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Prez. Vetavo Kongreso 
Priimtą Farmų Įstatymą

Atmeta Įstatymą, Kaip Netinkamą; Siūlo 4 Punktų Pro
gramą Fermeriams Remti; Farmų Klausimas Bus 

Vienas Svarbiausių Klausimų Rinkimuose; De
mokratai Patenkinti Prezidento Veto.

NATO Turės Naują 
; Karo Viršininką
: Gen. Alfred M. Gruenther 
vyriausias Atlanto karo są
jungos karo vadas, pasitrau
kia iš savo vietos ir trauksis 
iš armijos tarnybos. Jo vietą 
NATO karo pajėgų prieša
ky užims generolas Lauris

----------  ---------------------------------------- j Norstad, vienas iš jaunųjų
Šį pirmadienį preziden-’ AukŠČiaUSlO Teismo -ir gabiųjų Amerikos karo

tas D. D. Eisenhou-er vetavo g, & S pr end imti avj?cijoS rvadų-,. •
farmų įstatymą, kur} kon- Gen. Gruentheno pasi-

1 traukimą apgailestavo irgresas galutinai pneme 
Prezidentas įstatymą ve- Aukščiausias šalies tei-, prezidentas D D Eisenho- 

•i o.nas įsnese du sprendimu,tavo po ilgų pasikalbėjimų . . . - nemažai itakos L Atlanto Sąjungos vai-,
su žemės ūkio sekretorių E.!. . . / , . }t.akos stybių vadai. Gen. Gnien-

prie ta™ "veto v—
Žako, kad kongreso priimtas,Vla^ename dinle
Įstatymas yra negeras ir ne- paskelbė atskinĮ valsti. ■<<»-

PRIEŠ IŠVYKDAMAS Į RYTUS

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammaks- 
kjold kalbasi su laikraštininkais prieš išvykdamas i Vi
duriniųjų Rytų kraštus padėčiai išaiškinti ir suvesti 
arabus su žydais prie bendro derybų stalo.
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______ and aboat l^OOAM
to tba United Statos

KELEIVIS
«M Broadvay. So Barton tt Maaa.

Autore N« 
Kaina 10 Cente

51-IEJI METAI

Rusai Atvyksta Anglijon 
Svečiuotis ir Tartis

Šį Trečiadienį Bulganinas ir Chruščiovas Atvyksta Karo 
Laivu į Angliją; Išbus 10 Dienų; Tarsis su Anglijos 

Vadais, Bet Norėtų ir Propagandos Pavaryti; 
Anglai Mano, Kad Mitingavimo Nereikia.

Rusai Išteisino9 9 i ši trečiadinį, balandžio 
Sušaudytus Vadus

. i Angliją pasisvečiuoti, pasi- 
Rusijos bolševikai paskel-Urti su Anglijos vadais. 

jbė. kad devyni Stalino nuzu- pakvietimą atsilankyti rusai 
dyti aukšti kariškiai buvo “švnspnn konferenci-
nekalti ir atstato jų gerą

gavo šypsenų 
joj” Ženevoje pereitą vasa

gali padėti farmeriams.
Kartu su įstatymo vetavi-

mu prezidentas skelbia 4-ių jančiais. nes kongresas 
punktų progiamą
riams padėti ir numato pa-Smith aktą, kuris tos rūšies maįg 
didinti vyriausybės paramą prasižengimus paveda tiei- 
įvairių žemės ūkio produktų sti federaliniams teismams, 
gamintojams. Tų keturių' Kitame sprendime teismas glg

sni šmonės su naujomis idė
jomis turi parodyti savo su-

vardą. į sušaudytų-išteisin- 
tų skaičių sį kaitą įrašyti Ženevos konferencija pasi- 

asmenys: maršalas Je- baigė niekais ir kai tie patys

rą, bet kai vėliau antroji

šie

jų išleistus įstatymus kovai gebėjimus 
prieš subversyvius negaliu- Kai kas gen Gruenthel.

goiov, maršalas Bliuchei, tyS rusų vadai, besivažinė-

farme- išleidęs taip^vaSnamą N^TO^nepasSkU Ispanų Illinois Neparodė
(Islandijos noras iš

prašyti amerikiečius lauk. 
vokiečių lėtas ginklavimą- Pereitą

generolai Gamarnik, Ked- 
rov, S. Kamenev, Ruchimo 
vič, Unšlicht. Antonov-Ov-

darni Indijoj, užsipuldinėjo 
Angliją dėl jos “imperializ
mo’lancuu išpurtų nurims nepuroue siejenko ir Bubnov (šis pa-barniau at" 

Išeina Į Streiką r armėnų Maisto starasis, sako, dar esąs gy- šautj tą pakvetimą ir rusų
------ — _ J . --------- vas ir paleistas is katorgos). sve^ja nerfiatjli. Pagaliau
savaitę Ispanijoj Pereitą antradienį Illi- visi tie aukšti kanskiai buvo apsispręsta pakvietimąPereitą antradienį Illi- visi tie aukšti ka

..... . X - , J X - 1 1- —» prancūzų ištraukimas prasidėjo eilė streikų. Pir-nois valstijoj buvo nomina- atgauna “gerą vardą”, bet neatšaUkti ir rusai dabar
punktų skaičiuje yra ir ve-, nutarė ,kad atsisakymas liu- kelias divizijas iš Europos mieji streikai kilo Paraplo- ciniai balsavimai, kurie gyvybės Chruščiovai jiems atvažiuoia.
tuotame įstatyme ^^^y^^ytbpasirenuant penktuoju j Afriką ir.) Bet gen. Gnien-na mieste, šiaurinėj Ispani-patiko abiem didžiosioms negali grąžinti. Rusai prieš atvykdami i
pagalbą farmienams, jei jie ^nstRwijos^pataisymu,^ne-;ther saRo kad asmeniniai joj ir greitai persimetė ir į partijoms, bent abi viešai Dabartiniai Rusijos vai-- Angliją viešai skundėsi, kad

f““ ™ „—•?-sumetimai jį skatina trauk- kitus miestus ir pasiekė Bar= rodo pasitenkinimo. dovąa nore u- smerkia Stali-j:ems Anglijoj m-Sai r-hn-
tarnautoją iš tarnybos dėl.................... ■ > - -• - ..................... - . , . ... . __ ..x v

____.i,..sumina &uiuar«iiivi r1iv_

bamos žemės plotą.
Prezidento veto sukėlė di-! neištikimybės (dr. Slocho-

delį politinį sujudimą. Šio 
rudens rinkimuose tas veto 
ir bendrai farmų klausimas
vienas iš svarbesiųjų klau-jpasiteikinimo. 
simų. Demokratų partijos

■ celonos didmiestį. Iš viso Demokratu kandidatas A. uz jo niekšybes, bet visų duodama progrj matytis su 
i kol kas streikavo arti 100 Stevenson gavo <03*000 Stalino kiiminalu jie negali Anglijos žmonėmis. Į ta ru- 

- atidpntrti. nas ik natvs na-__ a__ _

tis iš karo tarnybos.
gavo

gen. Eisenhower su-atidengti, nes jie patys pa-s„ skundą Anglijos vyriau-
<33.000 balsų. Kiti dėjo Stalinui tuos krimina- Sy5^ atsakė, kad paprastai 

stengiasi paslėpti, kandidatai gavo labai ma- lus daiyti. Jei jie viską pa- šginjininkai nustato svečiu 
. 7” . ‘Pamplonos mieste streikas žai balsų. skelbtų ii visas nekaltas pj-jėmimo tvarką, o ne sve-

Pereitą savaitę Egiptas buvo visuotinas. Darbinin- Republikonai patenkinti, Stalino režimo aukas “ištei- ^aj p^ko šeimininkams, 
kaip jie nori būti priimami.

Anglijos vadams svarbu 
pabandyti išsiaiškinti su ru
sų vadais tokius klausimas, 
kaip Vokietijos suvienijimą. 
Viduriniųjų Rytų paciSka-

WAbuyl taismo sprendimai EffiptOS Sveikina darbininkų. Vai- balsų,
sukįič dSnčų ir net n“! Savo ‘Didvyrius',^člųt,krą

kalbėtojai jau šaukia, kad 
republikonai dar kaitą pa
rodę, jog jiems farmerių in
teresai visai nerūpi. 1952 
visokiausių pažadų farme
riams, bet jų neištesėjo, o 
dabar ir kongreso priimtą 
gerą įstatymą vetuoja.

Republikonu partija turės 
nemažai aiškintis farmų sri
tyse dėl vyriausybės farmv 
politikos.

Farmeriai savo nuomonę 
turės progos pareikšti lap
kričio pradžioje rinkimuose

Ir ‘Daily Worker 
Jau Gailisi Žydų

Balandžio 13 d. New Yor
ko” komunistų dienraštis 
“Daily Worker” mušasi į 
krūtinę dėl jo ilgo tylėjimo 
apie Rusijoj vykusius žydų 
persekiojimus ir nedrąsiai 
primena dabartiniams Mas
kvos valdovams, kad jie tu
rėtų paskelbti visus faktus 
apie žydų inteligentų ir žy
dų kultūros naikinimą Rusi
joje

Pagal “Daily Workerį 
Rusijoj po karo ėjo piktas 
žydų persekiojimas ir vi
sas žydų kultūrinis gyveni
mas buvo sunaikintas.

Bet kol kas “Daily Woi 
ker” mušasi į kiūtinę tik dėl 
žydų liūdno likimo Rusijoj 
ir visai neužsimena apie ki
tų tautinių grupių persekio
jimus ir apie baisius žmonių 
trėmimus iš Baltijos kraštų 
ir kitur. “Daily Worker” 
sako, kad žydų klausime 
Stalinas laužė “socialisti
nius principus”. Atrodo, 
kad kitoms tautybėms tie 
“Daily Workerio” princi-j stanui 
pai visai nėra taikintini. • • didelė

vr

Prezidentui Sega atšaukė

dėio kalbėti kad 84-asi^de" ?giptas?UO būdu kelįUo bininkų uždarbius tik 20S . jie šiemet nominacijose ga 
f , j • dams.uz ^mušimą o9 ara-pldeg ^kį valdžios neboji-vo 131000 balsų

mo'ia ų v a o v a ujamas bų užpereftą savaitę Gaza ma jr kilo pirmieji streikai, kaip 1952 metais, o repu- fntl/įinn Kmatn ciia nusiginklavimas ir kiti
kongiesas pasižymėjo nieko Sldtyje. < - t • •• • L • • blikonai gavo 496,000 balsų J™™™ Visą Kraštu ku
neveikimu. Egipto vadinami didvyriai' Streikai Ispanijoj, kaip ir mažiau kaip 1952 metais. --------- tpanasus klausima^ o rusams

Pereitą savaitę buv. pre-fyra specialiniai išmokyti'Rusijoj, yra griežtai drau- . u , Mii-tis šešių jaunų marinų atiodo daug svaibiau pami-
zidentas H. S. Truman pri-ikareiviai kurie mažais bū-'džiami. bet draudimas nesu- Farmerių “maisto bal- Parris salos baloje “disci- Lngaub ir pavaryti propa- 

‘do-nothing” vardą.' riais vyksta i priešo terito-laiko darbininkų nuo strei-,?avimas neparodė. Jei far- pHnos” naktiniame žygyje, &and3 tai-p anglų, nerišant
”-----* ’ J* ----- *- ................................ .-engiasi administra-, vis dar jaudina kraštą. Visi.^'f8 jokiais pažadins ir ms-

sti”, jie tą parodys laukia, ką parodys tyrinėji- kiais susitarimais, 
diena. mas to įvykio. i 11IS^ svečiavimosi an-

Seržantas M. C. Mckeon, daug ko nesitiki. Jie 
P kuris davė įsakymą jau-;ju°s priims mandagiai, bet 

niems rekrutams žygiuoti didelio širdingumo Staline 
/I, tįstą nakčia per pavojingą balą .buvę . klapčiukai Anglijoj

---------  i buvo gydytojų tikrinamas ir; nesusdauks\
Nathaniel Adams Cole, į atrastas visai sveikas ir at-' Rusijos diktatoriai atvyk- 

žinomas negru džiazo piani-j^akomingas už savo neap- didelio būrio savo poli- 
stas ir dainininkas, pereitą galvotą ar įpikime duotą bininkų lydimi, kad kas ne- 

Įsakymą. į pabandytų jiems pakišti
Dabar visas kraštas lau-i^ombą Anglijoj, o tokių sa

vanorių Anglijoj yra daug 
tūkstančių tarpe pebėgėlių

sege

kė asmeniškų užsipuolimų ;našius nuostolius, 
prieš prezidentą ir iš kitų! žvdan nušoVė vire 10 ara

daugiau. Marinų Mirtis

—------ ------------ .tel? Chuliganai Užpuolė
bų teroristų, kelius paėmė! naudotis socialinio draudi-j 

didė- i npiflisvp n lrit,i« Ftritrtoc1 mo istaicsu patarnavimais.

sti, jie atleiūziami iš 
_________ ir jiems atimamos

demokratų.
Rinkimų įkaiščiui dide- j nelaisvę, o kitus Egiptas'mo įstaigų patai 

jant daug kas linksta. pasi-;aįgjmjęg jg kruvinos medžio-!Bet valdžios griežtumas ir 
dėti pirštines ir kirsti is pc-jklės JT sekretoriui reika-,streikų vadų areštai streikų 
ties. Kol kas dar tik rinki-,laujant. Žydai ir arabai da-jnesulaiko.
mų kampanijos pradžia. Vė-;bar pasižadėjo, kad jie ne
imu teks ir gražesnių daly-įgriebs ginklo, kol JT se
kų išgirsti. , ikretorius yra tarp jų ir ban-

---------------------- Ido
Bulgarijos Premjeras 
Pasitraukė

» j • • st • r> • 1 * ' ieškoti taikos.
^oriBaiytl | Egipto “didvyrių” įsiver-j peleita savaitę atsistaty- 

Kasmiro Klausimą ^rnas Į Izraeli pareikalavo dino Bulgarijos ministerių

savaitę dainavo Birming
hame. Oklahomos valstijoj.

Jam bedainuojant sceno-,j<ia, ką tyrinėtojai nutars ir 
je ant jo užpuolė keli balti!kas bus daroma, kad tokie

Indijos vadas J. Nehru 
dabar pasiūlė, kad reikia 
baigti Kašmiro ginčą taikiu 
dalybų būdu. Esą Indijos 
okupuotoji krašto dalis turi 
tekti Indijai, o ką valdo Pa
kistanas, tas tektų Pakista- 
nui. Pagal tą siūlymą Kaš
miro ginčas būtų išspręstas 
pagal principą: kiek užgro
bei tiek ir turi!

Pakistanas tokioms daly
boms dar nepritaria. Paki
stanas reikalauja plebisci
to, su kuriuo ir Indija se
niau buvo sutikusi.

