
piimininkui reiktų būti be- rią dieną bus Eastono klu- 
šalesniam ir visiems atiduo bo suruoštas \ asario šešio- 
ti kas kam priklauso. Nėra liktosios minėjimas. Grtii- 
i eikalo pamiršti senus klubo čiausiai tai bus balandžio 
narius, daug klubui užsitar mėnesi.
navusius. Gražu, .kad pagaliau mūsų

Klubo ..bendros vakari?- klubas--pakeitė savo “poli

ar..

ARNO! D, PA.

sėdimasv u pai įprastu budu, turėtas J1. oai k<u «une mu i a- lunkais baigiasi kovo 22 d. Ug?sd?no žemės sėdimas Klubo .bendros vakario-klubą
Kadangi / kuopa mai- trumpokas pobūvis su už-£lno neremti Amerikos Lie- Reikalaujama pakelti atlv- v ' _ . r ,, v. . • maista nae-amino I tika”

gučiu vakarą” kas pavasa- kand-iai< tuviu Tarybos ir neaukoti, pinima oi< • ir t ‘ ’ n b dd. \ictona maistą pagamino J. u*ą
ris rėneia jau kelinti metai kan<1zlals- .. . naklavsč: jie gausiai dalv:8’"""* 40 ' *' Avė. ir Ev.ing gaivi., sųkry-Jchnson Svečia, vatsemtsjau
ir Brooklyno publika
lūšies pobūvi yra pamėgusi, kad LDD 7 kuopa šiuos me- aukojo, 
tai tikimasi, kad ir šiemet fus pradėjo visai tvarkingai, 
jis bus gausus svečiais

tos čia dar 
kad LDD

jr Pagal draugo Spūdžio pra
nešimą, jau daugiau pusės 
narių sumokėjo savo mo
kesčius, noi-s dar tik metų 
pradžia.

Šiemet LDD 7 kuopa kiek Kitas kuopos susirinki-, 
pavėluotai užsakė “Kelei- mas Įvyks balandžio mene- 
V10
Bet susirinkime paaiškėjo, čioj vietoj.

malonus savo nuotaika.
“Keleivio” Kalendorius 
Turi savo patriotų

.... paklausė: jie gausiai daly
r reikia pridėti, vavo minėjime ir dosniai Nužudė du žmones, bet pats žoie pastebėta, kad gatvė 
7 kuopa šiuos me- anknin ’ j mirti nenori sėda. Jos navu sius nv.silei- Klubo nariai

net kelius colius. Dėl to praiaužė 
aplinkiniai na

. ..... . Manoma, kad žemėje
kas, 19ol m. lapkričio me- huyo kasvk]a. kuti užeriu. tos Amerikos Lietuviu 

mėgino ap

yatvė buvo labai patenkinti.
Senas Eastonietis

PHOENIX, ARIZONA
Perkūns

MIAM1, FLA.

Klube žūva “Keleivis’

Lenkų tautybės Frank 
Wojculevicz, žinomas plėši- nu "en 6,0

. m. lapkričio mė- kasvk|a. kuri
nesj mėgino apiplėšt. A.Y. v<) h. ..pateml^
O. bendrovę, bet buvo pa-žemv„ h. eatvės „avi,.;j„.

Lietuvių klube Įvairūs pa 
rengimai daromi šeštadije- 

kalendorių platinimui, šio antrą sekmadienį toj painiais ir sekmadieniais. Ren-

Ir čia paminėta vasario 16
Vasai ia 26 d. įvyko vie- Lietuvos nepriklausomy- 

uzgriu- l,,s Amerikos Lietuvių Pi- bės paskelbimo dienos su- 
liečių Klubo narių susirin kaktis buvo ir čia paminėta

. .................... _ kimas. Narių dalyvavo per vasario 19 d. Meninėj daly
stebėtas. Susišaudant su no-’ " : \ . 150. Kai buvo svarstoma Rose Sanders, Steiki Sta-
licija. buvo nušautas polici- tu» al«e įdubo nariams suruošti Lie ehus.
ios seržantas ir visai pašali- . ’. £?ve’1 °J’J; f.au'iau‘ tuvos nepriklausomybės va Agnėscio įfuin ii* nlzvoinupili . . *

Narys

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. MicLelsordenė. Knygoje sudėta apie.pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyravus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingu patarimų apie virtuves saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir bananus dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautu mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Už sakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Bro«dway So. Boston 27, Mas*.

• gėjams jie, matyti, mažai 
teduoda naudos, bet klubo 
[baras tais vakarais daro 
gerą apyvailą. Kai iš kitur 
atvykę svečiai apleis Mia- 
imi, tai klubas bebus atida- 
•į’as tik 2 ar 3 dienas per sa
kaitę.

Kaip girdėti, klubo cho- 
[-as. kuriam vadovauja Ani- 
I ta Novickaitė, per vasarą 
žada atostogauti.

Klubas išsirašo “Keleivį”, 
1x»t yra “geradarių”, kurie 
ji greitai “nusavina”: jau 
antrą dieną “Keleivtis” iš 
klubo dingsta.

Taip daryti nėra padoru. 
Kas norite “Keleivį” turėti 
savo namuose, prašau

šia italų ir ukrainiečių.
“Keleivio” Skaitytojasn,s žmoer* kuris buvo at- 

vn'kes nasCmti toi bendro
vė,’ dirbančios žmonos.

Wojculewicz yra nubaus- ____
tas mirtimi, bet jis mirti ne- .... 7 7 .
nori ir nuo jos ginasi kaip
įmanydamas. Jo advokatas Iš Bridgeporto kilęs 
padavė skundą aukščiau- vis Juozas Simanis 
šiam teismui, kuris bylą tas
sj ręs birželio 18 d. Stuttgarte, Vokietijoje.

BRIDGEPORT, CONN.

1 U tu-

Anna Raudonis, 
Bartkus, Anna 

sario 16 d. akto paskelbimo Green. Cecile Kezes ir Jo 
minėjimą, tuoj i tą pasiūly- O'Neil pašoko tautinius šo 
mą nekantriai atsiliepė kius.
Stanley Sharkey. Jis nieko šokėjų nuotrauką išspau- 
gero negalėjo pasakyti, bet sdino ir vietos laikraštis 
tuoj pradėjo plūsti nauja- “The Arizona Republic”

paskir- ►
vicekonsulo pareigoms P

Siunčiame vaistus Į Lietuva

KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 
e Moderniška l.ietu”išlca Vaistine

r
t
tDabar galima siųsti Įvairius vaistus i Lietuvą iki S.’rčOO ver 

tės be rusiško muito, jei kas atsiunčia iš Lietuvos nuo gydytojo Ir 
receptą. Mūsų vaistinė siunčia streptomiciną. peniciliną. įvai
rius vitaminus ir kitus vaistus su geromis pasekmėmis. fc

i p
Mes dykai supakuojame ir atliekame pasiuntimą tiems, kurie 

pas mus perka vaistus. Už pusę svaro vaistų siuntimo kaina
;kreiptis į mane—aš Tam- yra *L8° laivu ,r oro P®5tu-

Visi skaitytojai rašykit man dėl platesnių informacijų.
Vytautas Skrinska 

REGISTRUOTAS VAISTININKAS

stoms išrašysiu. Klube būnu 
šeštadienį ir sekmadienį 
vakarais.

IDKAL PHAR9IACY
29 Kelly Square, Worce»ter, Ma«s.

’ei v’ms reikia vaistu, kreipkitės pas registruota vmst.rip
ka. savininką Vytautę Skrinskę. Jis išpildo medikališkus 
daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami nėr pasta 
ir j kitus miestus. Be to. užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knvgų. laikraščių, f'lmu. «aldainiu. 
Aaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.
VYTAUTAS SRRINSKA

Ideal Pbarmacy ratattnėn savininkas

4

Frank Raman*Ramanauakat 26 Kelly Są., Ideal Pharmacy, Worceater, Tel. PL 3-4640
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Knyga apie velnius Į Žinios ii Kanados 
MONTREAL, P. Q.

nesuprantami, uz- . ....
Čionai atpasakotą knygelę ^P*1 n»° Diev°. l’Ia- * re‘k PU",U 

perskaičius, sukilo abejonė,1131 • ką Die\a» myli, tą 
ar nėr;
kunigų
sidengę katalikų tikėjimo u‘ . ... . . . ...
priešai, kad pasityčiotu iš Dievas siunčia vaigą ii apie $660. Jis saukėsi j 
Bažnyčios mokslo ir kartu kančią teisingajam, kad jis tuos parapijiečius, kurie 
iš lietuvių "katalikų žemos nesusigundytu daryti blo- pasižadėjo duoti, o dar ne- 
religinės kultūros. Bet dau- V’A' b. ... . . davė.
giau metų laiko praėjo nuo ..T8?1311 S“ SU gl .at°' CLK VI t auto Klubui 
to. knygos „..Įrodymo, o 1dusl31s P™"11 .',osaklal >" «ka.i 
nei ..lezieii.i nei kiti ku- kimo Ptidegty žmonių apie
nigai neužginėijo to. fa,,, ^lepusi Dievą, apie Die- Nors laikai sunkesni, bet 
eo» kilmėa nei io. klaidin-'*’ “slėpus.. savo planus, Klubu, sekasi geriau nei 

nepnimtinr mergaitės ap- pnmesniais metais. Keli,
sėdimo istorijoj. bet gana drauspringi, ko-

Idus niunistuojanti dar vis kelia
tudiia kad knygai “Sėto- katalikas nepasakys, kad ’-i tukimą, braunasi i valdo-

' ; ' . k .„Set° Dievas leido atrieit io bu- tuosius organus, komisijas,r.as grasina pasauliui” tei- L’levas. lemo atsieit, jo du
kiama svarbos ir kad i ia vo tokia valia. Kad velniai ge?. P, v "int, Kaa .•y.u na >\aioo>, 11 x.aa 1 ją n-ž t«i L-.ri tuo klubui tik kenkia. Ren-
reikia žiūrėti ne kaip 1 ko- apmestų meilutę uz tai, kad komisii- konstituciiai 
kia paprasta bažnytine knv-J* nepaklausė tėvo įsakymo { 3°._*tltu J
gX!Sitj“e?t kaip « su ja. Tada išeitų, «•»

i dėmesio verta, ir neturin-*- ’ ve
čia tikėjimo klaidu knygą. cia

mui daryti nuodėmę Bet nyčios naudai kai kurie iš 
Kas gi davė pagrindo Paleistuvavimo nuodėmė ;u rodė savo palankuma pa-

paa bejoti. kad toji knyga nustumiama i šąli, ir pri- lapijai, tik patys “didieji” 
yra nukreipta prieš katalikų dengiama, kad jos nešima- vakarienėje nedalyvavo. 
Bažnyčios mokslą? tytų Saleziečių knygoj aiš- Soeialntai ap.idiiaugė

1) Lengvabūdiškas, tar- kiai nurodyta : velniai apsė

(Tęsinys) žinomi,

tą Aušros Vartų parapijos

gos kilmės, nei jos klaidin 
go turinio.

Bažnytinis antspaudas 
imnrimatur ir nihil obstat— Niekas,

AVIMI KAI BĖGA NL'O POTVYNIO

Europoje po nepaprastai šaltos žiemos prasidėjo kita bė
da: tirpstantis sniegas daug kur užlieja žemesnes vietas, 
čia matome, kaip Vilshofen miestelio (okietijoj) aviu 
banda \ a romą i aukštesnes vietas, nes gresia pavojus 

paskęsti.
kad Dievas pritartų velti- Klubo surengtoje vaka- 

yra painesnis dalykas, rienėje šv. Kazimiero baž-

BAŽNYČIA TURI BUTi ATSKIRTA 
NUO VALSTYBĖS

—Alou, Maik!
—Sveikas, tėve. išrodai 

gerame ūpe.
—Na. o ką darysi. Mal

ki! Juk vienais trubeliais 
žmogaus dūšia negyvens. 
Kai kada reikia ir pasilink
sminti.

—Tas tiesa, tėve: pasi
linksminti būtinai reikia.

—Nu, vot. jau ir tu pra
dedi susiprasti. Gal man už- 
fundytum, tai abiem būtų 
linksma.

—Reiškia, tėvas jau no
ri išsigerti, ar ne?

—Šiur, kad noriu. Juk 
žinai, kad Amerikoje žmo
gaus gyvenimas padabnas 
i čapsui: čia tau linksma, 
čia vėl trubeliai apsėda. Be 
snapso būtų visai liūdna. 
Ot. nuėjau pereitą- nedėi- 
dieni pas Zacirką, tai jis 
sėdi nosį nuleidęs ir spiau- 
do. Vacumaru. sakau, kodėl 
toks markatnas? O jis vis 
sėdi ir nieko neatsako. Pri
ėjęs as ji gerai papurtinau. 
Veik ap. sakau, čia aš. tavo 
senas frentas. Išsigerkim. 
sakau, tai geriau filinsi. Jis 
pakėlė galvą, pažiūrėjo i 
mane ir sako: Nežinau, sa 
Ko. ar liko kiek nors išsi-

Pasiskolinsim pas Petrą 
Ir nueisim i teatrą.
Skolininkai štai biidena: 
Ar skolingi čia gyvena? 
Rūbus, radiją jie ima. 
Viską neša i vežimą . . .

Lovos, pečius išvažiavo— 
Jie pasiėmė kas savo: 
Armobilas irgi dingo— 
Tokia laimė jau skolingo.
Tada vyras sako žmonai: 
Tavo liko du sijonai: 
Nešk kaikur iuos

gerti. Matai. sako. pereitą
nanti mano pati pabėgo su 
Lartendei iu: pasiėmė mano 
armobilą, prisikrovė šnap 
so ir išdūmė i Floridą. Šitą 
pasakęs Zacirka apsiverkė 
A s. .Maiki. atsiminiau vie
ną katekizmą, kad nuliū
dusi reikia patiešvti, tai 
pradėjau ji krikščioniškai 
iagadyti.