Indija dabar turi užėmusi 
du trečdaliu Kašmiro terito
rijos
liais

14 užmuštų ir 32 sužeistų

Tyrinėja Oro Pajėgas

pirmininkas Vulko Červen- 
kov. vadinamas „mažuoju 

į Stalinu”. Jis buvo išmiklin
tas Maskvoje ir Bulgarijoje

Senato viena komisija, va*igriežtai vykdė Stalino lini-
ivainamų aon Q Cirminr. 1 . -dovaujama šen. S. Syming- 

ton iš Missouri, pradėjo liu
dininkų apklausinėjimą dėl Staliną nuvainikavus po 
Amerikos karo aviacijos ti- jo mirties, blogos dienos 
kro ar tariamo a|silikimo atėjo ir červenkovui. Bul- 
nuo nišų karo aviacijos. ’garijos komunistų partija 

Pirmieji liudininkai pa-'nesenai išteisino Červenko- 
šaukti gen. O. N. Bradley ir'vo pastangomis pakartą Ko- 
gen. W. B. Smith. j stovą, buvusį premjero pa-

Generolas W. B. Smith dėjėją ir partijos sekreto- 
iiudijo, kad Rusija labai rių.
greitai po karo atstatė ir net Kas bus Červenkovo vie- 
sukūrė visai naują galingą toj, rašant šiuos žodžius, 
karo aviaciją. Amerikos dar nėra žinoma.

J3-

|bai* rimtai vejasi
jie la- politbiui 

Ameriką, m. 62 m.

ji pertrenke antį “disciplinariniai” sauvalia- Lenkijos, Lietuvos ir kitu 
vimai bebepasikartotų. rusM pavergtųjų tautų. To- 

___________________ dėl rusai bus budriai anglų

vyrai n 
žemės.

Užpuolikai suimti ir bus 
teisiami. Jie sakosi norį au- vif$iiį Ag 
valyti Amerikos muziką nuo Į 
negrų įtakos ir tą darė kum
štimis.. 3,500 baltų klausy
tojų svetainėje reiškė pasi
piktinimo dėl tų chuliganų 
pasižymėjimo.

Dainininkas Cole po šito
kio patyrimo, nutraukė savo 
koncertus savo gimtoj Okla-

ALABAMOJE ir 8310 Pačill policijos sau- 
____ gomi. kad jiems netektų

Praeitą sekmadienį bai- STrįžti namo košės pavidale, 
viesulas siautė Alaba- "

homos valstijoj 
Kaliforniją.

ir išvyko į

SMĖLIO AUDRA

sus
mos valstijoje, Birmingham Sovietų Šnipai Tampa 
apylinkėje. Žuvo 19 asme- Pravoslavų Vyskupais
nų. o sužeistų daugiau ne ---------
200, namų suardyta daugiau Juri Rostvorov, buvęs So- 
šimto, o daug daugiau a par f vietų slaptosios policijos 
dyta. pulkininkas ir jų šnipinėji-

Viesulas siautė ir kitose: mo tinklo viršininkas Japo- 
Alabamos valstijos vieto-,nijoj, pabėgęs į Vakarus, 

jvėse, medžiaginių nuostolių; antrą kartą liudijo senato 
ir ten daug padalyta,
žmonių aukų nebuvo.

bet vidaus komitete.
Jis suminėjo du ortodok- 

— įsų vyskupus, kurie yra So- 
remti vietų policijos šnipai. Jie

Texase siautė smarki smė
Spėjama, lio audra, kokios ten nebuvo —Amerika nutarė
Anto Ju- per 35 metus. Apie 2 milio- Bagdado sutarties valsty- buvo pasiųsti į kunigų semi- 

kompaitijos nai akių dirbamos žemės bes, teikiant joms ekonomi-nariją, įšventinti ir kilo 
nuo 1937 užnešta smėliu. Farmeriams nę ir karišką paramą, bet kaip ant mielių—netrukus 

amžiaus. dideli nuostoliai. pati prie sutarties nesidės. ;tapo vyskupais.

r
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Ten dar nieko šviesaus
i li>. f'UOlOA

ATVYKO PAAIŠKINTI MASKVOS JVVKIV

Jungtiniu Amerikos Valstybių ambasadorius Charles 
E. Bohlen atvyko i Washingtoną padaryti pranešimą 
apie paskutiniuosius Įvykius Sovietu Sąjungoje. Boh- 
len neseniai susižeidė ranką.

Kiekviena maloni žinia iš mūsų pavergtos Lietuvos 
džiugina mus. Paskutinuoju metu spaudoj pasirodė ži
nia. kad Sovietų valdžia iš Sibiro grąžinanti tūkstančius 
pabaltiečių- kad jau 100.000 estų grįžę. Jei tą žinia galė
tume laikyti patikimą, kas ja nesidžiaugiu! Sielos gilu
moj ja džiaugtųsi ir toks Bimba. nes. neabejotina- kad ir 
i<> uiminiu vra ištremta i Sibiro katorga. Tačiau kol kas 
nėra reikalingo pagrindo ja džiaugtis.

Žinome, kad ne nuo šiandien tai vienas tai kitas i 
Sibirą ištremtųjų grižta daugiausia tokie- kurie visiškai 
nustojo sveikatos ir darbui nebetinka. Žinome ir tokių at
sitikimų. kad atbuvę bausmę ir griže i Lietuvą darbingi 
žmonės negalėjo joje pasilikti, nes jiems sąmoningai ne
buvo duodama darbo. O nieko neuždirbdamas negyvensi- 
ir todėl žmonės vėl gavo “savanoriškai” trauktis i rytus.

Galima prileisti, kad Stalino “ištikimieji mokiniai” 
besipiaudami savo tarpe “sukilę” prieš Staliną ir viską 
pradėję versti ant jo galvos, šiek tiek atleis vadžias ir 
šitoj srity: gal didesniam skaičiui nebetinkamų darbui į 
leis grįžti, iš kur jie buvo išvaryti, gal ir darbingų dau-! 
giau sugrąžins. kad galėtų vakariečiams į akis geriau j 
miglą pūsti. Bet dar nėra jokio pagrindo manyti ir laukti, 
kad jau prasidės masinis tremtinių iš Sibiro grąžinimas.

Komunistai iš esmės nepasikeitė ir Staliną niekinti į 
prireikė tam. kad lengviau galėtų “neklaidingu” tapti ki-į
tas tos pačios rūšies gengsteris. Tai iš vienos pusės. į a • • 1 • • •

O antra vertus turėkime galvoje- kad Sovietų Sąjun-įViliai pdSKlll HVing&flĮe. •

No 16,. Balandžio 18, 1956

“J. V. Stalino veikaluo- 
*e buvo išvystyti ir kiti 
markftistinėt-lenininės teori* 
jos klausimai sutinkamai su 
naujomis istorinėmis sąly*
gomis. Vadovaudamasis ... , , , x..
konkrečiu socialistinės sta* 700,000 negrų bus iškelta, kad ne tik Tito,
tybo. TSRS patyrimu, Sta- metais Chicagoje RaJkas- Gomulka nebuvo
linu toliau išvystė .varbiu. gyveno apie 240.000 negrų. liaudies pi lesais, bet n
marlaiatim. lenininė. teori-Pereitais 1955 metais ten Z'no.vJevas; kam£,nev^’,.?u' 
jot teiginiu* apie socialisti-jau buvo virš 700,000 negrų, š'haiinac n pats Tioekis ... 
nės visuomenės ir jos laip- Chicagos “black beit” (juo- Bet kaip Leonas išaiškins 
sniško perėjimo j aukščiau-dasis rėžis) aarosi vis pla- tą, kad išskiriant Trockį ir 

; šią komunizmo fazę dėsnin- tesnis. Į rytus jam nėra kur Tito, Zinovjevai ir kiti vie- 
gumus”. plėstis, ten ežeras. Užtat jis šai prisipažino buvę ne tik

į Dabar skelbiama, kad plečiasi i vakarus. Jisai jau liaudies priešai, bet šnipai, 
Stalino visi raštai pilni viso- prie lietuvių kolonijos, Brid- išdavikai ir imperializmo 
kiu nuklydimų ir jie išima- geporto, gi pietuose — pne bernai?

i mi iš apyvartos. Visose So- Koselando. Kodėl jie turėjo prisipa-
įvietijos mokyklose jau isto- Apskaičiuojama, kad šiuo žinti? Ar tai nebuvo “di- 
: lijos vadovėliai atimti iš ta, pU į Chicagą atvyksta džiojo” Stalino ir jo bernų
mokinių kaip klaidingi, jų apie 3099 negrų "kiekvieną Chruščiovų nuopelnas,

i vieton bus parašyti kiti. mėnesį. Daugelio negrų eko- Jeigu taip. tai ko jie ver-
Tai taip Tiesa rašė pe- nomhiė būklė nepavydėtina, ti?

i1 eitų metų gruodžio 21 d. O Didžiuma jų paprasto darbo Komunistai dabar kelia iš 
štai paklausykime, ką 1956 žmonės, gyvena labaisusi-kapųbuvusiussavovadusir 

į m. sausio 26 d. Tarybų Lie-—‘p0 39,000 galvų juos politiniai “rehabilituo- 
komunistų partijos vienoj keturkampėj mylioj, ja”, bet patys vis giliau 

tos . Negrų santykiai su balta.- Ros Jumb,..nan.

i tuvos 
sekretorius A.

sos dabartinio penkmečio planas skiria dideli dėmesį:

įsakė savo pranešime 
• į paitijos suvažiavime.

1 Pirmiausiai 
.pasigyrė, kad

Sniečkus _
-antykiai su baltai

siais ne geriausi ir tai daro 
A. Sniečkus v^s rimtesnio galvosūkio 
T. Lietuvos aLiejų rasiu vadams. Mat. Dviejų metų streikas

politi-

kompartijos istorijos insti- kur atsiklausto negrai, ten Netoli Shebovgan, Wis- 
i tūtas išleido J. V. Stalino PinSa baltaodžių nuosavybė. consin valstybėje, yra Koh-

Azijoj esančioms, taigi rytinėms sritims — Sibirui Ka-į Demokratijos salyse nau- pila visokiomis drumzlėmis ,^ 13-ąjį tomą . . . Šaky- Pastarieji to nenori, eina ki- ]er miestelis*' ir'tuo'pat var- 
zachstanui ir tt. Planas numato tų sričių ūki pakelti daug jos mintys, kiti įsitikinimai, jį kaltir J * ' " ’ r • J ‘. . - - -- kaltindami net žmonių, ir tume, nelaimingą, nes kiti vb*čai. Daug prisideda ir tas du dirbtuvė. 1954 m. balan
aukščiau negu Sovietijos vakarų, tai yra jos Europai pn- idėjos gimsta tolydžio. O ne bet kokių, bet komunistų stajįno rajta tomai jau ne- faktas, kad daugelis negrų džio 5 d. Kohler darbinin* 
klausančioje dalyje. . i komunistų apniktuose kraš-žudymu! beleidžiami,*o kas buvo iki žemesn ės kultūros žmonės. kai paskelbė streiką ir šian-

štai pora pavyzdžių. Per ateinančius penkeris metus tuose visa kaip ant vargo- ^Skaitykime toliau, kas šiol išleista, išimama iš apy- ♦bejps tenka peygyvent, tas dien tęsia savo kovą. 
vfcos Sovietijos pramonės sramvba numatoma pakelti į nb; kokius nori, tokius gar- m x
65'- o Az’*jos daly net 120_____ ‘sus gauni. meryje apie Staliną ouvov,lc pergyveno iš

amyba numatoma pakeitimų: korius nori, tokius gar- Tiesos” tame pačiame nu- vartos. Baigdamas A. Snieč Pačias sunkenybes, kokias Kohler darbininkai pn- 
Ten numatoma sukišti be--sus gauni. meryje apie Staliną buvo kus savo pranešimą, šukte- Pei’gyven° iš lytų Europos klauso United Auto Work-

(pirm 40-50 metų)veik pusę kapitalo, skirto pramonei išplėsti. Anglių iš- .Ar taip dar sema. komu-parašyta: Įėjo
kasimas ten bus padvigubintas, žymiai padidintas gele- ^a <£. Lenin. p.- S,ju»,o. k„mu- balttej, a.e.v,a,.
žies ir brangiu metalų iškasimas. pastatyta naujų plieno va?da‘ O ” '
ir kitokių fabrikų, bent pora didžiausių pasauly elektros ^aųar
jėgainių ir tt. ... .vra

Tiems darbams pačių komunistų skaičiavimu bus rei- braukiama
kalinga mažiausia 3 milionai naujų darbo rankų.

nistų partija, apsiginklavu-
^taį dant spalio revoliuciją, sta- si nenugalimuoju Markso- įdomus balansas 

visai staiga jo, tai tane socialistine valstybe Emrelsn-Leninn-St»linA mo- ‘

atvykę ers unijai. Jų šelpimui unija 
jau yra išleidusi apie aš
tuonis milionus dolerių.

Unijos ir kompanijos by
lą dabar sprendžia National

Kur jų gauti? T—
JU FeiKGS \ CU\<A1 IIIVC’KZ 71 S V ' ’

Dai- pereitų metų 
kinės revoliucijos 3s metu----- 7 i ^kAL-i >. ne virv — -__J I d pmilUIV satelitų kraštus. Net lietuvių tprika 

kalba vra leidžiamas laik-
įytalsniL-t i

teks neaplenkti ir Pabaltijo, taigi ir Lietuvos, nes čia ir sukaktuvių proga visomis gy«ybai nuo imperialistinių ju Lietuvos komunistų par-7V7Šis streikas liečia 2»6°0 
tinkamos medžiagos—nepageidaujamųjų, tai yra Mas-kalbomis einanti komunistų ’n‘eyventU ir baltgvardiečių tijos e. k. sekretorių, bet U7. b darbininkų,
kvai nepaklusnių asmenų nesunku bus surasti. spauda spalio mėn. įsidėjo gau?^ antplūdžio. Kaip tau-j j? taip pat buvo ir SSSR

Tikrai savanoriškai vykstančių į Sibiro miškus ar visokius šūkius, tarp kurių r®_"2_rud,.e* komanistM Partiį°^ centro
Kazachstano dykumas iki šiol mažai tebuvo, nepadidės buvo pasakyta ir šitaip:
jų skaičius ir ateityje, o darbo lankų ten- kaip mateme, Staj-noS°-p^^komu- partijos lenininės nacionali- putatu. Rodos, jis jau turė- Įd<\mių Pa^r<>do, komunistuojantis meninin-

nistų partijos vadovaujami nė# Polit.ikos’ kuri. lutelk® jo žinoti ar justi, kad Stali--2 19o° 1 d- kas Diego Rivera. Jisai bu-

bia antrašte
mą į Tėvynę”.