Nusispjauk, sakau! dide
lė čia bėda. sakau, kad bo
ba pabėgo! Juk žėlabos dėl 
tokio nieko nenešiosi. Ver
čiau paieškokim, sakau, gal 
«i.ii liko kokia bonka. Ir 
šiur inaf, Maik, radom 
kvortą kanadeiskos. Nu. ir 
pradėjom ragauti. Ar tu 
viervsi ar ne, mano Zacir- 
kos ūpas tiek pasitaisė, kad 
jis pradėjo dainuot. Aš pa- 
turavojau ir suraliavom ši
tokią karunką apie ameri- 
kancką gyvenimą:

Armobilui reikia gazo—
Perkam radiją dėl džiazo:
Vakare i mūvės eisim.
Ryt Ik* pusryčiu apsieisim.
Pinigu dažnai pritrūksta.
O cigaras nuolat rūksta;
Ryt nevalgysim pietų—
N < m ok et ų y ra bi 1 ų !
(.roja radijas per dieną.
Bet nustojo vežę pieną . . .

Tikybos mokymas mokyk- be religijos ir be Dievo. Tai 
tum pasakiškas nepatikėti-do mergaitę tėvui prakeikus Socialistų Internacionalo lose laužo konstituciją baisus dalykas. Bet ką įeli—
nų dalykų aprašymas: ketu-ja, kada ji atsisakė paten- konferencijos, kurioje daly- gostono ^vdu bendruo-žmogaus gyvenimui
rių velnių iš vienos mote-kinti jo lyties geiduli. va\o tarp 14 kitų tautų so- „„‘ofijon h„-.-n duoda, jis nepasakė,
riškės seselių vienuolių vie- Tėvt
nuolyne išvarymas. Raume-šioje „_o-. „ ....... .
Ša kSbesuko' kUetimą^bendradarbUutil »y«~ atskyrimas nuo vals- Prof. Wiliiams tuojau paša-
filius kaltais be pertraukos 1 * • vietos socialdemokratams tybės yra geras dalykas, ar kė, kad “mokykla nėra susi-dieną nakt, skaitydavo ek- nuodėmingų sumetimų, ga-^tes ^cialdemokiaUms rinkimas maldoms kalbėti.”
zorcizmo maldas Velniai gi lia tokia diode. Kad dan- įį d CS viičin otain Debatus vedė »ir - -n;v. Mokykloj turi būt dėstomi
kaukė, spiaudėsi ir su paty-gus buvo nuginkluotas ir ne- ie*ues ateities vucių, o taip iieoatus \toe uijv< .- j .......................................

čia.

jo lyties geiduli. ™ u*utų su- tarvha anądien buvo GUOCla’ -*1S nePasaKe-o nrakeiksmas buvo cialdemokratų atstovų ir menes taryba anau n . . .
traoedrioiė lemiantis Kanados atstovas, nutari- su^ngus Statleno viešbuty Kiti du kalbėtojai suvarė 
. ' •/ ...... .......atmesti komunistu debatus klausimu: ar oaz-prelatą Laily j ožio ragą.

grubiai atsakinėdavo kalta mergaitė buvo išduo. pat sustiprino jų ryžtą ko-bu atstovai.
kunigui, lyg jie visi būtų ta velniams. Ryšium su da- už demokratinio socia- 
smuklėje (bare). Panašiai romą nuodėme piktadario kzrno laimėjimą. Protestonus atstovavo Dr

praktiški dalykai, neikalingi 
praktiškam žmonių gyveni
mui. “Biblijos skaitymas,

i-i - .... George H. \Y ibiams. Har- pjesmiu <riedoiimas ir mal-
. Ištaryti, juckdarys - pasakorius link- ištartas prakeiksmas savo 5ūnų-duxterų dr=ja silpnėja vardo teologijos fakulteto -Pini mokvk-

Ei.-int muMu pamatyti . . . $mina gausiai susirinkusią aukai, išeina, yra galmges- _. r .. .. bažnytinėm istoriios orofeso- / ? - -• ' 1x. . ,, , , K,-, » niov^ taiJnonrna Jl montrealieciams žino- baznjtmes įstoiijo^ pioie^o bažnv-ms nuo vai--,\a, tai dabar pasakyk, publiką saleje, ar smaila- n» uz Dievo, teisinamą. kain komlmistll nHe. rfus. ,tvhSą a,sk, rimo minciną,

konstituciją.”

Nelsonas taipgi
• j j i • . aauiUiu ateiviu nemaima. reisaiavo. sari tikvbos dės-daugelis taip daro. Ypač kystę ™ k'eS? Jlaža'to, daromi sunkumai Romos katalikų bažny-tymas viešose mokvklose

tie. kurie daugiausia turėtų Religinio tunmo k"ygos-^a“l^a:i-?n!ga1?J?g‘a sumokėti nario • mokesčius «<* Prioras aiškino prel. būtu nutrauktas. Ir įis su- 
savo uždarbi taupyti sena- kultos auks esnes kunigų sato padėjėją bJz^tubą, Frands j La,,y al.kivysku. (lav- sk:lu(!ž!ai katalikų kal.
tvei, šiandien mažiausia tuo valdžios patikrintos, taip asku s.- as Judo Ua 10- nei-tikimL pijos O1.gano ..pi!oto- re. b5toiuk kl„.;s mg!ri„o jkal-
rūpinasi. Jie viską perka nerašomos. _ ? A,/j !!į \ A „ L!:’ ..........................................daktorius. bėti klausytojams, kuriu bu-

Visi trys jie pripažino, vo anie S0°- kad Kristaus
kad bažnyčios atskyrimas knk^eionybė,

valstybės, kaip " dabar t?^s girčiausias pagnndas
Jungtinėse Valstijose, ^^yAi ^rolvbei ivmeileLAt-

ai knygoje parodyta, kad pra- meilužės siela grįžta Že koloniją atstovauti. • ge, as dalykas. Reinas
a, garą sauvališkai valdo vėl mėn pas dukterį, Kad jie Reikalinga būtų ir bravaro ^elsonas daigi pabrėžė, --rc(iA urę

to, o vėliau tėvo, kuris pra-
užstatvdami net ir 2) Pagal Bažnyčios mok-keikė dukterj, ir tėvo meilu §iajs metais ši draugija 

tą uždarbi, kuris dar nėra slą mirusių nusidėjėlių šie- žės Minos, kad tos piktos lietuvius atstovavo alaus
uždirbtas. los eina i pragarą, kad ten dvasios kankintų tą mergai- bravaro D0W surengtame

—OIrait. Maiki, jeigu tu atsiimtų Žemėje užtarnautą tę. priėmime. Tai turėtų būti niJ°
pripažįsti, kad šita dainuš-bausmę Saleziečiu kunigų Tėvo sieki kartu1 su jo paskutinis kaitas leisti jai -v, a
ka teisingai sustatyta, tai

man paploti. Žinoma _ _____ i— t :__ :r_ i-~,1 naivi vvk-fivrn kmv(» di h-

skolon.

brolybės ir meilėsduok biski kredito ir Zacir- irias, vardu Liuciferis, kad patys vykdytų savo pra- administracijai apie tai pra- kad. sl°* demokratija platinimu, o žydams jie raiš
kai. ba abudu ant to dir-ris turi padėjėją, vardu keiksmą. Prakeiksmo gi rešti. -Tuk veikia Lietuvių Pasidare tokia galinga tik kė tiR gker(^.nes ir po(rro-

ir daug prie to piisi-Belzebubą, ir neapskaito- pnezastis—dukters atsisa- SCiniClis, veikia Kanados todėl, kad nuo pat P’^žios mug
i?. mus paprastu velnių būrius, kymas gašlauti. l ietuvių Taryba, kurios yra čia bažnyčia buvo atskil ta

__ Bet aš netikiu, tėve, Tas Liucifeeis savo nuožiū ,Ar gi istiesų yra tokia Kanados valdžios oripažin- nuo valstybės. “Jeigu šiandien Ameriko-
kad lai būtų judviejų nuo-ra siuntinėja paduotas jam Dievo valia? Ar tokia yra los jr j jokjus juodus sąra- Bet debatininkai nri- ’€ ,^eS 1 T”1
pelnas. Jeigu neklystu, tai kankinti sielas vėl j Žemės antgamtej t. y. danguje san- ;vs neitrauktos. Jos tegali ėjo nrie tikybos viešose mo f am-krat;Ją’

y Pa_ čia bažnyčia buvo atskilta
siraiskė avi griežtai priesin- nuo valtvbės,” pažymėjo žy- 

kokie parodyti ,, A . ^os P^iūros. Katalikų ku- dvasiškis. Kad šita laisvė

bom 
dėjo jo

- pelnas. Jeigu neklystu, tai kankinti sielas vėl j Žemės anigamtej t. danguje san- ;vs neįtrauktos. Jos t 
į panašų eilėrašti yra parašęs planeta, kad ten apsėstų ir tvarka? Ne. Žmogaus sąži- lietuvius atstovauti, 
j Atliktas Kriukis, kuris da-kankintu kitus žmones. ne’ jj' dorovinei nuovokai . , j--
1 bar jau vra miręs. Neteko girdėti, kad pra-nepriimtini tokie uungus F<ot«tanta> <<undzia»i

žmogus gerai gyventi šųjų mokyklų visam laikui.

NEW YORK, N. Y.

Atvyko ii Europos
Kovo 10 d. laivas vėl at 

vežė iš Vokietijos 1220 nau 
jų ateivių. Jų sąrašus pavar
tę matome šiuos asmenis at 
žymėtus lietuviais: Ludia 
Kerath.
Lmma Scbleiter su dukteri
mi. Otto \Yeber su žmona ir 
dukterimi, Oskar Froelich 
su žmona ir 3 vaikais, Gu- 
<av Gudatn, Gustav Haber- 
mas su žmona ir 5 vaikais, 
Johanu

Judas Iskarijotas, Jokūbas ginklai 
ir Mina apsėdo dorovingą, 
be priekaištų mergaitę 14 (Pabaiga 
metų amžiaus, tartum ne
būtų Sovietu Sąjungoj, _____
Prancūzijoj, Amerikoj ir
kitos šalyse gundymo vertų BHlLADELrHlA, i a. 

tiek nusidėjėlių tiek ištiki-

esnneuu
kitame numery) Avę,. b

J. Liūdžius

r
e Argyle
'Uu.. ’••• ’n-1 l<»s 

mokyklos praplėtimui. Mo
kykla, turinti virs 1100 mo
kinių, buvo prašiusi moky
klos praplėtimui apie 1 mi- 
lioną dolerių, bet ta suma 
sumažinta net visu ketvir
tadaliu. Komisija nurodo

mų žmonių. Lietuvaitė amerikiečių
Žmogaus išmintis negali dienrašty

suderinti meraaitės apsėdi- ThePhiladelphia InquiieigiI? l,3'v^žiM- kur katoli-
wal„-a„d Kerath m° v?‘nl31s. su D.e- i<tejo ^^'„iosios n.e.-kŲ ™<’k.'kk>'11‘į turinčioms
\\ altiaud Ke.ath, vo vaidmeniu visatoj, su jo eaiįiu mok klos Auši-os:.y?s.|,u?e sl.°. ’k31clau?

teisingumu, gailestingumu \< čiul - nl,ntrauka ir na-J’a Imamos net zy-
ir meile, su Dievo Apvaiz-? - . ‘ M -• f.. rnuri didesnės sumos.,j v -ik TTv zymeio, kad Mačiulyte ge-i . • . ...dos gera žmonių globa. Uz < J vaidmenį Ar lle sveikiausla butW,
ką turi kentėti neužtarnau-v T * iei visos mokyklos būtu iš-
tas kančias velnių apsėstoji. ,an ,n" . *nf ! U<F, ^.n imtos iš bažnyčių globos, 
mergaitė? Nejaugi už u^buvo pava.zduojanu kaUli-Jnk
kad ji pasipriešino savo tė-klskl '<>tl>vių papraociai. ;^;a^s jas išlaiko, tai jai, 

Kari Schneider, Klaus Kut- vuj pasikėsinusiam palei “ rinktosios vyriausybės as
tru.", M illi Hausrath su stuvauti su ja? Pakalbinkime draugus ir menv, ir priklauso jų prie-
žmona ik vaiku, Paul Dar- Teko dažnai girdėti liū-pažįstamus užsiaakyti “Ke-,žiūra ir išlaikymas.

L E N U V zl .S B U lt A S 
I š 1H O K T A N G LIS K A !

Naujas, paderintas anglu ’;albos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su vis<”i iu daiktu, užsiėmimu, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Re to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant <ia»'bo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba r-uėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Sroadway, So. Boston 27, Maas.

?c!is su žmona ir vaiku. dnai tariamas mintis: “Ne-leivį.” Metams kaina $4. Valeika
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džius buvo apkaltintas

, Lietuvių moterų Intoje yra 
ištisos brigados. Daugelis 
jaunos, esama ir mokinių- 
Daugumą jų atgabendavo 
1947-1951 metais. Vėliau
mažiau. Jos nubaustos dau- Amerikoje yra didžiausia

Ką rinksim SL A tarybon' Važiuojant pažiūrėt Amerikos
Susivienijimas Lietuvių

“bendradarbiavęs su italų 
vienuoliu tėvu Leonu”

giausia po 25 metus. mūsų organizacija išeivijoj, 
kuriai turėtų priklausyti

Dar katorgoje 
vagstančių sąrašas

Košimoje: Jonas Slanskis ' guoliu tėvu Leonu ir Šitaip kalbėjo A. Sniečkus kiekvienas pažangus lieta
is Šiaulių apie 39 metų. nu Įaustas papildomai kar-; Ljetuvos komunistu parti- vis, nebūtinai dėl to, kad ji 

Niino-Angarse: Alfonsas ceI™ klta ba’^rJe- jog piimasis sekretorius A. moka pašalpą ligoje ir apo- 
Streitas su žmona ir vaikais. nakis jo motina iš Vilniaus. Sniečkus paskutiniajame So- miltinę”, bet visų pirma dėl 

Momotovo kaime, Kaza- , emikas Malinauskas, nu-Sąjungos komunistų to, kad ji yra tas cementas, 
činsko rajone: Kazimieras ^ausus ^o-iems metams, paitjjos suvažiavime šitaip kuris jungia ir palaiko vie- 
Sinickis su broliu ir motina., t*1™3 Kayne. Justinas Mi-kalbėjo: nybėje tūkstančius lietuvių.
Čia, kaip grižusieji vokie-ik. ls’ ap*e . met^ an?7 v r t ; • Vienu žodžiu, Susivieniji-
čiai sako, lietuvių esą dau- *lau!’ Profesonaus sūnūs is Tarybinio kelio teisingu-ma§ yfa lietuvybėg židinyg>
gybė Vyrų atsiradę vėliau, i Y* niaus* litaitis, apie mą vis a supianacau mjSų kalbos ir tradicijų
* u " i .... ,43 metu amžiaus iš Mariam- gelis tūkstančių lietuviu, ~to dėl bene bus šie iš 1941 maiiaiu ”... užuovėja audringame pa-i.,,,..- j ... k • poles, nubaustas 25-iems kūne buržuazijos metais bu- T F ■metų trėmimu, kurie dar ii-1 . ... . ... s.,i; šaulyje. Ioi_ ‘ . metams Alfonsas Miksaitis, 'o pnversti palikti salj ir . •

* buvęs kriminalinės policijos ieškoti duonos kąsnio už • . •
mesU

zp • D -J uuxęs niHunwui.es poncijos-e^ kompanijoj. Todėl kiekvie-
To paties rajono Rozde-; tai nautojas, nubaustas iki vandenyno. Lietuvos darbo nam lietįvįuj turėtų rūpėti,

Insurance tarė Taiybai, Kad paprašytų

(Tęsinys)
Biznieriai ir elgetos

Gatvėse matosi nemaža elgetų, kurie atkišę rankas 
maldauja aukos. Yra ir biznierių, kuriuos kaliais sunku 
atskirti nuo elgetų. Tai vargšai, kurie turi pasistatę šali- 

i gatviuose staliukus, lentynėles, ir lenkiasi praeiviams, 
prašo pažiūrėti jų “prekių.” O kokios jų prekės? Keli 

į šniūreliai pigių karolių, keli blizgučiai ir kitokie nieknie- 
jkiai. Ameiikoj tokius menkniekius pardavinėja paprastai 
i elgetos.

Žinoma, yra ir stambesnių verslininkų, kurie laukia 
pirkėjų savo krautuvėse. Oi ne, nelaukia, bet griebia pra
eivius už skvernų, už rankovių ir tempia i vidų: “Come, 
see my junk!..”

Vieni jų kalba angliškai neblogiausia, kiti prasčiau,
Jungtinių Valstybių kon-jbet visi jie žino pasakyt: “come”, “see” ir “cheap”,
gresą ištirti Lietuvos paver-i Tiesa, ne viskas “cheap”. Bet jeigu pasiderėsi, tai pu- 
gimo klausimą oficialiai. Ir,sę užprašytos kainos beveik visada nusiderėsi, 
rezultatas buvo toks, kadi Didžioji gatvė, kur prasideda nuo tilto, vadinasi 

krautuvės, 
yra gana 

suveny-
stiprėjimą. Tuo pat sekretorius, iždininkas, du &a\iau nuv-VK? r"ul ob°_n’ su rai ir panašūs dalykai, 
šių laiškų autoriai iždo globėjai ir daktaras! į\nko faktus ir parodė, kad,

j Vaičius, kilęs iš Šilutės. Al-džiaugiasi laimėjimais, ku kvotėjas. Balsavimas prasi- Lietuva 18 „ ™vo teko matyti seną basą moterį, kuri pasistačius kerosininį
Ščekoturovo kaime, Ta j bertas Vilimas. riuos yra pasiekę Taiybų dėjo kovozl d. ir baigsis ba-|8Į”ul u pa\ep,_,va. i a> ei” pečiuką virino aliejuje tortillas (meksikietiški blynai iš

ševskio rajone: Jurgis Už į ,, Lietuvos darbo žmonės • landžio 30 d. Balsą šituose n° .f^\SY°S korninių miltų). Jos drapanos buvo prastos, per jos pirs-
purvis Moterys darbų stovyklose „ rinkimuose turi visi nariai bu'°Jtiauktas \ Con^es? varvėio rialai* veidas išrodė nemausta^

Uchtoje: A. Pavilauskas, NetiukAa ii moterų vei- Svirinavičienės iš Urugva-lp„0<e J 1U i0,000 to pranešimo kopijų vhlos-Ji sP^no tuos blynus pardavimui, tačiau nesima-
Skrinskio Iš Brazilijos Xo,.g SLA vra fraternaH buvo atspausdinta valdžios te, kad juos kas pirktų. Gal dar nebuvo laikas meksikie- 

iš Argen- nepolitinė organizacija ir spaustuvėj ir paskleista po čiams valgyt??
ba 8-oje kasykloje; Julius ^iXri‘^nos laišku ištraukas. Je>'valdybos rinkimuose ooliti- pasaulį. Tai buvo di-‘ Amerikiečiai, kiek teko pastebėti. Meksikoj perka

džiausis mūsų tautos laimė- daugiausia alkohohlinius gėrimus, nes tie tenai tikrai

.t»en.ko kaime: Kazlauskų; gyvos galvos. Gydytojas žmonės gauna iš anapus.van- ka(| gLA bQtu Un.
seimą, motina su 2 vaikaiš. Paltanavičius paleistas. Ku- denyno gyvenančių lietuvių, . „aj ®ai„-amac 
Lesickas su žmona' ir 2 vai-’ nigas Marijonas Petkevi- dešimtis tūkstančių laiškų, *' •*
kais; Žalys su motina irsčius nubaustas 25-ems me-
vaikais, ištremtas 1951 me-'čius, jo tėvai taip pat iš- 
tais. į tremti. Gydytojas Šimkus

Sverdlovsko: Staniškis,! jau paleistas, Šimaitis, Te- jimo
apie 34 metų amžiaus, bu-; puolis sužaluotas galvon, metu 
vęs studentas.

Vienoj šoninėj gatvelėj, prie tos pačios avenidos

A. Pavilauskas 
dirba felčeriu.

Vorkutoje: Bataitis
; gų stovyklose. Kaip joms .

,. tenka dirbti, rodo Intos sto- ^au?’ ....•. nir- ,, kt. A a.- ir Jono SmilciauT ,. vykios Nr- 6 pavyzdys. Čia ,. ...._ ... . . gauna duobti ‘-paprastąt,,los Ist,<lUK;!s-. .
Bj-azdzionis, apie 46 metų __ ? nas Sm.leus džiaugiasi, kai neturėt būti vietos de. w
amžiaus, ukimnKas ‘is kaz- ‘ *ad Lietuvos žmonėms “ne-o-,-venime dažnai būna J^as kovoj uz Lietuvos iš- pigūs

neturėtų būti. Su- laisvinimą.
,. ,. .. - - u,a luvovi kuucvu* * ... ėienijimo rinkimams pra- Sakau, musu visuomenė ... ,

ęyvendiuta. \ osylius Ca. Dirba netul.ėdamos Iš tikl.„jų giand:en Li(?tu. f,;f!ė.įus, visada prasideda dai' 5>^bus to uznursusi. Bet Is Amerikos importuoti gerumu Meksikoj parduo
kauskas jau a.ltis.ns. . as,,s ba;i| b nepermirkstanėių vos žmonėms ir Vorkuta, ir politinių srovių varžytynės ne vlslems ' ’

amžiaus, UMinuha> netz.- .. . , a i^ieiu\ob žmonėm.- e-:.,, ...... boję duobėje, giliai stove- , ., . , . , ja, gvvenkur nuo pasienio . Taip pat , * f r « . bereikia beieškant duonos. . 1 ... k 1 damos vandenyje* Molį rei-, . , ................... taip, Kaipir jo sesuo priverčiamai ap- , . .. . . . *. - kąsnio vykti i užsieni .J 1 -tt • kia mesti aukštai i vn-su. - • siuenijirm
Kvorta romo 90 centu

Grigiukas 
apie 
gūna 
nas 
metu

Klaipėdos, ir
r ’ mi'/in platusis Sibiran nubėrė ‘*u-ž-už vadovybe. Tose varžvtv sitas musu

vra zmoma, kad darni už pusę tos kainos, kokia yra mokama slapus sie- 
laimėiimas prieš nos. Pavyzdžiui, kvorta amerikietiškos degtinės, kuri čia 

Bet pigiau- 
ta geriausio 
toks romas

kainuoja $6.

SKAITYKITE
Grįžtant iš Meksikos per Kio Grande tiltą, reikiadūlomi važiuoti į ta auk- kompetetingas vyras, tačiau . 

krašta. spiriasi visomis, faktas yra toks, kad jis vra 11 Longiesa,

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS VATITLTIS, 

paraše Jurjri- Jankus. Pasak uji
mas apie nepaprasta žemaiti, kuris
daujr nuostabių dalykų padarė, 
nepadarė vieno, kurį tikrai 
padaryti. 237 psl. Kaina ... 
NAKTYS KARAEISKIVOSĘ 

Dovydėno apysaka arde 
pčr "y ve n i m u s siena p i ū l ė j e.
iapiai. kaina .......................
LENGVAS BUDAS IsMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausia- vadovėlis pra
dedantiems angliškai mokytis; duoda 
ištarimų, angliškus pasikalbėjimus.
Kaina .................................................. 75c
NAUJA VALGIU KNYGA, M. Mi- 

chelsonienės parašyta; 25,) įvairių 
receptų. 152 pusi. Kaina ....$1.25 
KAS BUS. KAS NEBUS. BET ŽE

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sru >

K' t >SL 
Pilna 

įdomūs.

ištirtų ] 
bylą. ." pereiti per dvi muitines, vieną Te^as valstijos, kitą fede- 

. ralinę. Pirmoj paima 32 centu mokesčio nuo kiekvienos 
mes kvortos, bet antroji praleidžia be muito, jeigu turėsi ne- 
vje. daugiau kaip 4 kvortas. Ši norma leidžiama vienam mė-

tuvosir pavergimo
kongresas tą padarė. 

Advokatu ir politiku

i nclitikuojantis katalikas 
neatstovauja nė vienos sro 
vės, kurios veikia Susi vien i

Esame rasę. kad piofeso-dėlto rinkimuo- negalėjo <u<>alvoti to nėšiui. Kitą mėnesį vėl gali persinešti 4 kvortas be muito.
v.s.ems rius Vincas Vilkaitis, žurna-se lkl 8101 J1S gaudavo ne- jų nesiejo sivaivou ro, . -------------

maža balsu. Reiškia, srovės, - . - . , - ,, . . T-.AAdv. Britais priklauso smesa 4 kvortas iš ryto, o popiet vėl 4 Kvortas. Kitą die-

i keturiomis.

Prof. Vilkaičio Kapas
oaug. tačiau nė

Aš NETIKIU J 
argumentų, kurie 
Iv<i i na ,«••«•■•••,••••• 20c 

,;'k ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- 
manas iš žemaičių Kalvarijos pra

tupėjo cj,ics. Kietais viršeliais, 4G7 pusią- , . - , nukankintas Tie Taryba pravesti visus saviš- .
r' - pariyjavimaŠ........ °, . °T u - U. kins viena iždo elobėia ga?ia- Tis būtina’ turėtų bū- kvortų be muito, užsimokant tik Te*as valstijos mokestj.
Liudo pabučiavimas, paraše .j. Gi u-, palaidotas Lenos upes zio-KIUS’ ',ena 1200 giooeją . t.». t- j ‘ • - • • , i • i . •žas, novelių rinkinys, 155 Psl-pjn ntkfmtėip tai vra nrip i'enka visai svetimą. Aiškus*1 - jii<>o..:.,j 1 ai v boj. Kadangi žmonių eina labai daug, tai muitines v aldninkai

Kaina .......................... ediniuotoio vvidenvno nesusipratimas- ‘ turėtu būti ždo globėjas p. nepastebi kas eina pirmą, o kas kelintą kartą.
TAVO KELIAS i socializmą.:beomiuotojo \annen\no. , i Maceinos vietoje. I v . .. , . .