U n Stalinas netarpiškai komiteto nariu, SSSR auk-. Vie!“ Tautų Tu Diego Rivera
Su Markso Engelso Le-vadovavo įgyvendinimui ščiausio tautybių sovieto de- k0™1^3 yra sunhkus1 gana j Meksikos sostinę grįžo

- a . ...... ''u7ė"Z'nino Stalino vėliava komu- leninini, necioneli- putatu. Rodos, jis jau turė- flavlmu- -----=-•------
reikalinga daug daugiau neginki šiol Sot ietiskoje partijos vadovaujami ne‘ Poli’il“’. autelkė j0 žinoti ai justi, kad Stali- t,ad,o-a . ... ,
koje tą klausimą tegalima tik piie\arta is»pięsti. _ pirmyn į komunizmo per-mus^ šalies tautas į vienin-no mokslas yra pasidaręs1.1 °6. nK ^V?1° į1 so’ vo nuvykęs į Maskvą odos

Galinis daiktas, kad ta prievarta bus dengiama daug gauj” (“Tiesa” Nr. 253) ga brolišką šeimą” klaidingas ar po mėnesio \ie? \ r<?Jun 8rJŽo 1158 tiem- Vėžį gydyti. Reporterio pa-
.. , . .. o _• 'toji pat o ne kas kita.s bet pats b® !»kiu pasatas-. Bet kI?u^ kaip jis >Vž!asi’

"Tiesa” Chruščiovas yi-a dabar pa- Sniečkaus uoslė P35*’"0^ . Riveia atsakęs. Puikiai
gudriau sugalvotu ‘savanoriškumu bet ji bus. ii daug Rytojaus diena 
mūsų jaunų, sveikų ir pajėgių vynj ir moterų bus pri- Tar_vhų Lietuvos

‘Už Sugrįži-

versti palikti savo gimtąsias vietas ir vykti “chi-uščioviško xr.*254 rašė, kad tie šūkiai ieiškęs* kad Stalinas"nebu-hiekam tikusi> 0 todėl Jis U™Iai 7>rU-’ r - visai. kitaS žmo^us‘ Mane
socializmo” kurti i šaltaji Sibirą ir Kazachstano tyrus ir buvę įkvėpiantieji naujiems vo ioks karo ar revoliuci-Stalino vard{* vis dar peti- los skaitlines neliečia įy-išgelbėjo kobaltas”, 
kitur. ‘ . laimėjimams. jos strategas, nes jis nieko «<> su Lenino vardu. . „ . kUur ka^ daužau ~ ° dabar

Mūsų gimtosios tėvynės padangėje dar nieko švie- Vadinasi, tada dar Stali-neišmanė kariškuose žemė- Nenuodhbu, Sovietijoj .
no vardas buvo pilnoje ga- lakiuose, žodžiu, buvo ne- komuniitų partijos atsa- J gnztb ypač pra- se repoitens.

* lio.įe ir turėjo įkvepiac-
saus ... gieičiau naujas pavojus

A P z

vyksta
Sovietų Sąjungoje? — klau

Komunistų spau- v.nrusciovai, ouiganinai 11 
žodžio. Kodėl? kiti dirba viršlaiki. Staliniz-

i čios’ 
,-fg;:

visiems reikšmės*.
i’ Einame foliau/'l^oo m 
gruodžio 21 d., Stalino gi- alae savo 
mimo dienos 76 tųjų meti . 
nių proga, visuose Šovieti- Leninas Įspėjo 
r.io suskio apimtuose kraš- drauSus pasalinti tą žema-

T- • , v r n non tuose komunistu spaudaŽ!Ū1 T k*rštuolį ir mažai pra- • _ .
Is tikrajų! Ne kokia gan- ,si().jo spj ..lflžio jo s,lavinusi Staliną iš parti-**Į-_kaJ.“°nemS .*??.

v a 1
VIENYBĖ” MELUOJA

Padorus melagis meluoja

■ •*. • il<

g a
bet tokio kvaiko juoko, kaip 
šitas, neteko rasti.

ištikimą mokinį
Staliną. O tame dokumente REDAKCIJOS 

visus savo ATSAKYMAI Ten juoda duona ir tos ne- mo vėžys ėda visą komunis- 
duoda, ten komisarų tėvy- tų partiją.

S. Kurui. — Malonu gir- ne

dėl savo malonumo. Jis tą donešė moterėlė- bet seno 
padaręs pats džiaugiasi, bet iaihraščio redaktorius, tu- ... , . „
kitiems nesigiria pamelavęs. ,.intis dideliu pretenzijų i ^lp garbino-Tarybųv - *• _ ..I.--. * 1 y * . * tcivroc k’nTrtnui tnnc nvn“Vienybės” redaktorius

silavinusi Staliną iš parti-;aeu’ KacI žmonėms taip pa- Viduriniuote Rytuose
paveiksią ir straipsniais vi- Jos cent,'° sekretoriaus vie-tlnka “Kelionės aprašymai^’. Ar vetuos bd»i Viduriniuose Rytuose ne-

Lie-tos’ nes vietai netin-i^3^1 .*?ūt1.’ žinios apie Prezidentas Eisenhower ramu. Tarp Egipto ir
tUVOS k'nmnuTtiine rv»-rronoc ka.kompartijos

Juozas Tvsliava
oiiimą, rimtumą, viešai vie-* liesu

Plechavičius 
-kmadieni

ir Ginkus si 
skrenda i Euro

be tikslo • • «• per

. - . Izra-
oraanas jdraugijų ir klubų veiklą ne turi naują problemą — ką elio sargybų būta rimtų su-

Nr. 299 isidėio Toliau jau minėtame!'’isjems M? įdomios, bet daiyti su kongreso priimtusikirtimų,yraužmuštųirsu-
“P e r ^al i n o ii "Tiesos” straipsnyje paša- aP^ organizacijas laikraštis farmų biliumi? žeistų.

**- Lenino- k^ta aPie Staliną: turi rašyti, nes jos yra neat- Bilius nėra toks, kokio no- Jungtinių Tautų generali-
Tpn hn “Vii • • • (Skiriama mūsų visuomenės įėjo žemės ūkio sekretorius uis sekretorius Hammars-

jei J!\’7\’ienoi7itoi’na^kvta-72?,k“,-,n,r“’JBr*'dalis’ ?. laikl?ščio pareiga Benson ir pats prezidentas, kjold jau tarėsi su Izraelio 
melavęs. Jis y »• J 1 ‘...J J. » . yi‘a nušviesti visuomenės gy- Bet šie metai yra rinkimų ir Egipto vadais, gavęs iš jų
du numerius,. ‘ ,. ... prie,AI . . XI’venima iš visu pusiu — ir metai, daugelis pačių repub- pasižadėjimus vengti ągre-

pasižadėjimų bu- 
bet jų nesilaikyta,

___  , # , ________  nepa- bus nesunku ir šiuos pasi-
Kumečių Juzei ii Kana- tenkinti, o be jų republiko- žadėjimus laužyti. Mat, trys 
•- — Maikio Tėvas dėko- nai negalės laimėti. didieji—Amerika, Anglija

jau tarėsi su ir Prancūzija—dar nepajė- 
bendros poli-

.«, - - . •- ------ «=>--------  - tuo naudoja-
pnnera. dais. Jis bilių manąs vetuoti si Maskva. Ji kurato ir gin-

--------------------------- ir jau vetavo — kalbėti kluoja arabus.
JŪROS MILŽINAS per radiją ir televiziją. Vakarams delsiant Vidu-

NEW YORKO UOSTE Kokių pasėkų tai duos, riniuose Rytuose gali atsi-
--------  dai matysime. tikti tas, kas atsitiko Kore-

Pereitą šeštadienį New • joj ir Indokinijoj.
UWted,mrn? didS!,0 Si‘"P . ^ai būtų naujas vanduo

duotas didžiau- bolševizmo malūnui ir gal
pasauly lėktuvnešis. Jis Chicagos komunistų “Vii- nauja proga rusams išplės- 

vienas Stebėtojas ti savo įtaką aliejumi per-

ir t. t., kad jie lankysis Ro- niu pavaldes, kurie f vslia-“d. ^a,ina# ,ik«• tiją ii lenininio kelio, m
moje. Reutlingene ir Lon- vos ūkiamos tikrai nepa- l®n,.n,Tt,,t.’. nuo^kI“ ,eni‘ mu»M *Kn kapiteli

. -... —. — . stinę santvarką. Partija, va
Mo j • 1 ------------- — *’—' ** j«xu mie?! pu 11 rianvuzija-b- Vhi dOVrUvm?/rn^J^t^° ti‘ia*s tačiau teisinasi’ kad sekretorium Bensonu ir ki-gia nustatyti

U J; #UJ* y* IT kalbėti apie “bulių” jam ne- tais republikonų partijos va- tikos gaires. O
blausieji sutriuškino išdavikus ir ka- pridera. -Ti« wii„ t;

done.
(ii kitame 

vra balandžio
numery, tai 
6 d., nirma

geidauja. 
Gal

nimų idėjų gynėjas'
Ir štai Chruščiovas,

ir Ginkaus saldainių,lenkovas, Mikojanas

graziau, 
savo su- gienė)

iašė išvaręs iš -Vienybės" irt.pučiuka
redakenost straipsni, kadi?1 Tysliavų seimą 

Plechavičius ir Cinkus j Raikymą su panale Narke- 
Europą neišskrido", kad ta l'ūnaite būtų kiek kukliau 
žinia buvusi "prima aprilis" at.žEmšję ir be tokio naeha- 
z, - hskumo svietui paskelbę?

.. e i Kito savo melo. apie Chi- 
\ isokių yra laikraščių, vi- cagos SLA vienos kuopos 

šukių jie “džoukų’ iškrečia, (kuriai priklauso p. N. Gu-1 
l

didžią-

doa.
i ja tamstai už laišką ir suges-

apgynė 
vėliavą

jau sakoma, 
kad Stalinas kovojo su savo 
asmeniniais priešais, kurie

pastangas Staliną iš-; Yorko

Eisenhotver

J. Tysliava vis dai 
neatšaukė. įdomu ar J. Ty- dėjo
sliava, p. Narkeliūnaitės guiti iš sekretoriaus vietos vaovybei pei 
pamokytas, susipras tą pa- ir Sovietijos vidaus gyveni-'sjas pasauly 
daiyti, ar taip ir nešiosis tą mą vėl pasukti lenininiu ke-yra 1,039 pėdų ilgio, jame nyje”

gali nutūpti 100 lėktuvų, jo (matyt “pats” Prūseika-Va-'mirkusioj arabų kraštu’ žė-melą ant savo kupros, kaip liu. 
“rimto žurnalizmo” įrody 
mą?

Ir dar viena įdomi ištrau-,įgula 3500 karių, jis kasta-balas) šitaip nukalbėjo: mėje.
ka is to straipsnio: |vo 207 milionai dolerių. , “Aš manau, kad su laiku St. Strazdat.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Worcesterio naujienos LAWRENCE, MASS.

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS IKONOS NEPRAŠO

'‘Laisves Varpo” 
suvažiavime nebuvome

“Laisvės Varpo” balan- metų 
džio S d. suvažiavime San-'

Šv. Onos D-jos Sukaktis
Šv. Onos pašalpinė drau

gija balandžio 7 d. “Lyra 
Hali’ salėj minėjo savo 

sukakti.
ot)

daros 16 kuopą turėjo atsto
vauti: J. Dvareckas, J. Kra- 
sir.skas. J. Pupka, K. Ziur- 

judėji- lįs, M. žemaitaitis ir A. 
tai bu- šermukšnis.

Buvo baisi diena

Balandžio 8-oji .paliks il
gai mūsų atmintyje. Naktį 
3-čią valandą pradėjo griau
ti griaustinis ir žaiboti, kilo 
didžiausia pūga. Daug žmo
nių išsigandę pabudo.

Sustojo bet koks 
mas. Dar gerai, kad
vo sekmadienis, žmonėms gLA 57 kp> turėjo atsto. 
nereikėjo važiuoti į darbus. vauti y. Mitrikas ir San- 
Dar ir pirmadieni buvo sun- daros nirmajį -apskritį A. 
ku susisiekti, mokyklos bu- Rriaučialis. Bet dėl neišva
ro uždarytos. WnAion»n kelių nė vienas
Šalaviejus susilaukė

ziuojamų 
delegatas negalėjo suvažia-:

Į minėjimą atvyko drau
gijų atstovai iš Lynn, Ha- 
verhill, Lovvell ir Bostono. 
Pagrindinis kalbėtojas bu
vo dr. J. Pašakarnis, vienas 
draugijos steigėjų. Be jo 
dar kalbėjo draugijos gydy- 
tojas-kvotėjas dr. P. Osear, 
miesto majoras J. J. Buek- 
ley ir miesto tarybos narys 
N. J. Callahan.

svečių----- o- - i ta
. vime būti. , i Dar ^'vos ir minėjimo

Kristinos ir Juozo Sala- , _ .„ dalyvavusios draugijos stei-
viejaus dukra Birutė Car- P°xyBs Laisves Varpui 'gėjos Teopilė Kibildžiūtė- 
mack su S mėnesiu sūneliu Balandžio 22 d. 1 vąl. §jmkonjeng j,. Veronika 
balandžio 7 d. atskrido iš dienos Lietuvių Piliečių Krasauskienė buvo apdova- 
Texas valstijos pasisvečiuo- Klubo salėje Sandaros 16 nOĮ0S gražiais korsažais.
li. Ji čia žada pabūti kelias kp. rengia pietus - pokylį!
^avaite^ Laisv es \ arpo naudai. ■

Bus muzikos, dainų ir kai- lėJ° 23 pirmininkes. Pirmo- 
E. Vaškas susituoks v Bilietai jau sėkmingai ji buvo Morta Andreliūnie-

“The Evening Gazette platinami, šeimininkės suka 0 nuo 1939 metų pirmi- 
& Telegram” koresponden- galvas, kaip ko skaniau sve- ninkauja p. Mary Zautra, 
tas Edmundas Vaškas ne- ėins navaišinti. kuri už ilgų metų darbą

draugijos labui gavi ir 
Klimiutės vestuvės vaną

Gegužės 6 d. W. Lynn,, šia Pr°Sa negaliu neat-

•Laisvės Varpo” naudai.! Per 50 metų draugija tū

•• ••• < FRANCO PRIPAŽINO MAROKO
•— r,»lįS&įGM ? 7? "S ••

Dalis Maroko yra Ispanijos globoje jau 44 metai. Dabar 
Ispanijos diktatorius Franco (kairėje) pripažino Ma
roko nepriklausomybę ir pasirašė su Maroko sultonu 
Mvhamrned Ben iussef (dešinėj) atatinkamą sutartį.

Lietuviai svetur
Ir.ar.tieji prašomi rus:s.c-kti 
įsu PLB Vokietijos Krašto 

Gimnazija susirūpinusi ! Valdyba šiuo adresu: Li- 
Vasario 16 gimnazija lai- tauisches Zen.yalkomitee, 

Kosi Rėmėjų būrelių auko- (l~a) M einheim a. g. 
mis. Kaip žinoma, tų būre- Bergstrasse, Postfach 233, 
iių raliai apsiima išlaikyti Germany.
vieną mokinį ir moka kas

VOKIETIJA

Vaskas ne- čius pavaišinti, 
trukus susituoks su Evelyn

iš Dorches- 
Bendoraitė

M. Bendoraite 
ter, Mass. E.

MANCHESTER, CONN. 
d o- Padėka

kestras, vakarienei bus ka
lakutų ir dešrų.