Parašė Leonas Blumas. Trumpas; -Jei įaU politikos negali- o ............ , .. Kaip išrodo bulių kova
socializmo aiškinimas. Kaina 25c. Prof. A. Žvirono amžino mo i-vLno-ti tai fobnno loi OUSlVietUJimaS tUl‘1 du 1Z-, , , . _ T) ..... ...
demokratinio sociAi.iZMOį., . • . , T14 1-vengti, tai tebūna lei- j olobėiu ir alui dabar ^la ^Loimi, kad būnant Romoj būtinai reikia pa-

PRADAI. Populiari ir rmudiuj^a,stėl 11* OHSHKV^l S<1\ O iriknyga šių dienų klausimams supras-; a? Xra renkam, kiekvienas na- matyti popiežių. Meb gi nuspitnnem, Kau ounam įueKbi
Kai,»» .......................... 50c Papildomai gautomis zi- nuomonę. A> manau, Kan todėl gali balsuoti už Loj būtinai rėkia pamatyti bulių kovą. Tiesa, mudu su

socializmas ir religija. Pa- niomi>- Drof- dr Antanas ^LA nariai, kurie iki šiol . , , . , ,. t:r- v;,,,,; u-, ,, m/vtzn-ic naiit-tirašė E. Vandervelde, vertė Vardu- . . , . ’ . , Knlciirw4a»-« iv Moonino ---- Vieną - alsą atiduoti, Kapočium llOiejOlTl eiti tlh \ lt 111 t.U, O ĮTK itl ls palikti mo
nas. Kama ......................... 10c! Ž\ irona>, kuiį i ūsai iiu\o __ .J* adv. Briedžiui, o kitą—p- tely. Bet kur tau! Jos pirmutinės pradėjo rengtis.

ista kovos, 
Aplinkui ji 

ideda sė-

j;ii;tiuo.;u 
1(»S pus-

dieva.
rt T V.H -- , r eKM-ae - k- sugalvojo adv. Briedis- Tačiau yra gudruolių, kurie šitą normą apeina,listo Jono Vilkaičio brolis,i1
mirė Sibire 1943 metais ba- stengiasi į Pildomąją pI parsineša w

”’!AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
-;co romanas., KRISTAUS VIETININKAS? l’a- 
Tre.'ioji «lal;-.. rašė kun. M. Valadka. Svarbu
............... $2. j kiekvienam perskaityti. Kaina S1.2C

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 

cra naujausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina .—?.25< 
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

KINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir jvairiuo. 
-e laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?

211 psl. Kaina ....
CEZARIS. Mirko L .

vertė A. K. Puida.
176 psl. Kaina
MILŽINO PAUNKS.Mi:. Balio Sruo

gos trilogiška i- i.orijos kronika,
173 pusi., dalelis formatas,
popiera. Kaina ........................... $2..a>
KON-T1KL ’l'hor Heyerdalil aprašy

mas nepaprastos sesių vyrų kelio 
nės plaustu iš Pietų Amerikos į l’o- 
linezijų. 415 pu-1. Kaina... .$3.7.>
APIE LAIKĄ IR ŽMONES.

.1. Aisčio atsiminimai apie
Miškinį, Tuma. Savickį, Giras ir . . . . . -- AKaina ...$2.5’>| parašytas istorinis romanas is Že-

ras. ir Susivienijimui 
labai naudinga turėti

Kaina
“'id’j ŽEMAIČIU KRIKŠTAS.

24!) pusi.
Gogolio! maitijos krikšto laikų.

apdarais. Kaina

toks tvanas būti ir 
-ako mokslas. Kaina 
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo-

p.
ana:
Su

pasilsėti.
Adv. Briedis savo nuopel- Apie p-lę Mikužiūtę nėra

Mūsų mo
terys iš pradžios nervavosi, bijodamos, kad bulius kar
tais neperšoktų per sieną, kuri iš tiesų atrodė negana 
aukšta, tik kokių keturių pėdų. Bet po truputį jos apsi
prato.

(Bus daugiau)
S. Michelsonas

MIRUSIOS SIELOS
svarbiausias veika..i-. i.-v < ite M., . ,, ..., « , v-, oMiškinis. 2SM) pusi. Kaina....«.25.^SLOT.NAS TV^N.ĄS 

RYTU PASAKOS. Vinco Krėves
•parašytos imlų ir kitų tolimųjų 

tautų "legendos. 220 pusi. Kai
na ....?..........................................$2.50
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo

1954 metų buvęs Abezo sto 
vykioje, bet vėliau buvęs
išgabentas i Maskvą. Tikrai vadovvbėje.
zmoma. kad jis m.re 9..4 ■ Maceina asmeniš-
metu rtMlen,. s šito galima kaj a5 nif,k(, neturfu -js 
įdaryti įsvailą. kur vergą jšbuvo gLA Pildomoj Tary.
stovykloj? bol.-?\i ai jį lai-foj įau dau„ metu ir nepa- 
ke tol kol jis tapo paliose-|OC|- jokios iniciat\.vos mū
,:-.^ raU, |an’,'us?‘ leKk tu organizacijos labui. Tai- 

...si.oo grįžti i Lietuvą, kurią pasie- rį ?Aocikiob ", -• moti-*! L- niro ’ maudu, kad oi gani 
, . . * ’ *’ • e- zacijai būtu naudingiau iš-

........ $3.5? Baisūs šalčiai linkus jo vieton adv. Briedį,
v., AL£a,fi° . i - . ............. ?i p. Maceinai geriau būtukų apie ta.. Rytu Lietuvoje šia žiema
. ......... . 2.x? : . . jausiliciai sieke net laipsnių

(Celsijaus), arba matuojant najs njekada nesigilia, bet leikalo daug rašyt,, nes jr
švta knvga. 230’je. Kaina ............ 25c Amerikoje įprastu būdu, 51 dideli 

tetų
įminėsiu tiktai

trumpus
Kaina ..
Pulgis 

romanas. 240

NEPRIKLAUSOMOS l.IETU\OS, jjs
PINIGAI. Jom K. Kario. 160 pa-' JI b ,

veikslų, 225 ptisl., gerame popivy.ie. ap.t-akos. i ps ,
Kaina .............................................. SS-0” TIPELIS, parašė
A KISS IX THE 1)AR1^ .1. .la.im-.

no anglų kalba sodria vaizdelia:. .... ...
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2. tais viršeliais. Kama 
minkš
LIETUV 

Parašė
Amerikos 
Kai
JUOZAS

Kaukazo ...... ............. . _ .
Rusijos diktatorių. Kaina . ,2.>c keisis. Kaina

lyrinės
$1 .*>0. Sniečkus greta Chruščiovo

Andriušis,:
psi. Kie- A- Bimba rašo matęs nuo- 
...... $'•. trauką. kurioje Lietuvos

bėja buvu- 
gabumai visiems 

vie- yra gerai žinomi.
Kalbanti apie iždo glo

Mūsų visuomenė dar ne- bėjus, žinoma, negalima pa , 
bus užmiršusi kongresmano miršti, kad bus renkamas 
Ktrsteno Komitetas, kuris ir iždininkas, nes adv. Gu- 

kongreso paskirtas gis atsisakė. Jo vieton kan-; 
Lietuvos pavergimo bylai didatuoja jo žmona., n. No-

ir SLA na jau yra 
juos žinoti, si ir jos

iždo lį'lot

ręs
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mat*, kandidatai.

tų S-gos komunistų partijos prisidėjusi prie Sovietų, remti ir išrinku: 
Centro Komiteto narys, o .J. Taigi, adv. Briedis, būda Gugienė. a<>\ S. 
Paleckis ir M. Šumauskas—nias Amerikos Lietuvių Ta-p-lė E. Mikužiūtę.

Briedi?

rvbos vice pirmininkas, pa- S. MicheUonat

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1056 Metams
“Keleivis” jau išleido didelį, l<»o puslapių ka

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

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

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

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

“Keleivi*”
636 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

*

niHunwui.es


KELEIVIS, PŪSTOM No. 12, Kovo 21, 1S56

Moterų Skyrius

Gyvenk 100 metu
Jei nori pasiekti šimto metų metų. S;,n Fernando, P. I.: 
amžių, naudokis šrmtame- —Maudykis dažnai ir vien 

čią žmonių patarimais. tik kaltame vandenyje, vai-

101 metu. Auna dažnai ir vien tik ža 
daržoves, ir gyvensi ligi 
metų.

Herning. 103 me- 
Md.:—Ne-

^enute.
Oswalt. Les Angeles, Calif..
sako:—Nebijok nieko, tik * "
te. ko visi bnosi; bandyk .. ., ,. , . •. . . . • tu. nenihvorth,gyventi dorai ir svariai. - . ,

1(hi pramiegok savo amžiaus.
x- \- negulėk ę.er ilgai, nes visi metu. Gouverneur. N. x.:- mm namie

Me’inria Richards.

—Visuomet valgyk 
ir lenkis valgyklų.

W. A. Fullingham. 100 
metų. Snyder. Okla.:—Rū 
pinkis kuo mažiausiai. — 
lytdiena ateis pati.
(hariotte Benner. 105: 

metu, Chicago. Ilk:—Ne

gulėdami: e;k i lovą 
nakties noilsiui pirmą va
landą ryto.

Chane.' Thierv. 104 metų, 
Broc k to t. Mass.:—N erūky- 
kie. regeikie ir neužsiimkie 
sa moterimis! < Tai kam gy
venti? A. J.)

ižo T
įtaiiioie:—Iš gerk

VAIKI PARALYžlAl’S ALKOS KITCS MOKO

Viršuje Herbert Smith ir jo žmona liet t y abu polio aukos yra kitų polio ligos aukų 
rmR-.u ::i. .šie au:> spalio mėnesio yra geležiniuose “plaučiuose”. Juose būdami jie 
duoda pamoką .Imi < renshaw, šešiom, mečiui lierniukui, kuris taip pat serga polio.

LAZDYNŲ PELĖDA

SENIS

(Sodžiaus gyvenimo vaizdelis)
Vos saulelė i kamaros langą žvilgt, jau senis ir gy

vas! Plečia užmiegotas akis, bet vos tik praplės, blaks- 
tienos šmukš ir atgal užkrinta...

— šventė, nebūtų ko skuueti, — mąsto senis, — bet 
kas galviją paleis? Marti ims vėl barti...

Negudri senio pataline: šiaudai niekuo nepridengti, 
pagalvėle, ot, tik dvaknele; neminkšta patalinė, bet ir to 
Ria seniui meili — kad bent valandėlę dar prisigiaudus!

Sąnariai lyg išnarinti: katras sau kaulelis, kiekvienas 
skaudis,ir galva, ljg švino pripilta, sunki, svaigsta...

— Apsimesiu miegąs! kaip tus taip, — mąsto senis, 
— Dievas mato, kad ne tingiu, bet tikrai negaliu.

Užtraukė žadą senis ir guli lovoj tykiai, tykiai, kad 
ir šiaudai nesužnabždėtų.

Seklyčioj giidėti jau sūnus ir marti keliasi, kalbasi... 
ne, ne kalbasi, barasi!.. še tau, tai marčiai ne naujiena, 
žiro senis: beveik kasdien kas nors nauja. Bet ko šįryt, 
nė poterių nekalbėjus, prairo boba? lr žilą galvą atkėlęs 
nuo pagalvės, klausosi senis. Kaip tik apie save išgirdo.

—Ir kitam gėda pasakyti, galviją tingi išleisti šiokį 
rytą, kas kaltas! Senis lyg mažas vaikas ūdijamas, duosi 
valią—pats papulsi į nevalią! . . guli . . . tatai, bračeli! .. 
neįgali. Ko tau ir ne!

— Ei, motin, verčiau būtumei tylėjusi, — atsiliepė 
vyras, — proto imkis: senas daiktas ir taip, žiūrėk, kiek 
gali, padeda, poilsis pravers nabagui; atmink, devintą 
lešimtėlę jau eina!

—Ilsink, ilsink! Tuo tarpu pats gyvulius eik gink! 
dėl manęs!., tfu! Geras gyvenimas: du kui, devyni gul! 
Ka, ka, ka! — juokiasi boba pasiutjuokiu.

— Vaikų užtat nemigink! -— sušuko vyras. — Ka- 
: zys, aėiū Dievui, jau tryliktus pabaigė, o vis ar girdi 
“ma-žy-tė-lis”, Mikė aštuntus eina, Julė šešioliką į Sek
mines baigia jau, broleli, gerai juoką išmano, tik dirbti 
darbo regai nei vienas, keižėja lyg š... prieš saulę, praš
iai sakant, ji tik senį mato! Kailį, kad galėtų, nuluptų, ir 
l aikams nagines parauktų! Gėdos turėk!

—O tu man senai nuluptume), kad valią turėtumei . . . 
tik ko į plūgą nekinkai aš... niekad nenuvargusi! Man 
tik niekada poilsio nereikia.

— Cit, — sušuko vyras, — aš tave tuoj nutildysiu. 
Pasigirdo smūgiai, vienas, antras, trečias, vaikų 

klyksmas, ir nutilo visa, tik boba nosią pašliukščiodama, 
įcambėjo: — “razbaininkas, nevidonas!”... bestija!”

Paskui ugnis kurstoma ėmė tratėti, sudūzgėjo ki
biras, metamas su pasiutimu; marti šėlte šėlo . . .

Senis nemiegojo; kojas nuleidęs sėdėjo lovoje pa
rėmęs abiem rankom apsunkusią žilą galvą ir dūmojo. 
Dūmojo, žilą galvą ki-aipė, vėl dūmojo ir, matyt, kaži ką 
nusprendė, nes nuo lovos pasikėlė stenėdamas, skrabius 
failinius nuo gembės nusikabinęs užsimetė ir, svyruoda-

—-- ------------------------:Tias , ]:lZ(ta pasiremdamas, į seklyčią įėjo. Pažvelgė —
Frank P. Mason iš San ievoje gulėjo Mikė su Kaziu, vienas kumščia pagrąsi- 

Clemente, Calif.. užsakė ro ant,asis ištarė “senas dvasna”. Senis būsiąs nematąs, 
pusmečiui Mrs.

SESULEI GIESMES . . .

Sesulei giesmės, sesulei dainos,
O man jurginai, o man dangus!
O tos klajonės, ugninės, žvainos —
Juk tai per amžius bus mums perpus!

šilas įasotas, — perlais nuklotas, — 
Gaudžia, jūruoja, lenkias sparais. 
Corics godotos, vos apraudotus, 
Džiaugsmu prašvito draug su skliautai?

KARALIUS ŠOKA

5 I6 i

, - i ♦ • • i Vineenzo Tosa. 100 metudraugauk su gvdvtoiais. ku- ,,
nikais ir laidotuvių direKto- , .• o, * kvortą vyno, surūkyk pakiu-

Milton 11. llarhle. ,00 tedi^a ir gy-
metu. Detroit. Mich.: — T i1*1 r iTCi
\algv.K tris obuolius kas- ... • ••

. ,i- i i , , Glen Mar Park. M.:—Ne-dien ir maudyki? du kartus 
per dieną.

Donato Romanton, 102 
metu, Easton, Pa.:—Neper 
sivalgyk. nenusigerk ir be
valiai išsimiegok.

įsa Keram. 12S metu.
Madride. Turkijoj:—Vai- -----------
gyk rūgštų pieną, savo dar- Nesenai federalinė mai- 
žo žalumynus ir maudykis sto ir vaistų priežiūra įspė- 
tik šaltame vandenyje. io neduoti moteriškos lyties

Annie Jonės. 100 metų. hormoną gyvuliams, šitas 
London. Kanada:—Gyven- hormonas tam tikrose saly
kle. kaip tavo protėviai gy- vose gali sukelti veži. Jis 
veno ir nesiskubink prie duodamas gyvuliams ju au-X • V k.
moderniškumo. gimui pagreitinti ir svoriui

Daniel Cole. 111 metų, padidinti. Daugiau kai]) 30 
La Pianta. Md.:—Nesirū- milijonu viščiuku i»- pusė vi- 
pink apie dievus ir velnius sų raguočių vra šeriami šiuo 
jie tave pamirš ir tu gyven- hormonu.
si 100 metu. Dar iki šiol nėra nastebė-

Riehard Webley. 102 me- ta. kad žmonės, valgydami 
tu, Ale^andria, Va.;—Ne- tu gyvulių mėsą. būtu tiesio-
ieškok priekabių ir nema- giniai paveikti. Bet duodant ______
nyk, kad tau pasaulis kuom moteriškos Ivties hormoną c r te
nors skolingas. pelėms, žiurkėms ir jūros ’ Tne^ ’UI

Hemv Mole. 102 metu. kiaulytėms. vėžvs buvo da- .* o;
ą i • č ' - - • * i i, i--__ ____L ,• apie paskaita pavėlavo. JisiMontrose. Mich.:—Buk na- *nai sukeltas, vieno moksli- 1 . ?. 1 , ,kantus ir nesiskųsk: kL ninku atlikti bandvmai r0. pasteke mus kada laikaus 

kiekiai kas- Jau bl,v0 atspausdintas.

būknuobodžiauk.
' nebus kada 
anie mirti.

A. J“nkins

darbinga 
nagai voti

Atmeni luotą?

Hormonai ir vėžys

Graikų karalius Povilas šo
ka su karaliene Frederiką 
jų rūmuose surengtame -po

kylyje
Redakcija Atsako

Toronto,
pranešimas

Atmeni upę?
-1 įmeni
Verkianti smuiką, dainą sparnuotą, 

>askutir.ius tuos spindulius?

nakti — ugnį — sapnus?

Ėjo — praėjo, skardą paliejo,
Cžžiibė dangų, žvaigždes ugnim. 
Mudviejų godos burti mokėjo.
Tik. nemokėjova burti širdim!

Kam beklajoti — siela terioti — 
Šiandien svajingas rytas širdies:
Geskit kegęsta gaudesiai boti — 
Mudviem saulužė tuoj patekės!

Sesulei dainos, sesulei giesmės. 
Jurginai man gi, man gi dangus! 
Drauge gi bursme — džiugesį liesme. 
Drauge viliosme saule int mus.

UŽSAKĖ “KELEIVI’ 
DOVANŲ

• laikrašti

Balys Sruoja.

trū< žmonės ilgiau gyvena, do. kad maži ---------- >uum»u pusmečiui r ♦ j{)5 j šonine nusvvravo
Ella Esser. 104 metų, dien yra pavojingesni negu Skatytojui iš S:ou* City, Natalie Brazaitis iš Cice- Agathai Kuhn, Freiburge, i •’ ‘ " ę *

Rinkerode, Vokietijoj:— dideli retkarčiais. 
ĮJ.ia ar sniegti. gerk tri? Kadangi žmonė?

i ...» o.Urv-ratu ♦ •• ~ • • l Cia marti užiaudonavusiomis akimis pusryčius ruošė,
valgo stinienės Rožės su $3 ir pa- ratą ir užsakė kalendirių Seniui pasirodžius, nubaltakia\o į jį maia n nu.- -

mamytei Mrs. S. Bra- A. Wiltrakis iš Oakville, suko* . . ...
ten pat. Conn., užsakė laikrašti me- ~ Martele, — tarė sems, — nsa girdėjau... taip ne

išsivysty-liepti, paaiškinsime laišku tams Mrs. Petronei Ališau- šali būti... tai ne pirmas sykis... vis per mane jūs pek-
sulaukia kodėl. Galima būtų dėti Mrs. D. Braknis iš Ha- skienei, Oakville, Conn. Hjtės. Žinoma, yra, kad tiktai kur santaika ir meilė, ten

kiek pakeitus, bet dėlto rei- milton, Ont., užsakė “Ke- ir Dievo padėjimas ir skalsa; taip pat žinoma yra, kad
V. K. kia susitarti. Mes tiesiogi-jeivi” savo sūnėnui F. Pa- Mrs. Mary Barnis iš; tėvų ašaros akmenais sūnaus dirvą užgulia ... ir dėl to.

----------— nio susisiekimo su Puntuko jarskui, Hamilton, Canada. Sioux City, Io\va. užsakė ,;ors r.e vieną sykį apkaisti gavo širdis, laikiau kaip įma-
nenasitiki tik kolchozu neturime, todėl laikrašti savo giminaičiui gydamas ašaras paskui žagrę eidamas, kad tos dii-velės,

Trinkūnas iš Gardner, V. Lukauskui, Grand Ra Hep n1Ptų mano rankomis purenamos, akmenais neuž- 
?Iass., atnaujino prenume- pids, Mich. ' kr-s6al, ‘ kad jj jums minkšta, graži, derlinga būtų.
ratą savo seseriai Mrs. M. Marti tylėjo, tik ašaros biro .per veidą, nes nebloga

DĖKOJA UŽ LAIKRAŠTĮ Tamulen ten pat ir užsakė Mis. A. Gessler, Detroit,
------ -- * dovanu “Naują Valgių Kny- Mich., atnaujno prenumera-

Šiomis dienomis redakcija ką" Mrs. Dagienei. Chica-tą d viem metams ir užsakė 
gavo teki laišką is Vokieti-go. III. kalendorių Mr. Naujaliui

puoduku? kavos ir gerą por- mėsą beveik visa amžių, to- veikslais gautas, bet jo ne- savo t 
ci.ja konjako kasdiena. dėl yra galima, kad tas pri- galime dėti. Prašome atsi- zaitis,

Policijos viršininkas To- sideda prie vėžio 
mas Thompson. 100 metu. mo. kai žmogus 
Celilo. Ore.:—Valgyk dau- vyresnio amžiau?- 
mau žuvies ir nevažinėk
automobiliais. Automobi
liai daugiau išžudė žmonių Kai]) 
Amerikoįe. r.egu abudu pa- inkaru, 
sauliniai karai. n<

Vila DeFontanos, 132 vii
. t; iii

ivimi.

laivas
taip ir gyvenime prašome 

a naMtikėti vien tik liepti.
Ecictetus ------

tarninink:

MOTINAI

Shirley Horvath is Chicairns. 21 metų amžiaus, laiko 9 
svarų ir 15 uncijų kūdikį, kurio ji visai nesitikėjo, nes 
nebuvo jokiu ženklų, kad jis “ateina”, tik jos svoris bu 

vo kiek padidėjęs.

ios:
Gerbama Redakcija,.b -^TsssjBBaaseI

ir,'širdingai dėkoju Jums 
ĮSimanui Naujaliui. kad jis 
man užrašė laikraštį. Mano
joj padėty laikraštis yra di 
džiausiąs džiaugsmas. Kar-jį 

į tu pažadu, kad jei tik bus 
į galimybės užsidirbti pinigų, 
.grąžinsiu skolą už man p 
siuntinėtą laikrašC. Neži g 
nau, kada tai Įvyks ir ar iš p 
viso Įvyks, nes turiu sunkią įį 
širdies ligą ir šiuo metu ne £ 
pajėgiu dirbti. Dar kartą p 
dėkoju už man padaryt? di ? 

Alelį džiaugsmą. -
Jonas G »siūnas ; 

Kircbheim Teck. Vokietija £
Red. Paataba. Jonui Gasiū Š 
nui laikraštis siuntinėjamas 4 
iš Simano Naujalio (Edin-ii 
boro. Pa.) aukos S8. Kita į 
prenumerata paskirta Br. į, 

i Gabrėnui.

Liuksemburge.
miui. i' mui'i ■ mn'.'1'.ivi .nuaui

Gręžiniam p. E. MIKUŽIUTĘ į SLA Iždo Globojus
Serb. S. L. A. Veikėjai:

Ennlirosine Mikužiutė yra žinoma visiems Chica
gos betuviams. nes nuo pat mažens iki pat šiol ji ryžtingai 
dirba ją ir Lietuvos labui- šimtus lietuvių ji mokė anglų 
kalbos. Amerikos istorijos ir pilietybės ir pagelbėjo jiems 
gauti šios šalies pilietylję. Kiekviename stambesniame lie- 
luvių p; ';n ojime ji yra pirmose eilėse.

l'-lė Mikužiutė yra žinoma ir tūkstančiams kitų kolo
nijų lietuviams, ypač S. L. A. nariams, nes i: yra darbšti, 
s nr;" i ir gaspadoriška.

•Ji išėjo aukštuosius mokslus žymiausiame Amerikos 
universitete. Vėliau studijavo dramą, apdraudą ir invest- 
mentns. Illinois valstybėje yra apdraudos brokeris. Ji dabar 
d.’-'>a kaipo vaizlx)s žymių specialistė.

Ižu i S. A. Iždo Globėja jai yra lengvas ir jau papras
tas (’arbas. o organizacijai ji buvo ir bus naudinga.

širdinga: prašome balsuoti už E. MIKVžIUTĘ.

MIKLtlVTEI IŠRINKTI KOMITETAS
GS22 S. Rcrkvell St. Chicago 29. Illinois

moteriškė buvo, tik labai kvaila.
• 0 senis toliau savo kalbą tęsė:

— Dėl manęs vis viena, jau mano kelionė eina prie 
alo, nežinomi Dievo takai . . . šiandien rytoj, rasit, už

merksiu akis, bet man jūsų gaila. Jūs taip pat nevisada 
būsit jauni ir stiprūs... ir jūs auginate vaikus, kūne... 
įečiuok Deve, blogą valandą išsitarti... Jūsų barnių prie
žastis tai aš, ir šit aš nutariau . . . eisiu sau šalin nuo jūsų, 
oer žmones, per svietą... duonos kąsnelio nepagailės, 
kampeli senai galvai priglausti taip pat duos, ir man bus 
ant šiitlies ramiau, ir jūsų tarpe santaika sugrįš . . .

Senai taip reikėjo padaryti, — tarė marti linksmes
niu balsu,—žiūrėk, Norkaus senis kiek visa ko prineša: 
mėsos, pieno, duonos kiaulės neapėda, paršus peni marti, 
pinigus žeria, šilkais tratėdama eina, čeverykai girgžda 
— tai bent! Aš seniai galvojau...

Senis tylėjo ilgą valandą.
— Ne, nabage, — tarė senis, — Norkus daro, kaip 

išmano, kiekvienas savo sąžinę turi, aš nieko neparnešiu., 
iš aukų valia tiktai alkanam pasimaitinti, iš nakvynės 
pas žmones bekampiui pailsėti . . .Ir man to nereikėtų... 
buvo laikas, sakė žmonės, neklausiau, užsimanė mano 
Jonis vesti, atidaviau visa, nei išimtinės nesilaikiau, nei 
pasėlio nesiėmau, net šitą skrynelę, mažu pamažu, iš- 
tvštnai pati martele...

(Bus daugiau)
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lialsuokime už Norą Gugienę

svarbu išrinkti 
asmenį, kurs tą darbą gerai 
supranta ir kuris eina lietu
vių vienybės keliu.

Nora Gugienė yra tas as
muo, kuris gerai 
SLA iždininko darbą ii 
praktiškai ji yra ilgai dir
busi, padėdama iždininkui 
K. Gugiui. Ji yra sumani, 
darbšti, pareiginga, “gaspa- 
doriška”. Ją išrinkę neapsi
riksime.

Todėl, mieli broliai ir se
sės, SLA nariai, rinkdami 
SLA iždininką, visi atiduo
kime savo balsą už Norą 

centro pareigūnais Gugienę.
išrinkti pačius ge- F. Ž.
kandidatus. Labai Pittsburgh, Pa.

SLA
turime
riausius

Įdomus dokumentas ka,;°
... o.

teismus. 
Panaikinti 

sukaks 20 cenzūrą, duodant

ri-n.'t'* Narnasdzūkė Petronė Noreikiene ir sūnų. Jis priklauso SLA 44 
kiti. kuopai.