Turime gražiu našliu, rin- 
A;L T;. .sky*'iaHs vak]yba ksime jų karalienę. Atsilan-

yra baigusi aukštuosius ma- MasT Lietuvių Piliečių Klu- kreipti ^dėmesį i šitokį, rei- “aoa’’ ^k^Manehesterio Sid'h- jaunilmaTonu bS vL
tematikos mokslus. bo salėje (25 Camden St.) kalą. Minėjimo proąa drau-Hnkės

* ' 1 J • LLL C. 10 Di i'mn i o vriA la nėjusiems darbu ir aukomis
balanazio riko Pupaleigio iš Cam- PĄ Pijame puslapyje ruošiant Vasario 16 d. minė- 

vasario 26 d.: Lietuviu
jiems ruošiamas
21 d. 8 vai. vakare Lietuvių bridge, Mass. vestuvės, į ku- angIll kalba dėkojama vi- -į ya 
Piliečių Klubo salėje, į ku- rjas esame ir mes pakviesti, siems, kurie per /netų K00‘ 
ri via pakviestas ir Jūsų L Kmiimltai taip ar kitaip draugiją rė-

mė.
n yra pakviestas 
korespondentas.
Buvo susirgęs Neviackas

Krautu-

lietuviamS* prisi- siems.
Pradžia 6 vai. vak.

Pirmininkė.

kooperacijai už leidimą ne-
J. Kra.in.k- taip ar kitaip draugijų re- m0^amai pasinaudoti ‘sve KONSl LATO IEŠKOMI

a * • , • taine,chorui už atlikta prog-Antrajame puslapyj sura-• t u,. , Aiejunas kaz>>. šuniu Antano. 
Švtos visos buvusios 1 arn^’ sokb^ei p* kastytei-Bastionas Vincentas, is Palien-SI“ ? “..??'“T„ Sidney, veikalo išpildyto- Rainės k.. NevarSnu

“ į“u jams, šeimininkėms, aukoto-šių aps.sios. Kasoma anglu kalba, • _ • • • -..t T, .fe ... . ’ įams ir visiems prisidėtu- Balčiūnas Jonas.
Vakarinės Pennsylvanijos lietuviški vardai iškreipti, • . m;nėumo Blauzdžiūnas Albinas.

PITTSBURGH, PA.
Auksinių daiktų

vės savininkas Juozas Nevis Svarbus Suvažiavimas 
-Neviackas buvo sunkiai su-
sirgęs, gavo net ligoninėn jungtinės Uetuvių organiza- bet daugumos pavardes ra- Auk8-O. J10 doleriu-Butkus Kazimieras 
atsigulu. Neviackas yra. se-cijos SUVažiavimas bus ba-šomos su lietuviškomis galu-MhJ’ J ]5ėtuviu koT Gailiūtė Agnė, kilę 
nas “Keleivio” skaitytojas. Iandžio 29 d., sekmadienį, nėmis: Andreluniene, Simo-‘ gLA 20? kuopa. vilės.
Užsisakė “Keleivi Lithuanian AssociaVon of Diene, Pasakarnyte, Stan- lZ xr.. Dabševičius Ksaveras

kės k.. Sedos vai.

vai., Tei

ir
nuo

žmona
Skaud-

1S Puo
Juozas Bliudžius, ilgus America salėje (424 Lo-kaitiene. Laukaitiene ir t.L Po 5 (, , j .Andrikonis, C'L t™ 

metus vadovavęs lietuviu or- cust St., McKees Rocks, T.k paskutmtųjų metų p.r-ch Baek M A Gež; į Ikn^u e E emmnrElena,
kestrui. kuris savo laiku tu- Pa.). Pradžia 2:30 vai. d. m.nmk.ų pavardžių lietu-kaj> Q Kaminskienė, A. Sdo
tėjo Įier 40 muzikantų, už- visi direktoriai ir atsto- 83 '1<1U nukan‘ Kaunienė, A. Kleiza. J. Mo- Kačinskas Petras
sisakė “Keleivi ’.

šimu.-

is Sniiigtu
\ ildžiai, Lie- Rozalimo vai.. Panevėžio aps.

mėnuo po $1. Nesunki. at-‘ 
rodo, pasiimta našta, bet 
Gaug kas ir jos nebepake- Nepriima net steigėju.... j

tdruomenės lei-' . Į klerikalų rankas pateku-
džiamose I n f o rmacijose ®10J1 k 1 up aJaUs> 1(b'u v
skelbiama, kad iš 196 bū- kultūros draugija nebepn- 
relių dvidešimt vienas bū-ma n.et. bvei88^' 
relis sumoka savo mokestį Bi’ies .iena*
iš anksto. 71 būrelis moka kia buvo V. kėliau ji> is 
nesivėluodamas, kiti 104 draugios išstojo- bet dabar 
būreliai vėlinasi mokėti, kai Ba”0,ėjo . -1 draugiją
kurie net metus ir ilgiau. durys paguodė

uždaros. Mat šiuo metu no- 
O mokiniai juk turi vai- rėdamas įstoti į Kultūros 

gyti kas dieną. Ta sotus draugiją turi žemai nusi
bodamas dažnai pamiršta, lenkti p. Čibirui, atlikti iš-
Jie yra ieškomi pažinti, pabučuoti ranką

Gabrielius Staniulis, gim. Bružikui, ar kuriam
apie 1915 m.. 1945 m. pra- & jo kolegų. O P. V
džioje gyver.es Austrijoj. bažnyčią nevaikšto.

Albinas M a tu s e vičius, paliko už durų.
gim. 1927 m. rugpiučio 18 O jie skelbia vaju
d. Tauragėje. „ . , ,

t- . . T „ ___ O vietos komunistu vado-vvtautas Landsbergis- . , .. . ...vaujames draugijos skelbia

URUGVAJUS

lia”. 
Štai

kitam 
net į 

tai ir

Žemkalnis, inžinierius, jo 
sūnus Gabrielius, gim. apie . . .
1929 m. r*es’ 1:afl

Mikalojus Saras. Ko mes nežinojome
Kaulinas kepėjas iš 2ei- Me;., Uragvajaus iietu. 

mėlio. Joniškio apskr. viaj Režinojome, ka<1 tuH.
me “didelį veikėją” Miniau-Navikas iš 

niškio ap.skr.
Žeimelio, Jo-

nariu vajus ir nėra abejo
jų suras.

ską. Mums jį “surado iš 
Brazilijos čia atvykęs sve-

.. . . c čias vaistininkas J. Luko-
Ona kunstmamene-Sau- Atvykusieji nepra-

Įekaitę, gim. 190o m ir vai- lei(Jžia pakaibėti per
kai: Astnda, gim. 1932: m., vj -a,. kita (kaia),ku al. 
Ričardas gim. apie .930 m. komunistul ,a.liia h. (a 
ir Valteris, gim. 1941 m. savo

Vasulus. Igno broliu P? ti. į padanges pakelU.' 
karo gyvenęs Braunschvvei- Nep,.aIejd<) tos progos
ffe'. , , , J. Lukoševičius. JG kalcė-

Antanas Šernas, mokyto- j() kunigi!li.,

• • mokino Urugvajaus lietu-
,Jo i 33 t*"?.- vius gyventi. Grižes į Bra- 
900 m spaho 21 d. Joms-ziliją p Lukoševičius net

^vhjč. Buzų apstrijuose “Žinių” numeriuose 
Povilas Liaudanskis, maz- , Um’gvajaus lictu-

daug metų amžiaus, te-vjus b. cibh.ą R..u.
žiką ir kitus to plauko žmo

Povilas Kunstinanas,
1895 metais.

... . , atsto- džiotos. . T
vai kviečiami ko sausiau tiejunas, J.

Palaidotas V. Galevičius
Balandžio 7 d. šv. Jono

kapinėse palaidotas Vincas „įįiįyjto teksto pakartota gera pa.
Galevičius, o metų a^* ta ruirniūčio 5 d :angki kalba ir suminėtos Po
žiaus .Velionis 40 metų dir- ‘ Po-S1llsirinkimo. kaip visa-ąvvos ir mirusios narės, ku- 
bo American Steel and vaj§ės !nos pasirašė draugijos Įsta-čiai-G. Kauna
Wire bendrovėje, į šį kraš- .. tus. x v" Po 2 dol.: F. K. Kazevi- livito i
tą atvyko pnes 50 metu. Bu-Sukaktuvinis pokylis . _ . RlekkUnė T įTidžins r. -• i - .. q y. ! Ta lapeli perskaitęs pa- cieisniene, įauazius, pelravK.lus Ignas n- Stanislovas,
yo Kilęs nuo buvaiKijos^ l.i- Lietuvių Piliečių Draugi-ealvoiau: Neiaugi valdvboi Gudžiūnai, A. Bujavičius, J. ir Petravičiūtė Vincenta iš Kri
ko hudmti žmona, du sūnūs jcs j^ju|jas (1723 Jane St. -ebuvo nė vienos, kuri" su- Firišis, P. Stuoma, šleiviai, steniškiu k.. Raseinių aps.
ir sesios duKterys. g g Pittsburgh) rugsėjo prastų, kad lietuviu draugi- Jurkevičienė, A. Bireta, G. Radvilienė-Varnaitė Vincė.

rengia iškilmingą vakarienę jaj re*ik savąja kalbą’ bran- Kučinskas, A. Bružinskienė, Rakauskaitė (Rakowska)-Saf-i 
b avo veiklos 45 metų sukak-ginti, kad įos negalima taip K- A- Gečiauskai, P. Klei- įuk Kazė išvykusii iš Raseinių.

darkyti, kain šitame laoelv zienė. R. Mališkienė, Palo- ^viekas Ignas is Balkumi,uaihyvi. Kdip šitame lapely . ^-kšnas Jurvis ir kiti broliainadarvta ziai, Macejuai. Kiti aukojo *7 ... .pauai.vta. .1 ” iš Mankunų k.. Miroslavo vi.,
Alytaus aps.
šiukšteris Kostas.
Sprainaitis Antanas ir Pranas 
iš Mastaičių k.. Gelgaudiškio

tuviškai parašyti

SLA 57 kuopos
susirinkimas b avo veiklos 45 metų

Balandžio 5 d. susirinki-eisi pažymėti.
me dalyvavo 56 nariai. Ren- Klubo valdyba nuoSir- 
kant Pildomąją Tarybą iž- džiai prašo kitus Pittsbur- 
do globėjo vietai daugiau- gho klubus, draugijas, pa
stai balsų gavo E. Mikužiu- lapijas ir kitas organizaci 
tė ir J. Arlauskas. Atstovu jas tą dieną nedaryti savo 
į Susivienijimo seimą iš- parengimų.
rinktas B. Barnatavičius. Frank Žilionis

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, tu Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-

; trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
i valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai- 
5 rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso

kių naud ingii patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių.

, “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para- 
I syta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina

$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
‘ ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
į KELEIVIS
į 636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

4 dai.: P. Kruelskis. 
Po 3 dak: J. J

□ IdllUU
Levišauskas Antanas

tZ • niu v-. Kėdainių ans.Krauzai- ... . ... .v r Mateseviciiis (Matusevičius) 
Charles, Joseph ir Klara, kilę i

Jei jau buvo kas galėjo P° mažiau. \ iso. surinkta 
anglu kalba žmoniškai pa- ^ol. 50 et. Ačiū. 
rašyti, tai tuo labiau reikėjo ALTo Valdyba,
pasirūpinti neblogiau ir lie----------------------------

J. V-gas

WATERTOWN, CONN.

Mirė K. Naujokas
AVaterbuiy ligoninėj ko

vo 11 d. mirė Kazimieras 
Naujokas, senas “Keleivio”

iš Josvai-

vai., šakių aps.
Stanevičiūtė-CrlMinicnė Marija 
iš Raseinių.
Ticac Ikonas (Ticus Ix‘o) iš 
Mižuikių k.. Kulių vai., gyve-

RUMFORD, ME.
Rinksime našlių karalienę

Lietuvos dukrų draugystė 
^balandžio 21 d. §v. Roko Pa
svetainėje rengia gražų po- Ieškomi€ji arba 
būvį našlėms ir našliams
pagerbti.

Draugijos 
nuos gražių

skaitytojas. Velionis buvo nų, gros A. Maliausko or-

ipie juos ži
nantieji maior.ra? prašomi atsi
liepti į:

choras sūdai- Consulate General of Lithuania 
lietuvišku (lai- 41 West S2nd Street

Kintojas.
Aldona Ručinskaitė, maž-

Jaus 29 m. amžiaus, gim. Jjs miržo nė Miniau. 
Manampofej, 1947 metais pko 4,.binti (maf. jj
gyvenus-. Augsburgo stovy- , j Ka,, Mį.
,e/’a,' yra ^a'buS laltIkaS' niauskas vra didelis k. iau-

Ceslovas Gaurjjs, po karo .. ‘niekas n ,n<:.v5,
gyvenęs Beitoje. 19o2-o3 ka(| bQtu jr visu<)nH,nės
m. tarnavęs darbo kuopoj ifefj Urugvajaus lie- 
tokietijoj. Jam yra svar- tuvjaiJ ikj ’ , nežinojo 
bus laiškas. i

Algirdas Rainys, Kaži-; Kras,n5kas
miero sūnus, gim. 1926 ar
1927 metais. ‘ ' NEW YORK, N Y.

Artimųjų ieškomi: Peti-o-, - . 
nėlė Birbalaitė, Motiejaus Darbo b’c,ul"J '’ol>uv,• 
duktė. • šį šeštadienį, balandžio

Juzefą Pan ka uskienė, 21 d. 6 vai. vak. Baltic Eree- 
Aniceta-Anelė G i r s kienė. dom House salėj (131 East 
Jonas Garkevičius, 1947 70th St., Mannhattan, N.Y.) 
m. išvykęs į Angliją. bus “Darbo” bendradarbių

Ieškomieji arba juos ži-ir bičiulių pobūvis.

nes.

New York. N. Y.
kilęs iš Suvalkijos, gimęs 
1880 metais kovo 4 d. J 
Pennsylvaniją atvyko prieš 
55 metus, po keleliu metu

SIUNČIAME VAISTUS Į LIETUVA
Mūsų Vaistinė šia žiema yra pasiuntusi keletą šimtu ne

išsikėlė į Neugatuck, Conn., kietu vaistų į Lietuvą su geromois pasekmėmis. Nė vienas pa- 
0 iŠ ten į WaterburjT, Conn. kietas neprapuolė. Iš mūsų vaistinės Lietuvoje tautiečiai gau- 
Čia iis laikė užeiga. O 1919 na vaistus per 12 dienų. Mes siunčiame tiesiai i amerikiniu 
m. nusipirko Watertown’e zon^ Berlyne, o iŠ ten vaistai perduodami j rusų zoną ir lėktuvu 
Ūki ir ten ilgus metus «ei- ^benami tiesiai į Kauną. Vaistai j Sibirą eina 22 dienas is mū- 
mininkavo. " !sų vaistinės-

i ,, .’ ... v- ,• -• Kadangi dabar Rusijos valdžia yra švelnesnė, tai dabar
e loms pa 1 O lU incią auksjng proga savo vargstančius tautiečius ir gimines pa-

zmoną • U $ remti po ilgos, vargingos žiemos su vaistais ir maisto pakietais.
baltę, dvi dukteris. Albiną Vjsj skaitojai. rašykite man dėl platesnių informacijų. 
Seredinskienę ir Anna Bo- Vytautas Skrinska, Reg. Pharmacist

jhan ir 4 anukus. j IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ—^ORCESTER, MASS.