. , Primenu tą mūsų jauna Nama.*'‘l
Atvyk.1. argentiniečių bi?nieriu lietuviams, kad •?., -

Peroną nuvertus, susisie- leikalui esant ji aplankytu--j- p 

me. C. K. Braze.
vėjo. Daug ir argentiniečių______________________

URRUGVAJUSJ.
re-

Baliui Raugui, “Dirvos 
M. ir “Tėvynės 

.. , dakcijoms-
įz min u pakojų Tautinės S-gos

sausio 29 d. surengto pobū- prieraiestyje yilla del Cerro , .reroną nuvertus, sus.s.e 
vio kalbėtojams: konsului £ u^vajaus ,ietuvi kimas su Argentina paleng 
fcimueiui, J. Bagucku. L. Vete,.anas ?. šios

sumauta Burai» A’ ImPulevičiui, Alg. . ..
P . Janiui, J. Mitalui, A. Tvara- -

naviėiui ir v isiems kitiems, ^<^0^ Dne^nfe.”' aplanko pažįstamus ir pasi- Nuoiirdi padėka 
kuru vardų ir pavardžių Ve|jon-S . pįet- Ameiika naudoja gražiais kuro,ta,s
neturėjau nei laiko nei pro- (Al ntinaj atvyko 1907m; ir papludymiais. . Maloni Hondos gamta su

fe°?moTymbtl'• ■ “ ilgus nietus dirbo Svvift M- Kr«in.k»»
• ,a ('-°skr,aus. na,,,ams bendrovės skeidykloje. Iš Sirao M Kr«imk«
„ va dyba, uz giazig dova čja 6 j perkėlė į S“^ , . „ .„ec.ns
ną-V. Augustino albumą Montevi(|eo Tiį ie. kele*j -Keleivio” bendradarbis >«<•»*
‘•Tūnomu papuoštą lie- ,.k metus - -

ir jų ..•KU

Mirė 1. Lengvenis
Vasario 10 d. Montevideo

i Ko*.-

i h; 

«. I O

- *r šutomo-
■**, m ' lovy. 

karr.oari », 
modcrniš- 

a gražioj
,v :lo kt liti. 
»larv Ka>:u

< i :»

‘Keleivio” skaityto- lietuviS '“»»?> atostogų 
jas, visų gerbiamas gruzdie- mątu vyksta i Urugvajų,

RODNEY, ONT. ii. 21 šeimininkė

Reika: i 
žiū: ai 
da.it)!): 
r vi- ir

savo žavinčiais tropiškais 
vaizdais ii- amžinai žaliuo-

• gi) Se- 1-1 
ir valgio 

iš vlanar a. 
na.šia prie

Suv Miiir.ski 
B-.-rnt >iill Rd. 
\Ve!l<. iie.

linkt—narių prtc- 
g:;.:, mimui. pagei- 
a.vyivU'i; 

sro..
Kao.u;.- 

'vte "<ti :

< l:

jancia augmenija mus, siau-
vilioja pasigėrėti iir

M. Krasinskas buvo sunega- fors b-umpą laiką. SuviliojoLithuania”, papuoštą lie- ,.,o
tuvės ranku darbo b™(ūa mane Bet būdama ten
ir dailia juostele ir gražiu trelėm oji mkipagulėti, bet nuo kovo 7 d.!?'“™!** Ialk« nebūčiau gale
ant plieno lentelės įrašu g staiįa likpė jį iš g^ų-'ėl pradėjo dirbti

\ nas tas pagei rimas bu- ju tarpo (mįtė širdies smū- 
yo man staigmena Dar kar- MIAMI
tą aciu visiems. As liksiu

dėkingas ikiįums giliai 
spaudos mirties.

ištiktas).
buvo žmogus, kuris

FLA.

spaudosKovo 27 d _______ __..........................
metų, kai anuomet Lietuvą *r žodžio laisvę, 
valdžiusiai Smetonos - Tu- 6- Neatidėliojant praves- 
belio valdžiai buvo pasiųsta tį ?emo rinkimus demokra- 
Urugvajaus lietuvių sociali- ^niu būdu! 
stu sekama rezoliucija: Pasirasė:

“Mes, žemiau pasirašė J* Babilių*, O. Mačiulaitis, 
Urugvajaus Socialistu Par*- R- Lideikis, P. (trigeris, E. 
tijos Lietuvių Skyrius, vi-Deržin,ka»-
suotinio narių susirinkimo Montevideo, 27. III. 1936. 
Įgalioti, reiškiame griežtą —*—
protestą: , Ši rezoliucija buvo pa-

1. Dėl uždarymo Lietu-siųsta Ant. Smetonai, Lie-
vos Socialdemokratų par-tuvos atstovybei Buenos Ai
rijos ir jos jaunimo organi- res mieste ir paskelbtas Uru 
zacijų. * gvajaus

2. Dėl Profesinių Darbi- w?ane “Bangoje 
ninku Sąjungų išgriovimose laikraščiuose, 
ir jų turto užgrobimo.

Z. Jankauskas
mokėjo ne tik save, bet ir,Letuvis Verslininkas 
kitus gerbti. Nors jis Swift

jusi pamatyti visas tas gro
žybes, jei nebūčiau sutikusi 
tokių malonių tautiečių, kaip 
j). W. Yakštas, pas kuri jau- 

lyg pas savuosius, 
ir pp. Yulevičiams,

ciaus 
' Ačiū

Vilniečiai kviečia
Vilninečių Sąjungos To- ™ tautiečiams padėti, neiei- 

ronto skyrius pasišovė išlei- >s « Paikos
ti anglu'kalba dr. A. Šapo-11'- tels-vbe’ Iabal (laznal Jos

Kec
ar:Tioje p 
US Vy i ii. 

t dar ;
*i: « •
šeri.;. \a:t.

.niir.’.a- Y) ra
rie ivny.o

S«r
it.

■ .

»?. i U 
yru 

••'U:

K aukuro.

<i..ruo reiza- 
truanu pensiją 

IV. u Uas len
kelius Latves 

ŠuniePrašau

aieškojimai
Pai-: š .orr.a Petru Kraštas :enia-i 
gvvęnęs Philadi b.-fcijoj r Stasys 
Emilas senia., gyvenęs Ro.sfcne ar 
ju aĮ.yl.nkv' e. Jų ieško jų brolio.i Šarkiams čikaeiečiams

kos parašytą knygą “Vii- ne?aydamas. 

mus Lietuvos gyvenime . ,. , ,, net ke-

darė nuosavą kirpyklą 654' Ačiu visiems 
'N. E. 125th Street, North 
Miami, Fla.

' Charles Stankus iš Lietu-

Stefanija Zinsky.

.1 U O K .4 1
Savo atsišaukime į visuome- baa kaIbas- be‘-, ^«kęs;vos atvyko 1935 metais pa-! 
no i-n«n kad lenkai jr Letuvų, visuomet kalbedavo.gal kvotą per A. S. Trecio-Mokykloje 
5ilr*dien neatsisako nuo Vii-lietuviškai’ niekados nemai-ko agentūrą Newark, N. J.! —Nesuprantu, kaip gali vie-

n,-«inC tad iio kiokvipnn ^darnas i savo šiaulietiška Lietuvoje jis tarnavo ka-uas žmogus tiek klaidu pada- 
maus, kati Jie KieKYiena + b m v ryti, kaip tu padarei šitamekad jie kiekviena 
proga šaukia kiek jų jėgos

ii vįiu jog Vilnius ir ateity - o , .. e . , . ,. . , , . ... . .„„muuulietuvių soc,aI1stųtu|..fjasJ prikl . Lenkj žmoną Stefaniją Savickaitę- ku. lanke kariškus ugnie-
KltUO” ■ Pnoviniflnfl cnnu cn m*ir-Įor^cvKnc Uiifcnc iv icimin nrr_

Laime svetimų žodžių. riuomenėje DLK Gedimi-
Velionis paliko liūdinčią no pulke Ukmergėje ir pas- uztlavin-v» kalbėjo mokytoj 

" mokiniui.

ir
jai.

3) Dėl žiauraus policijos 
režimo, dėl valstiečių areš
tų ir dėl karo lauko teismo 
sprendimų

Didelė padėka

Mums reikalinga pašau 
‘liu: išaiškinti tikrąją Vil
niaus padėti. Minėta dr. A. 
Šapokos knyga tam reikalui TT A*ai

I.irkiuvvs lauš. Alytaus apskr.
Tur.u -varbiu žinių I-ietuvos. Jis 
pats . ar ji žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

M. Tainvla 
P. O. Box 33 
Sintco. Ont.. Canada

Petrom-ie KĮt izicnė j.uieš' o Varce 
ė. K’.irpiutv.'-Gu -lieiičs iš Skirsne
munės ■ tirapi io... Turiu žinių iš Lie
tuvos. Ji pati ur ją žinantieji atsi
liepkite šiuo adresu:

.širs. P. Kleiza 
P:i. JR.nii, Conn.

Paieš’s.iu Jono Stančiko. sūnaus 
Jono, gim. 1:*!’! m. Jis 104“ metais 
gyveno Čikagoj-. Turiu žinia anie 
jo seseri. Birut.- ir Verutę, taio 
pat apie tėvus. Jis pats ar ji ži
nantieji atsiliepkite adresu:

J. Jankauskas
71 Pi evos t Ville Janiuos Cartier 

P'.ov. Qret ec. Canada
< 13)

ne vieno žmogaus 
klaidos. Man padėjo tėtė ir dė
dė. — teisinosi mokinys. 

Amerikoje C. Stankus valandos?
. t ; vedė čia gimusią žmoną ir 
engva. dabar jau augina 13 metų

Lengvinienę, sūnų su mar- gesybos kui-sus ir Įsigijo ug- , 
, čia ir 2 anūkėm Urugvajuje j niagesių viršininko laipsnį.

ir antrą, sūnų su marčia 
anūkais Argentinoje.

Lai būna jam 
aus žemė.

ir*

Dėkoju Philadelphijos labai tinka. Jai išleisti rei- ... _ .... . . ,
.naujakuriams už suteiktą kalinga lėšų. Jas sudėti pra-M,re M,k,Umk“:

4. Dėl valstybės iždo ei- pagarba mano amžiaus soma visuomenė. Su padėka Brazilijoje staiga mirė iri
kvojimo žvalgybos išlaiky- -p metu ir visuomeninės bus priimtas kiekvienas cen- Amerikos lietuviams gerai!
mui Lietuvoje ir užsie- veiklos 50 metu sukakčių tas. Siųsti prašoma Vilnie- žinomas jėzuitas Vladas Mi
liuose. ™.n<rQ ' * čiu S-gos Toronto skvriaus kalauskas. Urugvajuje kun.

i

Neįmanoma ? Daugelis sakys 
“šiandien nebe stebuklą amži-is.

proga.
o. Dėl valstiečių apkro- Dėkoju jauniems vyrams, adresu: J. 

vimo sunkiais mokesčiais ir kuria senųjų metų uždangai Sha\v St., 
jų turto išpardavimo var- nusileidus ir naujiesiems Canada. 
zytynių keliu. metams prasidėjus, Lietuvių ------------

Mes griežtai reikalau- Bendimomenės parengime 
jame: igV; Andriejaus parapijos

1. Laisvės Socialdemo- salėje mane taip pakilnojo,
kratų Partijai, jai plikiau- kad vos neatsidūriau gra
sančioms organizacijoms ir boriaus koplyčioje; ačiū 
visoms kitoms demokrati- už ju iškeltas taures linkint 
nėms organizacijoms. ilgiausių metu ir sesėms už

2. Leisti darbininkams “saldžius” bučkius, 
atsteigti savo profesines Dėkoju Bendruomenės ra .
darbo sąjungas. diįo balso sausio 8 d. kolek-: ab .... _ . ... . .

3. Laisvė?politiniams ka- minei redakcijai, kore-'8ran,tt,m.°.. Pama ?1.
liniams. . snondentams: “Keleivio” >’amate ,skalta: Vls« «M“1

Cicėnas, 138 Mikalauskas paliko blogą 
Toronto, Ont., atminimą. Jis skundė polici-į 

jai ne tik komunistus, bet ir. 
------------------ socialistus ir kitus pažan

gius lietuvius. Ir už lietuvių 
bendi-uomenės sugriovimą 
daugiausia jis kaltas, 

d. sukako 73 įeiti mirusieji
mokslinio Dar mirė marijampolietis 

Cieslinskas, vilka- 
s Lukas Bungardas,

PAMINKLAS ANT 
K. MARKSO KAPO

Kovo 14 
metai, kai mirė
socializmo kūlėjas Karolis Juozas 

x Marksas. Tą dieną ant jo viškieti
kapo Londone Highate ka
pinėse pastatytas pamink* 

bronzinis biustas ant VISI PERKA VELYKOMS

4. Panaikinti karo stovi ir Kiprui Tautkui, “Draugo’„ proletarai, vienykitės”, o

tai
TIVS’

greičiau bus jramtos 
Užsisakius

reis’ti-

Stebuklingas 
BETTY BAXTF.R

Išgyjimas
! n.vjrutę, Betty Iiaxter pati pa
pasakos jums anie savo nepa
prasta ir nuostabų atsitikima. 
Jau apie milijonas žmonių srerė- 
įosi tuo. Gaunama:

I.. Banys. 53 Su m mer Avė. 
Stoughton, M***-

Kaina 75 rentai.

VAIVOS IŠLEISTA

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

Mokytiniai Jėzaus dienose statė 
savu viltis apie Mesijinę Karalystę 
ant Senojo Testamento pranašavimų: 
todėl jų viltys didžiumoje buvo tik 
ros. -iie nesuprato tik to. kau tlSO 
met dar nebuvo atėjės laikas įkurti 
ta kaiaiysię. Panašiai daro ir di
džiuma profesionalų Krikščionių net 
iki šiam laikui: Jų tikėjimas, kad 
Dievas buvo nutaręs įvesti tikčjiman 
pasaulį per Kristų ir bažnyčią, yra 
tikras, bet iš Šventojo Rašto jie dar 
nepastebėjo, kad ne dabar tas am
žius, kurio Dievas yra nutaręs atlikti 
tą darbą.