7»ttvvvttvtt . ti TtT•**^1

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Renkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PBARMACY
29 Kelly Sou&re, VVorcester, Mass.

Jei jums reikia vaisiu, kreipkitės pas registruota vaistinin- 
Ha. savminka Vytautą Skrinską. Jis išpildo mo•:itališkus 
daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi vaistai yra pasiunčiami per naštą 
ir j kitus miestus. Mūsų vaisi: ė siunčia 
vaistus i Kanadą, į Pietų Amerikos kraš
tus j Vokietiją, i Lenkiją ir į Lietuvą. Visi 
“Keleivio” skaitytojai rašykit murr. savo 
sveikatos reikalais,

? VYTAUTAS SKRINSKA
♦ Ideal Pharmacv »»l«tln*i udnlnkM
* ir Notary Public

*** t * 11 H I I

gyver.es


Puslapis Ketvirtas No. 16, Balandžio 18, 1956

z menes 
sakau?

KELEIVIS, SA. BOSTON
LAIMĖS JIE AR NE?

Kongresas priėmė žemės ūkio produktu k:, nu Įstatymą 
toki. kokiam žemės ūkio sekretorius Ezra Taft Benson 
(dešinėj) yra griežtai priešingas. Greta itensono čia 
matome jo padėjėją True I). Morse. Ar pi\. iaenias pri
imtąjį Įstatymą vetuos, greit sužinosime-

PETRAS BŪTĖNAS

Rytu galindai

8 IA U II Ė J E
Tęsinys

Tai yra V olgos versmės ir Volgos augštupiu Į rytus 
Kimių (rus. Kimry, mst., Volgos krante) srities, 
tuoj i pietus nuo Volgos versmių prasideda Dau

guvos upė, kur yra Žukopa upė, o Į šiaurę Volgos link 
Tolovo vietovė, nuo čia ryčiau Tverė (Volgos krante 
ties Tveries-Tveicos upės žiotimis) mst., nuo čia ryčiau 
Panėja upė ir Kimiai, kurie 180 km Į vakarus nuo Tei- 
kovo mst. Ta šiaurinė upinė-volginė riba siekia mažiau
siai 300 km. ilgio.

VAKARUOSE

ligi
Čia

Keturi mėnesiai Havajuos
Kitą dieną

Pernai rugpiučio 23 d. aš skaičiuojama tik 64,000. Hilo miesto pamatyt. Mieste 
išlipau iš lėktuvo Honolulu Orą čia žmonės turi toki, gyvena 26,000 žmonių. Iš to' č” 
aerodrome, Oahu saloje, ir kokio kas nori: juo auk- miesto vykome j kalnus pa-j'a\U 
čia išbuvau keturius mene-ščiau tuo šalčiau. Žemai sivažinėti. Pakelėse auga', .as 

Savo Įspūdžiais čia amžina vasara, bet niekados alyvos ir kitokie

buvo laukiama ugnikalnio , 
išsiveržimo. Gavome eiti 
pėsti 10 mylių. Pavargome,1 
sušlapome, nes lijo, bet ne-' 
sigailėjome, nes daug nepa-' 
prastų dalykų pamatėme.

Keliai Į kalnus vingiuoti, 
negalima greičiau važiuoti 
kaip 10 mylių per valandą.
Vaizdai pasakiški.

Vieną dieną aplankėme 
Akaka Falls, vieną didžiau
sių krioklių. Jo vanduo 
krenta 450 pėdų, taigi kur 
kas iš didesnio aukščio kaip 
Niagaros krioklyje. Buvome 
ir prie Rainbovv (Vaivoryk
štės) krioklio, kurio vanduo 
krenta 280 pėdų. Netoli
Hilo miesto mus užklupo, . . _ . . .
lietus. Čia jo krito beveik VolS°s Dauguvos versmes ir jos pats augst-
tiek, kiek tame krioklyje.'UP-VS’ eln$s lš šiaurės į pietus Vitebsko (Dauguvos 
Mano drabužių neliko sau-'kair.-p. krante) mst. linlę Smolenskui (prie Dniepro) il
so ne vieno siūlo. Vienas Diepro augštupiui liekant i rytus už 100 su viršum km; 
generolas batus paliko au- nuo Oršos mst. Dniepru i pietus ligi Sožies (Dniepro 
tobuse, o mano batai visai kair.-r. it. žemiau Gomelio mst.). Ta vakarinė daugiau- 
sutižo; be to dar gavau di-'sia upinė-dnieprinė riba siekia 550 km. ilgio, 
dele slogą ir kosulį. i

' PIETUOSEvaztavome

—Laba diena, tėve! Kas 
girdėti?

—Maiki, aš girdėjau, kad 
Amerikon atvažiuoja iš 
Rymo Šefas Lozoraitis. Ai
tai bus tas pats. ką čainių 
restoranuose čap-sui veidą:

—Ne- tėve: Aš jau perei
ta svki aiškinau, kad jis ne 
restoranų, bet diplomatų 
šefas.

—Nu, tai kokio paibelio 
jam reikia Amerikoj ? Kioa 
Julijonams už burtią-neuž
mokėjo, kad reikia bėgti?

—Ne- tėve, už “burdą" jis 
dar gali užsimokėti, nes li
kę Lietuvos pinigai Ameri
koje dar nepra valgyti.

—Tai tu rokuoji. kad jis 
atvažiuoja tų pinigų pasi
semti?

—Tie pinigai, tėve. tai 
diplomatinė paslaptis. Kaip 
jie yra naudojami- viešai 
nėra skelbiama.

—-jeigu taip. Malki, tai 
iei Kia ttios pinigus raidavei 
užštapuoti, kad prie jų ne
galėtų prieiti jokie setai. 
Nors as ne lojaris ii’ ne 
dumblomatas, ale vistiek 
suprantu- kad Lietuvos pi- 
: igai turi prigulėti lietuvių 
tautai- o ne kaž kokiems se
tams.

—Logiškai galvojant tė
vas turi tiesą. Bet imant iš 

jeigu tų pinigu 
būtų sulai.Kv tas,

tai likę be algų Lietuvos di
plomatai netu! etų iš ko gy
venti.

—Maiki, o iš ko aš gyve
nu? Iš ko dabar gyvena 
tūkstantiai dipukų, kurie 
viską palikę turėjo bėgti iš 
Lietuvos? Ar tu girdėjai- 
kad nors vienas jų būtų nu
miręs iš bado? Nosar! iš tų 
Lietuvos pinigų, ką liko 
Amerikos 'bankuose, jie ne
gauna nei vieno nikelio, o 
vis deito gyvena. Ir nesiek
tai gyvena. Jau prisipirko 
auzų ir važinėjasi armobi
lais. O kodėl jie gali taip 
gyventi? Todėl, kad netingi 
dirbti. Tai kodėl tie, atsi
prašant- šefai negalėtu eiti 
dirbti? Jeigu jau tokiam 
Lozoraičiui poniška panabe- 
rija nezvalija eiti i papras
tą šapą ar Į mainas, tai te
gul pasimokina kriaučy stės. 
Tai yra čystas darbas ir še
fą.- tada geriau jaustųsi, ba 
žinotų, kad pat.- sau duoną 
užsidirba, o ne iš svetimos 
proeės živija-i. Dai argi 
švaisp.-i kaip čigons bizū-

j n:-.s puses, 
naudojimas

Nuo Sožies žiočių (Dniepro deš.-vakaru pusėje, 
prisiminti, stovi Pinos Pri peties milžiniškas ba- 
riba išeina i pietryčius ligi Desnos (Dniepro 

kair.-r. it.) žemupio pradžios ties Černigovo (Desnos 
noriu pasidalinti su “Kelei- saulėj nėra Raiščiau kaip medžiai. Vaisių prisivalgėm deš.-\. kiante) mst. i a pietinė uzpiipetmė įiba ,ji i įy 
vio” skaitytojais. 120 laipsnių F, pavėsy 8d, ir namo parsivežėme. dus nuo Pinties, Dniepro deš.-v. it., 790 km atitekė-

Atskrisdami i Hawajus nakti 73 lapsniai. Visuomet \ ažiavome aplink sala. jusics is vakarų i ry tus, taigi nuo mūsų Jotvos, arba Jot- 
erzina patekome i baisiausią au- pučia malonus vėjelis. Matėme gražius paplūdi-j vingu žemės, pietryčių ) siekia lig 50 km ir stovi apie 

teisybę drą. Mūsų lėktuvą mėtė i Sala gana kainuota. Kai- mius ir ištaigingai Įrengtus'140 km. šiauriau Kievo (Dniepro deš.-v. krante) mst. 
visas puses, kaip plunksną, nai vulkaninės kilmės. Auk-k e liauninkams viešbučius? PIETRYČIUOSE

galima Daugiau ne dvi valandi sčiausio kaino—Mauna Kea Radome juodo smėlio. Taip,'
būtu daug ginčytis, nes kas ^raidėm aplinkui ir nega- viršūnė siekia 13,784 pėdų. juodo. Kadaise ugnikalnio Riba eina nuo Černigovo mst. Desnos vaga ligi
vienam išrodo teisybė, tas Įėjome ant žemės nusileisti. Ten guli amžinas sniegas, lava, matyti, pasiekė vande-Tiubeevsko (l)lae Desnos) mst. ir toliau beveik tiesia 
kitam gali išrodyti* priešin- Gazolino jau buvo belikę Čia yra ir ausciausias žemėj nyną, čia vanduo per ilgus Unija ligi Okos (Volgos augštupio deš.-v. it. ties Nižnij
gai. Lozoraitis, pavyzdžiui- vienai valandai. Visi kelei- veikiantis vulkanas Mauna metus ar amžius tą lavą Novgorod-Gerki mst.) augštupio, kurio rvtinėje pusėje
nepripažins, kad tėvas sakai viai sirgo. Kapitonas vis ra- Loa, kurio auksus yra sutrynė, ir dabar turime yra Goijažje vtv., ir toliau ligi Tūlos (vakariau Dono
teisybę. mino, kad audra praeis ir 13,656 pėdos. juodą smėli, bet jis toks versmių ir koks 160 km i pietus nuo Maskvos mst. bei

neteks leistis i vandenyną. Mūsų sto.y Ida yra dide- švarus, kad gali juo trinti 60-70 km pietryčiau Protvos ir Naros upių žiočių) mst..

—A oi e

SIUS.
auga 

vaisiniai

savais keliais. Man 
kai važiuoti Į keliaujantiem

Riba eina nuo Černigovo mst. Desnos vaga ligižinau Kana jis atvažiuos 

—Vasaros laike, tėve,
tauunmkai 
m a; ką 

-A- 
žiuoja 
šiun.

— -Tis

1 - t A Lili V. t/ i dUOllUU lo ZjVIUVO
įeikėjo ..- aP ’ ■’; gilumos plyšiais ateinantiimska-Įumo žemes įdubimas, jo*,^ ink pi
ą, kur

yra už 32 mylių. Iš manę

įsiluma. Ten giliai juk dega 1 pietus ligi Tūlos (kur Goijažje vtv.) mst. ir siekia 300 
amžina

- i nuo ribos palieka ryčiau, t. y. suomių ugrų žemėje, o
Lankėme paparčių girias, pats Maskvos miesto ir upės vardas yra suomiškas.

Visame tame didžiuliame keturkampyje slavai vra 
tokie -ita- “et' I,e ir tankiai atėjūnai, o prieš juos čia gyventa suomių-ugrų ir baltų

turės savo jo- riams skilią stovyklą, kuri dugnas padengtas sušalusia ;m~na ir ~ la5af krašta km ilgio; Maskvos mst. stovi šio tarpo beveik vidury ir
ia) a. Io i .

tai reiškia, jis atva- taksi reikalavo 813. Aš pa- žiasi dieną ir naktį garai su u^nls'

-skambinau i stovyklą ir ne-siera Tie garai tokie kai-Jti. Tfe čiai tokie aukštį,
trukus atvyko jos masina ir kad negan ne iš tolo prieiti.

Krateriu šonai

Vashingtone. dugno j-lvsiu ver

smetoniniu kermo-

t o nesako, te ve. 
.;ą jis sako?

mane be jokia mokesčio at-
siveze

Čia gavau trijų ki 
kabiną, turėjau telefoną.

" suaugę, kad per jų mišką įminiu.lūs. kaip siena. Karta vienas - <
. i.,,,. j < ‘ , niekas negalėtu pereiti. Tenamoanų naiy s eidamas tamsų vaka- if aukšti ohio medžiai i 

telefoną, paslydo, nukrito i Kratė-Ju žiedai , h. ,abai
o.: sakosi atvažiuojąs. ,, / . 7h a b vl- <-> j-.-ot*..-; * zie(ldl «<*'... . . .... •• saldvtuva ir kitokius pato-K1 11 zu\o. Apunk tą mateų , - vi.-u W nir.utono valdžia pa- • a. , .. 1 . . ->n ~ kvepia. Musų1 mimus tvarka čia eriez- o v ha nu. .Atniti sumuš. dina via ,Jr mes eioiue

Vietovardžių priklausomybė

Dniepro augštupio apie 200 km ligi Smolen-

—O 
kvietė?

—Ai 
a.- ? inntonas 

.-u Vikst

, . , . V • , • • , • ėjome pė^p^rmi^įgm?,t (D"^ 2285 km ilgio) įtakai nėra slaviški
\-T.,ktonas ii ,1J:, nyi5t,atyt,a- ,kafla, S“It.1' v f" !"■' ™toJ. u'nlkalnis ka siaurais takais iki Lawa'<Safal lk' slav- nrevnost! pargr. 27 I; N. Barsov, Očer- 
\ c. ..iktona. JI kada kelti, kada valgyti ir 'eibe, karščiausia lava, ku-iava, ku- Tai yra ilgas, 500 1885 m. 175 ir 257 psl. 137 išnaša): Via z m a, prie

.' s513' Iie pėdų ilgio tunelis. Vadovas ku, i nereta suomių-ugrų ir baltų žemėse: V o p e t i s
Tiktai '•'?*; ——— ----- ; - * ... v J™' su žibintu ėjo pirmas, o kurios žio?vs ties Dorogobužo, senovėje Drogobusik,

: - -r- va;< o Lo- na? ' ' ? * * aut°bu>ą, kuns - y ai t.gm m ms nu> ojo susikibę sekėme pa-mst.,—šie abu upėvardžiai dėl žodžio dalies m a grei- 
■ ų dc>to\ai?, o uo ž j apžiūrėti, darvk neikti, toje vietoje paliko >. •• y 1 i.. ’. . ~i • , . • - j

^•orait- neatstovauia jokios i •- -d. *• oili«„<it skui JI- ciausiai yra suomiški; Navda turi žodžio dali da,.uit ..vu..i,nauJd Ra išmanai. Bet mane, pri- giliausia ouooe, kurios dug- -- - - *

t. t. Pasivėlinai ateiti pus- ffoje ir akmenys tn 
nemanau. tė\ e, jies —nebegausi. Pasi vėli-Josf upeliukais Į visas

tariasi

.v
1 i J 1

priidau; 
nebėra.

J <
j

Vv° imat'uTKie teriToT'ka,'-ne. kaip minėta, gausu Sv"'" ,^omia;uS^ h' beitų žemėse: V o p e t i «
rtuvos atstovu kos nevaržė. šiaip čia šių, iš kuriu eina karšti ga-kai vgni--0 • a VS (rus- VoPec ) ir \ opis (rus. Vop ),—šiedu upevar-
aaoar, kai ne- j j b j ęeras įr ašvisu‘ai- Kiekvienu metu tas Nuv?ze mus 11 -1 kajdžiai gali būti ir šaknies Op, kaip yra Vosma, arba

. vMgL geia. Uonikainįs gali vėl pradėti IeJ?mą’ k-Unan?e nebuV.° neljOsma, upė, šalia šaknies U p-: plg. mūsų upė ir to žo-
veikti, no žemės vidurys te- mu’o sienų, nei spi upėvardžius bei šiapiSu vietovardžius.

•i beia Karsta ištirpusi mase. sargybiniu Čia kaliniai' De kltų DnieP‘° ltakl? ten Pat sakoma:

Tiesa, jis 
Lieti;vos atstovu 

et d
nos Lietuvos iau

Itabja tokiu atsto- 
v jo Utį-, ipažista ii 
enura -u iuo neturi

kuo buvau patenkintas.

nieko Visu
—o- 

pirma keli bendi
aB^oJla"ajvS‘ ^a Salos Įdomybių pažiūrė- laisvi. Jie augina bulves ir 

,lai. Į^sf^.vk, Mai-^ajai tai .2,-00 in.ylū} nuo ti važiavome autobusu. Ir kitas daržoves, turi vaisme 
ki rai•> jis <nĮsta lysti į Va-San Fiancisco Pacitiko \an-vajgydavo,ne kelyje. Į pa-džių. Matėme, kaip jie pa- 
sniktor.ą. Juk V asinktono.denyno salos. Viso labo JM skiltą vietą nustatytą valan-tys sau stato mūro namus 
dženitoriai jam gali paša.--vi a žO, bet žmonių gyvena- da valgi atveždavo stovy-su visokiais patogumais. Jie 
zyt: Ajukš kiaulių gan.v-mų tik devynios. Jų bendia> klos virtuvė. V ieną dieną turi savo krautuvę, kurioj 
ti! . . . plotas 6;407 ketvirtainė?- autobusas nevažiavo, nes (Nukelta Į 7-ą psl.)

—Suprantama, tėve. kad mylios. Susisiekimas tarp _______________________________________
c u auti per nosį. Juk pa-, salų palaikomas lėktuvais.
na-ia; jam atsitiko ir Ro-lTose salose gyvena apie pu
moj, kai anądien jis ten perjsę miliono gyventojų.
'.'kilmes norėjo prieiti prie! Nuo 1898 metų salos pri- 
popiežiaus. įklauso Jungtinėms Ameri-

—Sakai, popiežius nelei-lkos V’alstybėms, bet vaisti
ne nei i savo pantapli pabu- 
čioti?

—Popiežius. tėve, ir ma-

jos teisių iki šiol Havvajai 
dar negavo.

jo nematė. Popiežiaus! Atskridęs Į Oahu salą, aš 
tarnai uždarė prieš Lozorai-į pirma ją apžiūrėjau, o vė- 
ti duris. j liau leidausi Į kitas salas,

Tęs Maiki, tegul jis!bet savo Įspūdžius pradėsiu 
n o drąsi kriaučystės, tai ne-;nuo pačios didžiausios sa 
darys mūsų tautai šarma- los, kuri vadinasi Hauaii.

Tos salos vardu vadiname ir 
visą salyną.

Havvaii salos plotas 4,021

t \

tos.

Amer;koj( 
Nu 
)>’ra 
rei na 
r:, n i::;

19 19 m. liuvo; 
imnniu. o dabar ketvirtainė mylia, tai maž-

upėvardžius
Uža, Ustroma, Leža, Možeika, Berezan', Trojca Tro- 
ščianka, Driut’ ir kt. iau, esą, galima slaviškus pripažinti. 
O iš tikrųjų tikrai slaviški upėvardžiai tėra Trojca ir 
Troščanka. Bet, kadangi Į čia slavai palyginti vėlai yra 
atkeliavę, tai ir šių upių vardai prieš tuos slaviškus upė
vardžius turėjo būti ir dar gal žmonėse tebėra kiti, ne- 
slaviški. U str o m a dėl žodžio dalies m a bus suomiškas 
upėvardis Berezan' galėjo būti ir baltiškos .šaknies 
Berž-: plg. Beržė, Beržūna ir kt. tos šaknies upėvar
džius: M orei k a būtų Ma r e ika ir gali būti baltiškas 
upėvardis; žr. Mažaika Mažeika upę, kur Možaisk mst.; 
Leža ir Uža upėvardžiai gali kaitaliotis su kitomis 
vtv. lytimis Lesa, Laša, Luša ir kt., Uša, Uoša ir kt., o ele
mentai (šaknies paskutinis priebalsis ir galūnė -a) -ša ir 
-ža randami labai plačiai ir baltų žemėje; be to, tie upė
vardžiai yra dviskiemeniai, taigi pirminio senumo, ir to
dėl čia jie neslaviški.

Nuo Dniepro augštupio (tą augštupi imant ligi Smo
lensko mst. ir net ligi Oršos mst.; jis visas smarkiai iš- 
sikiša i žiemryčius, priartėdamas prie rytinių galindų 
srities) i rytus randama baltiškų upėvardžių ir 
sutinkamos istorijoje žinomos Gžatsko—Možaisko mie
stų ir Protvos—Narvas upių lytinių galindų stitys. Suo
miškoji Maskva yra kaij) tik stačiai Į rytus nuo Dniepro 
versmių, o nuo tų jiačių vei’smių i šiaurę sutinkame jau 
suomių-ugrų vardo Volgos upę ir jos versmių taip pat 
suomiško vaido Seliger iš senosios lyties Sereger ežerą.

(Bus daugiau)

L /; .V 6') A S li ŪDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu- 
!:ų. paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darb i, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarų. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Rroadway, So. Boston 27, Mass.Massachusetts

Šitoje saloje gyventojų

. daug
-snid!u )x»ndrovių valstijos.

co;;. Mažesnės įmonės pe- U3Ug puse
i

i
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Pagerbė Čiurlioniene

Negrįžta tie, kurių šeimos 
ištremtos, arba kurie sugrį
žę bijo naujų persekiojimų.

Prie tremtinių visų pirma 
priskirtini visi tie, kurie bu
vo tremiami su šeimomis irverčiamojo darbo stovyklų ... . . ........

p - • ę r- • r Norilsk Mordovija. Vorkuta dažniausia^ masiškai Jie is-
J 1 » i1Jal t l -n “• Inta bu* bene didžiausios tlemtl neribotam laikui, 

menei kovo lo d sukako .0 yi -e Soviet Sąjungoje. į Labal daug buvo ištremta 
metų amziaus. Kaune buvo J .. j 1941, 1945, 1946 ir 1947
surengtas iškilmingas tos Tremtinių rūšy* i metais. Vėliau trėmimai bu-
dienos paminėjimas. \ ai j Sovietų Sąjungos gilu*'mažesni, i rėme visur, 
dzia rašytoją apdovanojo ma ištremtieji lietuviai skir- neretai į visai negyvenamas

gai bės įaštu . stomi j šias rūšis: kaliniai, vietas. Dažnai šeimos buvo
Kur lietuviai ištremti paleistieji ir tremtiniai. į išskiriamos.

Mažiau ar daugiau lietu- Kaliniais laikomiLtie’ kurie Darbų rūžys 
.... ... . • • nubausti priverčiamaisiais
vių yia ištremta į sias vie- ir ia;vom; sto- Darbai įvairūs: miško
tas: Abest, Altai, Ačmsk, , , .. , kirtimas anglies ir ivairiuvykiose. Visi jie yra nubau- 11 anglies n namųBagaeansk Ima, ^kutsk, nuQ g j|(. J25 arba metalų kasimas, kelių Ue-
Jaicova, JaKUtsk, Abakan, . ;ip-psn;aTn laikui Nere- Simas, statybos, pramonės
Kamčatka, Karaganda, Ka- . . . imonėse ir žemės ūkiuose’ . & ’ tai JUOS kilnoja 1S Vienos puuiie&e ii žemes tuviuose,
zacmsk, Kingir, kolvma, . - , . I Miško darbai dirbami
K r a s nojarsk, Liesozavod, v Į ą
Mamatov, Matygin, Mor-; . Paleistųjų s-k- siisko, PečioroSt jaišeto ir
dovija, Nasilsk, Norilsk, >'Iam> p^ejt bausmes ’
Novoėerkask, Novosibirsk, ar del !valn« pnezaseių 
Omsk,

S. L. A. Rinkimai 1 Važiuojant pažiūrėt Amerikos
RŪTŲ GERIAUSI S L A IŽDO GLOBĖJAI (Tęsinys)

Pasirodė, kad visų pirma reikia pirkti leidimą, kurį 
galima gauti ten pat. Klausiam, kiek leidimas kainuoja? 
Nei mažiau, nei daugiau, kaip $5.25. Ot ir gerk romą, jei 
nori! Žinoma, nepilkom ir negėrėm.

Mormonai nusistatę prieš tuos dalykus stačiai fa
natiškai. Jie neįsileidžia savo didžiojon Šventovėn pa
šalinio žmogaus, nes toks svečias gali turėti kišenėje 
cigarečių arba gali būti truktelėjęs draudžiamo gėrimo. 
Tabakas ir alkoholis yra nuodai, aptemdo žmogaus pro
tą ir trumpina gyvenimą, sako mormonai. Ir, tiesa, jie 
ilgiau gyvena negu kiti.

Šventovė—didingas pastatas

Didžioji mormonų šventovė (temple) Salt Lake 
City yra stebėtinai puikus architektūros kūrinys. Jos mil-

Adv. Steponas Briedis ižiniški gotiško stiliaus bokštai išvesti iš pačių pamatų 
w . Jir savo viršūnėms siekia į dangų. Sukulti tokį pastatą

s“ Tr®č*oku Pyti . Bet tas komitetas s reikėjo milionų dolerių.
Negražiai Aps.melavo gudriai nutyli faktą, kad Mormonai nėral linkę prie biznio ir piningingų žmo- 

as pats p. įeeio as vato juog (jaUg nesimato. Jie tiki, kad visi turi dirbti

PO 
ties

Euphruzina Mikužiūtė

Paleistųjų grupei priski- M?ai Ja™Y0- Koava!°’ Na’ “Vienybe 
£•> £ o i 1 cllSKO, Pečl^friC- I oieoto iv * _

’ologodsko
Pečiora plrėborv amnestuotieji. Ju yra dvie- Mamotove yra diožiausia o jau ia-vavo Lietuvos Atstatymo nių pas JU.OS .aU.g nesimato. -,ie ti i, a. \isi tuneli

Potma Eazdoinofe S^'JM >0^ » teise grįžti į medžio pramonė visame Si- ^,a:..ka“ t Bendrovei, kuri buvo sūrin-!^'0 Wga.zac.ja>, kaip bites dirba savo aviliui kai ,
SnaJ ' S j’ikamsk'Lietuvą' ir be tos teisės, bire. ."-J* >>askel* . z,n'« ’ kusi apie pusę miliono do-1 Kos,val'Klngos kel,,?"e« « P»™takunat sustojo tl

paskutiniųjų priklauso Intoje ir Vorkutoje dau- pk Cnieagos SLA moterų ,eliu ($500j0u0| Lietuvos; druskingu ežeru, tarp didelių kalnų, tai visų pirma jiems
Iiritreis'- Volooo’rkk Vot tie, kuriu nubaudimo spren-giausiai anglies kasyklos, o l’,;lklaus01K ?•»-atstatymui, o dabar nėra nei kilo klausimas: “Ką dabar darysim, iš ko gyvensim?”
Ldeieisk, Vologodsk, Vo.-, „------- -u —.. ...........ra Gugiene, dauguma bai- tos bendrovfo. nei jos pus.pų vadas pasakęs: "Jei pradėsim kasti vari. tai vieni iš

Jeigu p. mūsų pralobs, kiti badaus. Bet dirbkime žemę, gaminki- 
įme gyvenimo reikmenis, tai gyvensime visi’’. Šitie žo- 

-'džiai yra iškalti ant akmens, kuris stovi jų šventoriuje.

kutą. dimuose buvo įrašyta pri- Kolymoje visokių metalų

unkiai atlie-
Potma, Norilsk, Solikamsk, clJa - _ ... -
Taišet, Vorkuta, o kai ku- saaSu.m,ul-...................... 'fos <llae‘es “'
rios vien privalomos gvven- . *Y‘‘, ku“e ls, pnverc.amo; karnos.

’ io darbo stovyklų paleistieji
be teisės grižti Lietuvon bu- -to\\klose maistas blogus. 

Stovyklos pagal jų tvar- vo apgyvendinti Karagan- Blogai ir paleistiesiems 
kos sunkumą ir griežtumą gos, Krasnojarsko ir kitose bei tremtiniams, r.es jie turi 
skirstomos į kelias rūsis. Jos vietovėse, o vėliau imta kur- gyventi iš to, ką uždirba: 
yra aptvertos dažniausiai dJnti ir pačių darbo stovy- uždarbis menkas, 
spygliuotomis tvoromis ir Rių apylinkėse. labai brangu.

o visitas

aukštos 
mis vielomis,
ginkluotų -sargybinių su su

žinomu

įtampo? įeleRtrir-
saugojamo .- ev.si grįžta Beveik visi

Tl.-i 8in! nr,- 1---
Nevisi

prižti

SKAITYKITE

netekę svei- 
......... ugomls,

reumatu, džiova. Gydytojų 
ja pasinaudoja, ir vai<tn sunkti amitiM X v j JLA T V* X K,- V
----------------------- i Visiems trūksta drabužių,

, apavo, maisto, vaistų ir ki
tu dalvku.

ir turėdami tei-N
katos. serga širdies

a tenai padirbtas ir avilys, kaip vieningo darbo reikš- 
muo.

kj’ū* ir mormonai ėmėsi žemės ūkio. Jie turėjo atsinešę
. . , . . su savim sėklų ir rūpestingai jas pasėjo. Bet nebuvo

vargšai buvo suueje Lietu- . - • . . G, •• , .x uregmes; todėl ne užtvenkė upe ir nuvede vandenivos atstatvmui; . . . . ; , „ . . !grioviais* į savo laukus. Tai buvo 
Amerikoje.