Kaip artimiausieji Jėzaus mokyti
niai nepastebėjo iš pranašysčių, kad 
Mesijas turėjo kentėti ir numirti 
kaipo žmoąus Atpirkėjas pirma ne 
a u žalė i<-b Karalystės palaiminimai 
Italėje ateiti į pasaulį; taip pat ir 

Tonalūs Krikščionys neister.irč

Vincas Sakalauskas, A]vi!o vaisė., 
aiyreniti km., naieškn brolio .Juo- 
i>. iryvemjsįa Kybartuose. J:s pats 

ar jį žinantieji atsiliepkite a-lresu:
V. Aneviėius 
coli :ilst Avė..
Kenosha. Wis. (13)

nt’JlIICLLAhi
Cizoncmai 
e ne U Jinai

Į ii-ct-;
S pama.

ŽODYNAS
A. LALIO didžiausias ir geriausias

anglti-lietuviu ir lietuviu-anglu. NAUJA LAIDA, 1260 psl. 
Kieti andarai, gražiai įrištas, tinka knygynui ir kiekvienai 

šeimynai, ypatingai Amerikoje gimusiems lietuviams. 
KAINA $14.00: Pinigus siusti su užsakymu; Kreiptis; 

DR. D. PILKA—516 E. Brnadway—SO. BOSTON27, Mass.

SUSIVIENIJIIHAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRI LIETUVYBĖS DARBA 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuviu Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SI.A VAJUS, prasidėjęs Vasario 16 tą. 

sujeikia Įstojimo Į SLA lengvatas visiems naujai 
Įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivieniiime Lietuviu Amenkoie yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
fraternalėmis naudomis. SLA apdraudą pagelbės 
jums ir jusu ieimai 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
J07 West 30th Street, New Yorlr 1, N. Y.

apačioje: “Filosofai įvairiai 
aiškina pasaulį, bet svarbu 
ji pakeisti”.
—

RADAUSKAS GAVO 
PREMIJĄ

Lietuvių Rašytojų Drau-' 
gijos 1955 metų grožinės li
teratūros premiją gavo 
Henrikas Radauskas už ei-i, 

i lėraščių knygą “Žiemos dai-! - 
na”. Premijos ($500) auko-'

; tojas yra kun. dr. J. Pruns- 
jkis. Premija laimėtojui bus 
| įteikta kovo 25 d. metinėje 
literatūros šventėje Chica
gos lietuvių auditorijoje.

PASTABA

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

Kranas Bitautas. lietuvis, sako. 
kad nei vienam asmeniui nereikia 

■rėti plikės, arba žilus plaukus
nt palvos.
NEVė ERA. privatiška formu- 

•a. kuria išdirbėias vartoji! per 
1" metų. Jis turi sveiką pakaušį, 
::ri jauno vyro išvaizdos plau
tis. neturi nei vieno žilo plauko, 

i'."..iželis pripažįsta Krano Bitaut< 
eeriią. kad plaukai gali slinkti, 

ju vietoj turi ataugti nauji.
Jt-igtt nevartosite paprasto muilo, 
si vartokite N'EW KRA (Nauja 

Gadynė-) formulą non Deter- 
.-ent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskite
•'2.') ). gausite k ot. T.iqui<l buteli. 
Antrašas:

F. BITAUTAS 
.302 So. Teari, Penver, Cola.

P. S. Agentai pageidajami, aptie
kęs ir asmenys.

Juoktis Sveika
Kišeninis paveiksluotas — 300 Juokų rinkinys

100 iš jų “jukai iki ašarų“ —:—:— I ir II dalys
Kaina atskirai po $2 doleriu, už abi kartu tik 3 doleriai

Visi, kurie spėjo užsimokėti iš anksto, dabar gauna abi (už 
tuos 2 doleriu) su atsiprašymu—už spaustuvės vėlavimą 
Gaunama Chicagoje “NAUJIENŲ” knygų skyriuj arba
betarpiškai pas: ..................................

NAPOLEONĄ JONU&KĄ
15 Cottnn Street Roslindale 31, Mass.

Žinokite, Kad
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
kurias pradėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, ko: 
pabaigsite. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už 
$5.00! Tuoj kiškite penkinitkę Į voką ir siųskite, nes tokia 
proga pasitaiko rečiau, nei aukso klodų atradimas.

SATTI.ĖS Rf'STYRf: (romanas) 
myli. o nemylėt negali, kada 
kaina $3.00

sako: skaitai mane
mane skaitai. 311

sako: skaitai mane.

nes
psl..

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane. nes 
aš parodau tau gyvenimą baisesni, negu pats gyvenimas 
parodytu. 316 psl., kaina $3.00. Iliustruota.

ŠIRDIES RĖMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažins:, kada mane skai
tysi.. 449 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 tautini 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.

Hskted SU Chieago 8, DI.

iš Rašto, kad tikroji Kri- 
nyčįa turi kentėti ir nu

mirti >u Juo. pirma r.e^a ji turės 
pjivibųijos dalyvauti su Juo atei
ties Karalystės darlr?. įtikinin-e pa- 
>ai bo A;aš‘alx ; Povilas aiškiai 
skelbia ta dalyką, sakydama-:

"O jei mes esame vaikui, tai ir tė
vui;: ui: tėvainia: Dievo ir bendratė- 
vainiai Kristaus, jei »ik drauye ken
čiame, kad MPtnncm drauire -r pa- 
ua”bi:it:. Nes aš laikaus tos nuo
monės, kad šio iaiko kentėjimai ne
žali lyirintis su busimąją ąaibe. kuri 
bus mumyse apreikšta”. Romic- 
e a u* S: i 7,18.

Aišku, ka-l čia nurodyta ąarbę yra 
ber-iratėvainystės srarbė su Kristum: 
Jo .Vesiiinėje Karalystėje. Jei tie, 
kurie šitą varbę. pirma turi
'•••i-ėtį u Juo tai jau aišku, kad 
dabartinė bažnyčios pasiuntinystė 
nėra '-nuvalė butą- pasaulio Jėzui”, 
bei. ištikima • ekimas Jo pėdomis, 
m-t iki mirties.

i Bus dautriaui

GERA MOSTIS
Deksnio ».alinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtis.irų elementų, turi sa
vyje galindą šilima, šildyitama ga
lingai. ištarpins Reuniatiškus skaus
mus. rar.ku. k-jų skaudėjimą ir tir
pimą. d)f>’bus, šalti. Daugumui žmo. 
niu pagelbėjo ir lamstai pagelbės. 
\eiank Ugi:- )s. ai - tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
l<»-i)Z. ?3.OO. Garantuojame pasek
mes ar gražiname pinigus. <47>

DEKEN S OINTMENT CO.
P. O. Rox 6t>ti. Ne»ark 1. N. J.

RAMUNĖS 
švieži Ramunės 
žiedai pusė svaro 
$1.25. Ramunių ar
ba! :t visada gerai 
gert. ! iepos žiedai 
pusė sv. §1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų. šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškių l^ų.ai pusė sv. 
$1.25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepenų ligų. škorbuto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Trejanka 75 centai. Tre
janka nuo visokių vidurių pik
tybių.

Prisiusk ? L00 (ai gausi vis
ką kas čia vra jutsakyta.

ALEXANDER’S CO.
414 Brotok.vay 
So. Boston 27. Mass.

- ' r*

V

Norėdami įlaužiau sužinoti
ir kitus dalykus iš Bibliic- 
kite knvgut 

Į LIŪS”, i C.
Į tingioms

-ŠTA! JCSC 
pu-!.. 2*> centai 

imčiau) viltai.

I.. P S. A. 
111-1 So Lituanika

Cbicag-i s. III.

sl-.ic.s 
skaitv- 
KARA-
Nef.ir-

MES ATLIEKAM . ..
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstom.* reikia—

BIZNIO KORČIUKIŲ 
SPAUSDLNTŲ VOKŲ

o LAIŠKU SU ANTGALVIAIS 
♦PET KOKTAI PRAMOGAI BILIETŲ 
o PROGRAMŲ »r PLAKAIŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS“
636 East Btoadway, South Boston 27, Mass.

« t



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 12, Kovo 21, 1956

A. Banevičius 
naujose pareigose

Centinis išpardavimas 
i atidėtas dėl blogo oro

Ką darysime balandžio lodą d 9••

LĮ.
BE

EISIME Į SOCIALDEMOKRATŲ METINĮ POKY- 
KURIS RENGIAMAS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLU- 
PRADŽIA 6 VAL. VAK.

MIRĖ STASYS MOCKUS Lietuvė dailės parodoj

A. Banevičius nuo sausio 
10 d. pasitraukė iš Bosto
no skautų tuntininko parei
gų. Tas pareigas dabar ei
na Antanas Levinas (21 
Bovvdoin Avė. Darehes- 
ter. Mass. Tel.GE 6-5139).

A. Banevičius paskirtas 
Lietuvos skautų brolijos už
sienio skyriaus vedėju.

Latviu vaidinimas

Snigas sujaukė visą tvarkąSkautai mini
----------  kankiniu dieną

Pereitą penktadienį ir ---------- i -------
šį pirmadieni siautusi pū- Balandžio 21 d. šv. Petro Kovo 17 d. skelbtas San- 
ga neaplenkė Bostono. Tie- parapijos salėje Bostono daros Motetų Klubo centi- 
sa, pereitą savaitę sniego latviai ir lietuviai skautai nis išpardavimas (penny 
teiškrito “tik” 7 coliai, bet (tės) .minės skautų kan ki-sale) dėl siautusios pūgos 
baisus vėjas kai kur supus- nių dieną. ' atidėtas vėlesniam laikui,
tė didžiausius pusnynus. Po minėjmo Tautinės -S- Tiksli diena bus pranešta 

Dėl sniego audros daug gos namuose bus laušas ir vėliau.
žmonių penktadienį nega- vaišės su įvairia programa.----- z-------------------------------
Įėjo pasiekti savo namų, 
nes visoks susisiekimas bu-
vo nutrautas. o kas važiavo

Pūga sutrukdė paradą

savo mašinomis, tie gal dau- ge^į^į turėjo
— ^kamavo. Sim- įpiltas paradas anglų ka- 

nakvojo, kur ro: evakuacijai iž

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai pfcnėh) ir šir
dies ligos. Prii— bet kuri* die
na, ii įniršta susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Paseosf 

Adresas: State 
WaUam Lake,

Astumas: nuo Providsnes 24 my
lios, nuo UTorcester—2« bu, 
Boston ar Brockton—S0 au, 
Thompson, Coba,—10 mylia.

DR. D. PILKAParduodu Krautuvę
Parduodu mėsos, daržovių ir „j;ro- 
eery’’ krautuvę, biznis labai geras 
dviem žmonėm. Arti bažnyčia, moky
kla. klubas. Vasara daug prekių parbūti duodu piknikams. Nėra konkurenci
jos. Raudos—$30.00 mėnesiui. Kai- 
r.a - $2.*>»H). Kreiptis tel. EI. 4-3783kovo 1(5 d. širdies smū- Bostono Fine Arts mu- ------ — taį zmomu

gio ištiktas mirė Stasys zėjuje nuo balandžio 3 iki Bostono latvių teatro ak- kam pavyk;, gauti prįeglau- atžvmėti šiemet
Mockus, plačiai bostonie- 22 d. bus meno paroda, ku-tonai kovo 24 d. i .30 'ai. - * į Bostono atžymėti. Šiemet
čiams ir visiems Amerikos rioje yra ir avarijos kapito- vak New England Mutual,%estas didvyriškas S^esnTnes^o'lSO
lietuviams žinomas visuo-no Alberto Atidiek žmonos Hali (1 o Clarendon St.) nu0 snieg0 gin-Amerikos iukdT
menininkas. (Matulevičiūtės) vienas kū-va.dtna A. Veikaus trage- sunkvežimiųS ir » *£ *m*^“k*-

Velionis buvo gimęs 1891 rinys: jos vienų metų sū-diją Judass. tūkstančiai darbininkų dir-X.rt,Šū snie "o
metais Šakynoje. Šiaulių liaus paveikslas. Jaunoji bo atsidėję, kad sniegų bent f dros uaradas atidėtas ir
apskrityje. Į Ameriką atvy- Audickienė jau susilaukė Skautų vakaras iš svarbiųjų kelių pašalintų, un_ x: č<»otadtoni
ko 1911 metais ir čia greit kovo 15 d. sesto kūdikio -------- bet sniego gausybė nesida- __ _________ _______
Įsijungė i lietuvių visuome- (dukrelės), bet nemeta tep- Balandžio 1 d. tautininkų;vė lengvai Įveikiama, o vos
nini gyvenimą. Daug dirbo tuko iš rankų. namuose (484 E. 4th St.> prasikasus iš penktadienio Polio skiepai
SLA organizacijoj ir ilgus Lankantieji parodą ne- Skautų Brolijos užsienio pūgos užpuolė pirmadienio Kurie norėtų, kad polio Mr- Stepnosky, GA 7-8086.

t.J. arba 574 Cambridge St., 
Cambridge, Mass. (17

Ofiao Valandoa: ano 2 iki 4 
ir ano 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, MA88. 
Talefoaaa: SO 8-1228

Parduodama Krautuvė
So. Bostone pigiai parduodama 

vaigouiųjįi daiktų krautuvė. Galima' 
apžiūrėti kiekvienu labu. Kreiptis: i
133 D Street, So. Bostone.