Mormonai laikosi žemės ūkio ir dal ar.

rovė ir išgaravo tokia 
va pinigų, kuriuos

Taip pat butų Įdomu iš
girsti p. Trečioko paaiškini-

pirmutinė irigacija

Jie ėja lau-

Vertingas Knygas ijie pake,s žem“
----------- — ! Vilniaus radijas naskel

ma, kas atsitiko su Nevvarko , . ............................. .....
Loan & Buildino- bendrove kus* augina mėsinius ir pieninius gyvūnus, paukščius, ir 
ir jos iždu? Ir kas atsitiko 5Š to gyvena. Bet sąlygos žemės ūkiui nepalankios ir pa
su kitom bendrovėm, kurias' pi'asti žmonės gyvena vargingai. Bet jų bažnyčia labai 
tautininkai buvo sukūrę ir turtinga: ji valdo bankus, viešbučius ir net gelžkelį. 
daug pinigu surinkę? Jų Visa, kas aukščiau pasakyta, yra “aaronizmas”, 
buvo apie tuzinas. Kur da- žemiškojo gyvenimo išvaizda. Dabar pažiūrėsime kaip 
bar jos ir kur jų Iždai? išrodo “melchizedekizmas”, arba dvasiškoji mormoniz- 

Jeigu tautininkai negalomo pusė.
mums šitų dalykų paaiškin-

sjiecai Jie eal ge- Kiauro p. viugiener uai ne- nepa\e.-mie. 3ie> nonm,

SENAS KAREIVIS ATLTL 1 iŠ, kookL Aš NETIKIU f DIEVĄ.
paraše Jurjris Jankus. Pasai t.ji- l‘il’-» arjrutrtentų, kurie visiems

• , itiomūs. Kaina .................................... 20cmas apie nepaprasta xe.r.::ti. kuris . . .............................
, i - t i . i - ATLAIPU PA\ĖSY, P. Abelkio rodau- nuostabu., dali. u pa.lare, tu< nlanas kš žemaičių’ Kalvarijos pra. 

nepadarė vieno, kuri tikrai turėjo eities. Kietais viršeliais, 4G7 pusią- SlUStl
Kt T" > ai buvo‘išmokę Stalino pat- buvo turėjusi susirinkimo ir kad mūsų

rinkinys, 155 psi. tijos istoriją, bet apie žemės nebalsa\o.
................... 5L50.į ūki menkai išmano

padaryti. 237 psl. K; i a ....
NAKTYS KARALIŠKUOSE.

Dovydėno apysaka a; ie jaunuolių žas, novelių 
pergyvenimus šienapiCS je. IGs pus- j^aįna
lapiai. kaina

NAUJA VALGIU KNYGA. AL Ali- -'NVga šių dienų klausimams supras-
Kaina >•••••••oOc Lietuviai čempionaichelsonienės parašyta: 250 įvairių;Ll-

receptų, 132 pusi. Kair.a ... .$1.25. SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE- E. Vandervelde, vertė Vardū-

MA1TIS NEPRAŽUS. Balio Sruo-!,,as- Kaina ......................................10c
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis! LIETUVIŲ KAL.BOS ISTORIJA,
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re-'lis šiuo klausimu veikalas. Kai-
gėjo—ir kas iš lo išėjo. Kaina 82.50. na ....................................................
CEZARIS, Mirko Jesuiiėo romanas,1 HKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis,; RUSIJĄ, arba komunistų diktatū-
1S8 puslapiai, kaina .......................$2ira faktų šviesoje. Trumpa bolše<iz-
CEZARIS, Mirko Jei: n- i i>:-.);:aa>,į mo istorija ir valdymo praktika. Iš

vertė A. K. Puida. Antroji dalis.! >ai. 'lauS medžiagos. 96 puslapiai
211 nsi Kama .. s2.'Uan,a ..................................................004 Žilevičiūtė — Balaišier.ė71 * i A K ROMOS POPIEŽIUS YRA
CEZARIS, Mirko .,ei;;sic o romanas. KRISTAUS VIETININKAS? Pa

vertė A. K. Puida. Trąšioji dalis,, rašį kun. M. Valaaka. Svarbu 
]7f> psl. Kaina ....................... $2 j kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
MILŽINO PAUNKSNI:. Kalio Sruo-| S(į9<V;\^°KRplIIlA K

gos trilogiška i-.. įjos kronika,! ŠE\ l/.MAS. Pagal K. Kaufek
173 pusi., d.del.s for.m.tas, gera! j'į-ujausiomis žarnomis papildyta tuo
popiera. Kaina ...........................82.50 klausimu knygute. Kaina ............2oc
KON-T1KI. Thor lleyerdahl aprašyk NORIUS DIEVUS, ŽMONES GAR 

mas nepaprastos šešių vyrų Kelto

tik tais laikais įvairių tikvhu kunigai pradėjo kry- 
<azinin<ni ir oatvrusių žiaus prieš tuos, kurie nepriklausė kokiai nors baž-

aTiie Daliai pasirodo, kad “Vie-rankų' globoje. Todėl' mes, Spaudimas buvo toks didelis, kad sunku buvo
ki. Ne-nvbė” su ponu Trečioku iš kurie dar nebaisavome. pri-išsisukti, ir trys Smithų šeimynos lianai įsirašė presbi- 

negrsži&i &p$imel*- valome balsuoti už p. Norą teįionu sekton.. Bet vienas jų \aikas, 1 -» metų Joseph, 
Gugienę. Mes galim būti ti- negalėjo apsispręsti prie kurios sektos dėtis. Nors visi 

Pasirodo, kad SLA 208 kri, kad jai iždininkaujant, kunigai vedė karą prieš “netikėlius”, bet tuo pačiu laiku 
kuopa, kuriai priklauso p. su mūsų SLA iždu neatsitiks jie riejosi ir savo tarpe. Jaunam Smithui buvo aišku, 

Visos Sovietų Sąjungos Nora Gugienė. iš tikrųjų dar nieko negero. kad visi jie negali būti teisūs. Tai kurie gi jų skelbia
stalo teniso čempiono vardą nebuvo turėjusi susirinkimo _Taigi, SLA iždininke turi 0 kurje meluoja?
iškovojo A. Saunoris. Mote- ii' nebuvo balsavusi, kuomet buti Noia Gugienė. Negalėdamas šito klausimo i>

tu

nės plaustu iš l’ietų neribos į l‘o- 
hncz.iją. 413 pusi. K..::ia. . . .83..5 
APIE LAIKĄ IR ŽMONES, l’oeu 

.1, Aisčio ttl.-ii < m ■ įdui ■ pic Bh.kj, 
.Miškinį, 'įtini:., Savickį, Giras ir ki.
24:t pusi. Kama ...........................S2.50
MIRUSIOS SIELOS. ŠI. Gogolio 

svarbiausias veikalas, i.-.crtc ŠI. 
Miškinis. 2'M nusi. K. ina.. . .83.2-> 
RYTŲ PASAKOS.

parašytos indų

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

kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ,.,.$1 .tilt
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ....................... $3.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai 
sako mokslas. Kaina ................... 25c\ inco rivrėvės 

ir kilu tolimųjų
22) pūsi. Kai-1 DEI, LAISVOS LIETUVOS. Lietu-
........................$2.ot* vos socialdemokratų raštai del bol-

POl’IEzlAl IR LIETI v A. kuntgoį-eviku okupacijos ir teroro I.ietuvo-
M. Vaiadkos parašyta knyga. 2tū je. Kaina .......................................2oc lizdai.

pusi. Kaina ...............................82.5()| BA RA BAS. Paer Lagerkvist’o ’sto-
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios: rinė apysaka iš pirmųjų krikščio i Mirė kan. F. Kemėšis

mūsų rašytojos pirmojo karo metu nybės laikų Romoje, Palestinoje ir. . . _
Amerikoje parašyt: vaizdeliai su ra- Kipre. Knyga laimėjusi Nobelm j Sibil e mil e 
šytojos paveiksiu.

tautų legendos.
na

kaina
NEPRIKLAUSOMOS

rų varžybose dėl pirmosios “Vienybė” skelbė, kad p.
vietos Žilevičiūtė pralaimė- Trečiokas “gavo” tuoj kuo-
jo. Stalo teniso dvejetų poj “daugumą balsų”.
čempiono vardus laimėjo Tos kuopos susirinkimas

ir ir balsavimas įvyko tik po
Saunoris — Baltakis. kelių savaičių, ir štai “Nau-

Ledo rutulio čempiono >!”*" baiai'uižio 6 d lai-
varda iškovojo Kauno "In- <1c-’e P!31’^ k?d b?!’
karo” fabriko rutulinir.kai. «M.ą*K>«op Gu8ie«l! ž<’(,,s

zodm Naujienos sako:
Dar daugiau propagandos “Kitų kandidatų atžvilgiu 
įstaigų balsai pasiskirstė, bet visi

“Kultūros ministeris” J. kuopos nariai vienbalsiai 
Smilgevičius skelbia- kati haLavo už Norą Gugienę 
dar būsią atidaryta naujų SLA iždininko pareigoms . 
“kultūros namų”, jų būsią Be to, balandžio 13-tą d. 
viso labo 1,200. Susirūpinta iš tos SLA moterų kuopos 
ir jų vedėjų tinkamumu. Tie atėjo telefi-r.u tiesioginis 
namai via ne kas kita. kain patvirtinimas: “Mūsų kuo- 
komunistinės propagandos pos suririnki mas pasisakė 

už Ncros (i gienės kandi-

C. F. Girulis

'•.'.baisiai”.
i S. A iždininkus

prof. kanau- v
128 puslapia .! premiją. Kaina ............................$2.25 ninĮ,a< F-.biio.' .< C<IVO l.e Vie:..................50* ANt)J PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- ’l /a°D°naS ėmęsis. -

LIETI OS,
PINIGAI. Jotm K. Ka.io. lt.) p:.- jis Andriušis, trumpos lyrinės 

. SI.50.
-Jis kuri laiką yra gyvenęs 
Amerikoje ir čia įkūrė ir re-veikslų, 225 pusk, gerame popiery apysakos, tOO psl. Kaina

Pu,’ris Andriušis.!dagavo laikrašti “Darbinin-A KISS IN IHr. I>\! i\. .i. a;: i-n-

i
mt

Trečiok:
balso!

ne-

I)R. DOMiMKAS PILKA

Negalėdamas šito klausimo išspręsti, jaunas Smitn 
sužinojo, kad jeigu pats negali ko suprasti, tai klausk 
Dievo išminties. Bet kur Dievą surasti? šmitukas išėjo 
girion jo ieškoti. Ir jo užrašuose randame pasakyta: 
“Apsidairiau aplinkui ir, Įsitikinęs, kad niekas nemato, 
aš atsiklaupiau ir pradėjau Dievui dėstyti savo širdies 
troškimus. Vos tik aš tai padariau- mane užvaldė tokia 
jėga, kad sustingo mano liežuvis ir aš negalėjau ištarti 
nė žodžio. Viską aplinkui apsupo tamsa ir rodėsi, kad 
man jau atėjo galas”.

Čia aišku, kad tas vaikėzas užmigęs girioje sapnavo, 
‘o jei nesapnavo, tai tokią pasaką išgalvojo.

Bet sapnas ar pasaka, vistiek tai yra pirmas žing
snis į mormonų pradžią. Taigi, eikim toliau.

Kai tas nekrikštytas ir išdykęs vaikėzas girioje 
šaukėsi į Dievą, tai viršum jo galvos nusileido šviesos 

■stulpas ir toj šviesoj pasirodė Dievas su savo sūnumi. 
iTada Smithas ir paklausė jų: “Kuri iš visų krikščioniš
kųjų sektų yra geresnė ir prie kurios man reikėtų dė- 

Itis?” Dievas atsakęs: “Nesidėk nei su viena, nes jos 
kalba apie mane tik liežuviais, bet ne širdimis.”

Bus daugiau)
S. Michelsonas

(Bus daugiau)Geriausias kandidatas SLA dak 

-U savo “Vie- lar<> k\«tė.jo p.ireitrnms.

is atsinrašys,---------------------------------
)iai visuonie- AR JAU BALSAVAI?
Jeigu neatsi- ----------

uomenė žinos. Su balandžio mėnesiu kandidatams 
odis ir sąžinė, baigiasi ir SL A Pildomo
oko “gerovės j.įos Tarybos varių rinkimai. Gausias kandidatas Noia 
untinėja SLA Ar Tamst<

Na. .ai ką ’abar pasakys
i reciokas 
tė”? Ar 

ta’o nei 
u.’avo.’ 

prasys. i ai vi 
bis jų : 
p Treti

n
t M88 18 u r. ha. a. • Rin 240 psl. Kie. , p . Cri-ŽAc i Tt

no anglų kalba sodrus vaizdeliai. J ....... ... 1 Kels OOslOLe. V.l 1/Cs i LlC-
50 pusk Kaina kietais viršc.ais šj. tats virseba.s. Kama ............... ? ' Vi E. I" Z
.inkštais viršeliais ...................$LlD PER KLAUSUČIŲ ULYTĖLĘ, pa- Ą Jis DU\O Žemes t klO

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi Akademijos piofeSOliu. 
r.pysaka. 176 psl. Kaina .... $2.20.