(12)

GERA PROGA
Parduodu 2 gerus namus, ku

rie neša pajamų. Vienas na
mas 3 šeimų, kitas 4 šeimų, 
abu geram stovy. Skambinkit:

Tek AV 2-4828

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėiiomis ir dventadianiaia: 

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph4«’a Corner 

DORCHESTER, MASS.

metus buvo SLA Pildomoj praleiskite progos pamatyti skyrius rengia “Velykinį 
Taryboj iždo globėju, o pa- ir savo tautietės sukurto pa- vakarą” su šokiais ir vaišė

mis. Veiks bufetas. Pradžia

pūga, rodos, dar piktesnė, skiepus įskiepytų dr. D. (ll)
Gaila buvo žiūrėti į au- Pilka, tun pareiškime (apli- 

tomobilių savininkus, kaip kacijoj) pažymėti jo pavar- 
jie savo mašinas iš po snie- Ję.
go kalniukų atkasinėjo. Ma- ___________________
tanu mašina važiuoti, bet to- v .. 
kios pūgos parodo, kad ge- '■•H10 1# Florido* 

kartais

suraukęs iš iždo globėjo pa- veikslo. ;
reigų buvo kontrolės komi----------------------------------
sijos nariu. Tėvai kviečia

Seniau velionis buvo vei- —------ .
klus sandarietis. bet prade- Bostono Lituanistinės Mo
jus Smetonos valdžiai ieš- kyklos Tėvų Komitetas pir- 
koti pritarėjų Amerikos iie- karta rengia banketą-va- 
tuviu tarpe ir švaistytis me
daliais., velionis buvo palin- tuvių Piliečių Draugijos sa- Susirinkimą* 
kęs i tautininkus. Įėję. —

Bostono lietuvių gyvenime Programoje . jau pasiža-
velionis vra išvaręs gilia va- dėjo dalyvauti operos soli-
gą Įvairių organizacijų'rei-Stasys Liepas. A. Gu-nis nartų susirinkimas ^ai 
Lalais besirūoindamas. Jis staitis ir kt. Jau šiandien balandžio 14 d. 7 vai. vak.
buvo vienas iš kūrėjų ir vei- rasižymėkime. kad šiam Tautinės S-gos namuose. ___________________
klešnių “Gabijos” choro ir vakarui rengiamės ir jame Baisiųjų birželio dienų! #<
kitu organizacijų narių. dolyvausime. minėjimą bendruomenė šie-į "Laisvė* varpa*” minėjo

Velionis paliko liūdinčią “ met rengia birželio 10 d. dviejų metų sukaktį
Žmoną Antaniną Kasmau- Viešnia iš Šveicarijos gal būti kartu su latviais ir . --------- _ s
skaitę, sūnų Edmundą, dūk- Lankvdamosi liame kraš- estais- Lr1?1™? -
teris Eleną Juškevičienę ir n,. r r™. Tame minėjime kalbėti3 aiTas _suskambejo 19t>4

PARDUODU BALDUS

7 vai. vak.
Visi maloniai

atsilankvti.
kviečiami

Rengėjai

Parduodu miegamojo kambario vi
sus baidus. skalbiamą mašiną iri 
šaldytuvą. Viskas genime stovyje, j 
Kreiptis liet kada j Mr. S. Sakalau-' 
ską. 130 ‘O’ Street. So. Bostone, ar
ba pirma patelefonuokit: AN 8-C2G11

(12):

i. kariene balandžio 22 d. Lie- Benrduomenės

rai Raitais vra masinos ne- . .. ...................
turėti * Šiomis dienomis grizo iš

Mūsų įstaiga savo didu- Floridos Ištisą mČnecĮ Ato pra-(lĮne telefonuoti vakarais V.
mu negali pasigirti, tai snie- Aviete T T? P » 3S

T. . D j - gas bandė visą “Keleivį” ^uklJ5vY?1!ls 11 11 -------V—
LietUVių BendlUOmeneS% ... K { a A Lembeitai. Parduodamas Namas ,

Bostono HDVlinkėS visuoti- , —-------------------------------Parduodamas trijų šeimų (5-4-4)i, Sllaikėm, bet kas zmo, ko _ - « r- c in t namas, mūrinis, So. Bostone. W.'
bUS j -i i • •• • DĖMESIO. Third St. Vonių nėra. tinkamassusilauksim, jei sniegas .bizniui. Prašoma ' .$3000. Skambin-'

• šių metų kovo mėn. 25 d., kit Brison Real Estate, AN 8-5861J 
1 vai. 30 min. L ir E. 4th gat
vių kampas. So. Baptist bažny- So. 
čioje, So Bostono EVANGELIš- 
KASIS SUSIRINKIMAS 

rengia

NAMV SAVININKAMS 
parduoti

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LAND2KJ8)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijoa

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

j ir toliau taip sauvaliaus.

butu
Kreiptis pas 
266 Gold St.

Parduodamas Namas 
Bostone piffiai parduodu 3 j 
narna, po 5-5-’) kambarius.’ 

savi ninka, III aukšte,! 
So. Bostone. (S)!

Aldoną AIcLaughlin.
Veiionies šeimai reiškia

me širdingos užuojautos.

šioms dienomis vie- 
J. 

susi-

mann
į sė jo Bostone pas B. ir 

kuriais

minėjime 
yra pakviestas Vliko pirmi
ninkas J. Matulionis.

GIESMIŲ ŠVENTŲ

Programoje mišraus choro 
savo 2 metų duet^ giesmės.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
-J —11 ■ rl■ |-l_r4 f— 

oęrvuunua------- VAiaous «aow«aa jnSS.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A

i 1iri m. kovo 7 d.
Kovo 18 d

' sukakčiai paminėti jis pa
sikvietė iš New Yorko ak- lank-vti- 
toriaus V. Žukausko dra- įėjimas nemokamas 
mos sambūrį suvaidinti 

Vaičiūno “Naujuosius

Visi maloniai kviečiami atsi-
THSZ:

i Vaičaičius, su
pažino, kai Vaičaičiai gyve- Mirė L. J. Jakimavičius
no Šveicarijoje. ---------

---------  Dr. Baumann yra sušel- Kovo 6 d. Mattapan ligo- p.
Lituanistikos mokyklos pusi neviena lietuvi, gyve- ninėj mirė Louis Janty Ja- žmones 

tėvų komitetas prašo vaikų nusi Šveicarijoj, ir \Ta siun- Rimavičius, pirmojo pašau- Nors po didelės pūgos ke- 
tėvus jų skirtus laimikius! tusi maisto siuntinių gyve- linio karo veteranas, sulau- liai dar nebuvo visiškai su- 
(fantus) balandžio 22 d?nusiems Vokietijoje. kęs 70 metų amžiaus. Ve-tvarkyti, bet į

Nepamirškime pažado komitetas

Reikia Operatoriaus

I

mokyklapobūviui atnešti 
kovo 24 d.

Prisidėkime visi prie 
bū v i o -ba n keto geresn i o

‘Keleivio’’ Spaustuvei reikia
. . ... - - - Vaidinimą ijnotipo operatoriaus. Kreiptis!
buvo viengungis, pali-prisirinko beveik pflna Tho-asmeniškai ar raštu , mū '

sisekimo. Jo pelnas 
kyklos reikalams.

Ateikite palošti 
su moterimis

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadway
8OUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0948
37 ORIOLE STREET 

West Rosbury,
Tel. FA 3-5515

lionis
i O. Vaičaitienė jau pasveiko ko liūdinčią brolienę Adelę mas Park mokyklos salė. ofjsa 

po-, . Jakimavičienę su šeima. Buvo atvykusių ir iš Wor- ==
pa-įw Ona \ aičaitienė (Pijaus Jo brolis Vincas mirė vasa- cesterio: J. Krasinskas, J.' 

po operacijos sir- rį0 mėnesį. šalaviejus, Pupka ir k.
gusi 6 savaites, jau pasvei- \ elionis priklausė SLA Svečiai vaidintojai sava-
ko ir pradėjo dirbti. 359 kp. ir Stepono Dariaus noriai-mėgėjai. Jie, matyt,

\ aičaičiu 3 vaikus (Gin- veteranų postui- Jis buvo ki- kupini meilės scenai ir dide- 
tautą, Nijole ir Saulių) ma- jęS Geltonių vals. Ukmer- lio ryžto. Jų daug padirbėta 

pasil eis- gės apskr. Kovo 10 d. palai- ir neblogų vaisių pasiekta. 
radįj° dotas Mount Hope kapinių Tokiu mėgėjų vaidinimu

636 Broathvav, S. Boston.

eis mo-;žmona), i

Sandaros Moterų Klubas 
š; šeš’adieni. kovo 24 d., 
7:30 vai. vak. Sandaros sa
lėje (124 F Street) rengia 
jaukų kortų vakarą (whist 
varly:. Bus vertingų dova
nu ir gardžiu užkandžiu

Yisi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Komitetas

tome ir girdime 
kiančius lietuvių 
pusvalandžiuose ir pp. Min- kariu 
kų talentų popietyje, kuria
me Saulius laimėjo skambi
nimo pianu varžybas. Sau- 

įlius tai]) pat yra veiklus 
šachmatininkas. C grupės 
kapitonas.

skyriuje.

Pagerbs

Rep.

savo pareigūną

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADtVAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

ARKIV. MAKARIOS

!i

Tokių turėtų būti daugiau

Sveikina Paplauskienė

"teila Paplauskienė,

P. Navazelskis iš Ran- 
dolph. Mass.. negalėjo būti 
Vasario 1G minėjime, 

mū- vėlian atnešė Amerikos Lie
su laikraščio sena 
ats i u n tė sve i k i n i m ų 
ridos.

bičiulė, tuvių Tarybai $5. Jie įteik- 
iš Flo- ti ALT skyriaus 

adv. Young.

galima tik pasidžiaugti. Tą 
pareiškė ir žiūrovai gausiu 
delnų plojimu. Bet jei kas 
pasiūlytų sumainyti mūsų 
mėgėjų dramos sambūri 

Kepyklų ir cukrainių dar- su njujorkiečiais, mes pa-
bininku unijos Bostono sky- reikalautume gero priedo, 
rius Nr. 20 balandžio 10 Po vaidinimo Sandaros 
d. Fensgate viešbuty rengia salėj vaidintojams buvo su- 
pokylį savo finansų sekre- rengtos kuklios vaišės, į ku- 
toriui* Stanley Mirovvski už »ias atsilankė ir gerokas 

j. y jo didelius nuopelnus uni-“Laisvės Varpo” bičiulių 
’ k' jai pagerbti. Pokylio pelnas būrys.

kildamas Bostono Evening -----------------------------
kasininkui Clinic’ kuri daug Patarna^‘i Pažymėjęs studentas

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

Į VA IR ū S G Ė R1M AI—UžK A NDžI AI—PI ZZ A

s-k:.!) k;.< trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Sekmadieniais Muzika ir Dainos

Tel. Bridgewate 855
POPULIARI VETA ŽIEMA IK VASARA “Z

Savininkai:
Alphonse Sterke

Alexander Chaplik

ja darbininkams ir jų šei
moms. Skyriaus pirmininku 
yra Adolph Lindsev.

Boleslovas Lapinskas yra 
vienas ir keturių geriau-

------------ :---------------- siu Naujosios Anglijos kon-.
Visi vaikai gaus skiepų servatorijos studentų, kurie

---------  yra įrašyti į vadinamąjį de-
Šiemet Massachuetts vai- kano sąrašą.

ostijai paskirta 4 milionai Lapinskas peniai laimė-! 
i polio skiepų. Tokiu būdu: jo Brookline knygyno muzi- 
į kiekvienam vaikui ir nėščiai kos draugijos kompozicijos 
moteriai išeina daugiau ne varžybas. Į Ameriką jis at- 
po du skiepu. vyko prieš kelerius metus, t

STASIUI MOCKUI mirus
«ilią užuojautą reiškia jo žmonai, sūnui, dukterims
minėms

ir Ri

Bronė ir Justinas Vaičaičiai

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
VVBMS, 1090 kilocyklų 

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

IX) pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

1--------------------------------------!
i RADIO PROGRAMA 1
; Lietuviu Radio programa 
■iš stoties‘WBMS, 1090 ki
tatikių, veikia sekmadie-; 
niais nuo 12 iki 12:30 vai., 

i lieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika iri 

; Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į į 

Baltic Florists gėlių ir do-i 
vanų krautuvę, 502 East 
Broadtvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minlras.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson SU k. Broadway
Atdara nao 9 iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakare

i /

.Tai Kipro salm graikų or
todoksų tikybos arkivysku
pas, kurį anglai ištrėmė, 

.laikydami .jį .riaušininkų 
vadu.

NAMŲ SAVININKAMS

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

John Petrus 
ll Swalk»w St.
So. Boston, Mass.

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

So. Boston. Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
59S E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

|Tel. A N 8-1761 ir AN 8-2483

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.

Savininkaa A. J. Alekna
62S E*at Broadivay 

South Boeton 27, Maaa.
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevoa 
Popieros Sienoms

Stiklas “
Visokie Reikmenys Ni 

Reikmenys Plumberiama 
Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS "AZIVA"
*♦ e-
1— Vaistas nao nudegimo lt 

nao nuiutimo vandenio.
2— Vaistas nuo atdarą iaiadą

8—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo koją nieMjl 

mo, piritams, tarpupirtttas ir 
papiritčms.

5— Vaistas nao galvos nieM>

•—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbeti.

Reikalaukite litą vaistą pa
žymėtais numeriais^ Kaina ui 
kiekvieną numerį |1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-4)

Jeeeph Machiaakaa 
295 Silver Street

27.