LIETI’VIv KALBOS GRAMATIKA 
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta

K^ina1'1’?. ■ /.. .!’.J.S.!?Lt)ū SO< IALIZMO ' TEORIJA. Trumpai Pergalto aikštė
JUOZAS STALINAS, arba kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-

Kaukazo razbai.iiid as buvo pašilki- suotytenės^santvarka ir kodėl ji dar SRIUIIU miesto vid’U'vįe t;
bažnyčios) buvusi ''ar*'

k

paty- 
ir Susivienijimo 
gerai žinantiems

tiems, sąžiningiems- 
rusiems 
reikalus

Iždininko vietai tinka-

kim dr. Dominiką Pilką.
Narys

Balsavimų duomenys

SLA 217 kuopoj, kuriai

ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis. Kaina ................................̂ (’ l’et'l

Užsakymus ir ,-inigv.s prašome siųsti šiuo adresu: aikštė
KELEIVIS aikšte.

pa\ adir.ta Pergalė:
I

636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.* 1 aukštų
rie jos pastatytas 
\ iešbutis.

iam 'mis ir pasiiko- savo? Jei 
ja. kad jis. Trečiokas, bū- balsuoti, tai 
tų geras SI.A iždininkas, put 
l es “žilio k;

usiru ,ugeras ?>i. \ įzuimuNas-p->i
">!iio kaip pinigus tau- >r savo baisa atiduok i

kuopa jau bal- Gugienė. Balsuokim už ją! vadovauja Grybienė, už N. 
u '..r >usirinks Iždo globėjais rinkime Gugienę paduota 1S balsų, 

i amsiu būti*!a<K'okatą Steponą Briedį ir ,, už I reeioką tik vienas.
l?s kuopoj už N. Gugie-daievauk Euphroziną Mikužiūtė.

darš- Daktaru-kvotėju pasirin- Uę paduoti visi balsai,* t 7 1
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Moterų Skyrių
f- Dar nelaimingo 

poeto reikalu

Laiškas iš Lietuvos

Lyg ii- nepatogu keletą 
kartu rašyti apie tą patį as
menį. bet gyvenimas žen
gia savaip, ir žmogus juo 
sekdamas klumpa savaip, 
kartais gana skaudžiai. Dėl

---------------------- to kartais tenka keletą kar-
Mūsų skaitytoja Penn-greičiausiai nepraleidžia. tų paminėti akmenuotą 

svhania valstijoj ga vo ši Dabar gaunamuose laiškuo-žmogaus kelią. Turiu gal- 
Jaišką iš Lietuvos: se retai teminimi į Sibirą 'oje poetą Benediktą Rut-

išsiustieji giminės, retai kūną, kuris šiuo metu ran- 
apie kasdienini dasi Philadelphijoj. State 

pie uždarbius, Hospital. Byberry St.- N-3
“Sveikinu krikšto mamy

tę ir tėvelį su savo visa šei
ma. I; bučiuoja Jūsų inn- apje įvairiu prekių kainas ir pastate. 
kele>. Daug tarno piabego nanaĮtus dalykus. Tokie da- Prieš

terašoma
gvvenima-

kuri laika

huvO- pasiųsti. Ant pastų j-eiaj praslysta tekios žinios, bą. iš pradžių uždirbo no 
nepriėmė laiškų į užsiėmus, i<;.jp aukščiau Įdėtame iaiš-SO centų, paskui jam pridė-

7*T7 Ptt-to

INI S VEDYBINIS PYRAGAS

Daininikas LaRose susituokė su Rosemary Meyer. Jis 
ragauja vadvbinio pyrago.

MYKOLIS

ŽMONES

O dabar vėl siunčiame jums 
laiškeli. Dabar parašysime 
jums apie savo gyvenimą.

(Pabaiga)
Liūtas gerdavo iš mažo indo. Žvėrys sakydavo, kad kas 

iš to indo geria, tas užauga labai stiprus. Visi žvėrys ži- 
r.ojo, kad šunes visur savo nosį kiša. Kartą katė, gyvatės 
pamokinta, patarė vienam šuniui atsigerti karaliaus gy
vybės vandens, kuris šunį padarys karaliumi. Mat, šunes 
labai trokšta garbės. Taip šuo ir padarė,—liūto vande
nį išlakė. Nuo to vandens šuniui visai plaukai nuslinko, 
tik mažas pluoštelis po nosim paliko, ir keli plaukai 
ant pakaušio. Nelaimingas šuo, gėdos apimtas, pasislė- 

i oė nuo visų žvėrių. Žvėrims pagailo pliko šuns, dreban- 
i čio nuo šalčio, sušaukė mitingą ir paprašė karaliaus liū
lio pasigailėti šuns. Tuo metu karalius graužė beždžio
nės šonkauli. Supykęs paleido Į pliką šuni tą kaulą, ku 
ris atsitrenkęs Į šunį pavirto Į pliką patelę. Dėl to dabar 
jos ir bezdžionauja, ir nuolat šukuoja pluokšteli plau
kų ant savo galvos paviršiaus, kuliais jos didžiuojasi,

jo dešimtuką valandai, po ,
keliu .cAa.čiu vėl desimtu £udros blaškė, ir mane, lyti, bet šiuo atveju minėta-^, numetęs kaulą, prabilo:

Nieko neturime, tik gvve- *“ ”. U------- ............. .........nėr'valanda Uždarbis np. ji, ir kitą-o mes štai, žiū-mokytoja nedarė jokios ope-i —Plikas šunie, tu sudrumstei savo ramybę, tu iš -
narna narna- ii- už tą moka- sau gy venamą namą J..4 *„ v , . rėk, nesuklupom . . . Deja, racijos. Ji tik atostogas pa-' gėrei karaliaus vandeni, būk prakeiktas. Tu daugiau ne-
me 80 rubliu per * metus. ,ir uz. moba !U.onųl n-°- - .?/ . knnib-r‘i m J manau. kad žmogus poe- naudojo tam. kad legališkai gyvensi su žvėrimis, nors tu ir turi visas šuns savybes,

- į „ . keičiu o šiam turi ni’aev- it-.r-.a uz Kamoaii, uz mai- - - - - - ...
Dirbame kolūkyje uz ciarba-

ke iš kolchozo.
įsivaizduokime šešių žmo-

kuri ką- galop uždirbo po $1.00 
per valanda. Uždarbis ne- 11

ji vie- operacijos būdu pakeičia' -jet -š tikrųjų tas labai tuščia ir juokinga. Karalius nū

niu seimus gvvenima

naip turi pragy...................- —......— ------------ ti-t-r-
savo uždarbio kol- ^a» kelione darban ir sielos kitaip viską pakeistų savo moterišką-ir aš tave vadinsiu žmogum! 

pergyvena ir priima, negu vardą i vyrišką, nes ji jau-; Plaukotam šuniui labai pagailo prakeikto pliko bro-
kiti žmonės. čiasi esąs vyras. Per daugeli! įj0 jjs pUOiė karaliui po kojų, prašydamas leisti jam

ia> uzuaibi> \ia \ienas- šeimininkas, žinodamas. Kuomet aš paklausiau metų toji mokytoja dėveda-. drauge su broliu.
ki ^avTL'avielTdeamta- jis 1!eSe"a' ,išėjo ’Š H' Gene,al Hospital raštinėj, vo jojimo kelnes ir švarką, ” ‘ Tai riabar kuo su žmonėrais gyvena, nes jie yra bro- 
daliaiskare, -rūdų už vie- g?”,ng- l>a5?y>dav0 «. ir kail> jis čia pateko man bu- ir tik retomis progomis Tj]. „uoskaudy ^nliliti kul. tik

tais neuždirbame. Su šeima da,badieni ^DaiUdienis r‘eną h.ePe Jan? vo P^kvta kad policija sidedavo suknetę. i.abai paraat0 stengiasi sudraskyti ar bent aploti,
gvventi reikia. Dirbam du.,* aui oaaienj. t ai aa e Kraustyti. Kai seimininke ji surado beklaidžiojanti jau ji visai nebedeves su- 1 ’ • J

H . ~ kartais reiškia daugiau dar-;..*“.,,.r ; knelėc —Mamyte, bet kodėl mes taip pat pas žmones gy-valgome sesi. Trvs vaikai. , , ,r uance užtarti. at&ake, kad n gatve susalusi, nevalgiusi kneies. « -• •mi’ ė 30 negU viena darb° dlena* ji rtm Kai kurie žmonės mitai ė vename?—susidomėjo vienas katinėlis.
“Darbadienis’’ tai vra vai

dienius. o ant darbadienio 
vieną kilogramą 

aliu ame- 
Red. > O

ver.ti iš

gauname
(2 ir du dešimtadaliu ame- , .

choze.
uždarbis

atgal apsimokėti.

rikoniškų 
ant dieno

svarų, 
darbabienio kar

visuomet kreivai Ten ji palaikė porą savaičių j<ri mesti minėtą mokyklą —Matai, mažuli,—paaiškino moLna,—plikam su- 
ir žiūri į psichines ir išvežė i valstijos ligoninę, ii* persikelti kitur, kur jos niui blogai sekėsi. Pei vasaią suneštą maistą peiės ii

* ** ................................suėdė. Plikas šuo turėjo badu mirti. Visi žvėrys
sakyti, kad tai gyvatės ir katės darbas, 

karalius davė žmogui protą ir leidimą bet 
kad jų daugiau atsirastų, o mums, katėms, 

už bausmę prisakė jo turtą nuo pelių ir žiurkių saugoti, 
gi gyvatę išvarė i tamsią girią ir apdovanojo nuodais, 
kad žvėrys su ja nedraugautu.

—Mamyte,—pradėjo verkti mažuliai,—eik pelių 
gaudyti, kad tik karalius liūtas ir tavęs žmogumi nepa
verstų. Tai būtų didelė nelaimė.

—Gerai, vaikeliai, eisiu, tik jūs saugokitės šunų

mama sena. Tėvelis
1943 metais gruodžio mė- 

6 teta Kastul- džios nustatyta daibo nor-
Zraone;

bis yra badas ir skurdą 
“Brangi mamyte ir tėveli, tvs bolševikai

jeigu us esu v i.. . . ... Ta pačią savaitę, kai ne-beradau. . _
Brangi mamyte ir teveli, tys bolševikai P«P?^tą, teko kambario, atleido ji ir Dabar jis randasi State šališkai pakeičiau

Uf -"T“ reikl? ,^-iš darbo. Atsidūrė be paįto- Hospital, Bvberrv St., N-3 k? vardę i vyrišką? 
sne šitą laiškeli, atrašykite dirbti du kdogramu uz dar- h. be pini^. Buvo įš. .)asJ(te. F,.,.į pa; Lankymo ¥ia jis.

per trumpą laiką dienos trečiadieniais ir sek• * • v ’• •• -• z-k .tzk
nuo iz :ju iki

i mus. Jeigu galite, mamy- badieni 
te, tai atsiųskite man 
nervu arba reumatizmo

kad šiaip taip
ges

mm > 'viivu?.

r tik le- 
moteriš- 
”—klau-

is?“ dirbęs nėr trumna laiką dienos trečiadieniais ir sek- Pagal angl į įstatymus
i-ii yaazvL-\’t/ » i i < U'.;?*!I UI I I J VZ XV V VV > C* X K C I, . . ... . , (truko keietos savaičių k ma. seniais

_ , d,rba du- va!S° kad gautų-valstijos pašaipa. 3:30.
1^1 ye?, “Ib.yy3-se51e?^i b°yaI“™«, gyventi i Riiladek Būtu žmoniška, kad kas ™teiys, ir ponas Buiy, pa-. . . . .
Ii piasau almazo stiklui lai-nime du airbantieji lengv-ai hia k • .. a,)la!1ųvtu. ,is vįe„išas> keitęs pavardę, aišku, nuo f nepasitikėk,te žmonėms. Jie labai klastingi. Jų dide
zvti, r.es Lietuvoje jo nėra. gali išmaitinti sėslus vai- Ai -uo ,,,etu svečiavausi pas Į;. laįkyraas ;)adėtu jam pa! W priedo neatsisakys.

"Dovanokite, brangi ma- S?.t0Ju.s’ bet. paiazittj apsės- dūkia Virginijos valstijoj, sveikti. Lankytojai ligoni- -----------------------------

savaite $8.00 daugiau negu

A * • «# , Vt CA » XX keli | Vv »
kad mažai parašiau. Lietuvoje, kur valtie- Grj^usi klausinėju

. — - 1 T • I ii’UVA i'jn Ivmi/I '/i .iT-n *myte, Kaa mažai parašiau.”-’.—-------grįžusi klausinėju vieno,'nė] vra
Kai gausiu nuo Jūsų. taj ciai velka sunkią oaudziayą t;Įausinėju kįto apie B. R./nėjami ir tik
daugiau parašysiu. įdedame 1Rusls.kl^n}s Ponams? du./br; tiek sužinojau, kad atleido'mi i uriėrni,
tiis fotografijas. ba"tl€l! ,r l’ags e™ d»'b« iš darbo, ir kad jis išvvko’ kuris

"Sudie, brangi mamyte ir nedavalgę ir jų seimą ba- į ph.;,a Pa • '
tėvelis. Lauksiu greito at- dauJa- Tokią vergiją Į Lie- j,. gtai ?aunu laiškuti išigėlėm. Jis vra karo vetera-
sakvmo . . tuv^ atnese Maskvos aikta

jž Okai apklaus!- Aklas išlaikd teisininku 
tada leidžia-

mmo kambari.
egzaminus 

I

lės akys, nes jos pilnos klastos. Ee to, jie visuomet al
kani mėsaėdžiai. Žmogus, nors ir sotus, vistiek užmuši
nėja, r.es jo apetitas yra nepasotinamas, nori vis daugiau 
ir daugiau. Tai labai biaurus sutvėrimas. Vaikų mažiau- 
šiai bijokite, nes jie katinėlius myli. Jų patelės Įsisuka 

178 Massachusetts tei- j ba:sjas spalvas, kurios atrodo kaip kruvinos ir per vi-

tura.
jo anglų kalba iš Philadel-įnų skyriuje.

____  apstatytas minkštais . , . . . .» 5------------1,--------  --------
baldais, papuoštas puikiom Plbinkų, kurie neseka: is- ?as fųenas aIų ugnies maistą degina, kad atėję patinai 

laikė egzaminus, yra aklas
G. Khachadoorian. Jis bū-

viską surytu. Jie baisūs ėdikai. Žmonės tarpusavyje da-

Redakcijos pastabos:
Trumpas tas laiškelis iš 

Lietuvos, bet kiek jis paša- UŽSAKĖ “KELEIVI” 
ko! Negaudavome laiškų iš DOVANU
saviškių Lietuvėje- o negau
davome todėl, kad paštas

žnai susiėda ir labai vienas ant kito loja. vpač kai susi-
13 metu sužeidė sa-damas 

v
baigė «iv ti?\ \ m m iiiiąjcj 
kyklą, bet ir universitetą h 
išlaikė teisininku egzami- P<*s kaimynus, gal kokią pelytę nutvei’siu.

phijos miesto ligoninės. Ki
tą dieną važiuoju jo lan-' 
kyti. Leido tik valandą lai
ko kalbėti, tad per ją nega-

----------  Įėjo išpasakoti visų savo
Rudžius iš Detroit, pergyvenimų. Kita savaite’

A. Yatužienė

Moteris tapo vyru

r, at;- iv nui-U - Lioitn l'e5-ka daugiau patelių. Reikia saugotis ir linksmų žmo-
aigė ne tik viduriniąja mo- r‘Kh kai Jle vienari kltarn dantls rodo* Pate1^ luPos V1‘ 

da kiuvinos. Saugokitės žmonių. 0 dabar aš bėgsiu

Haydcn Bridge, Anglijo-11^; , , i ... ... , .. ,
Lietnvojei "nei,.lėmė laišku Mich., atnaujino plenume-važiuojam su p. B. Valiene.lje, vienos mokyklos moki-,.Khachado^^ Is medz.okles gijzus. kate rado savo lizdų isdias-
i užsienius”. O kus pašto ratą savo broliui M. Ku-Dideliam mūsų nustebimui i niai, vykdami Velykų ato- L -<a'/> s.)tv,al\ .cs dcubą kytą. Su&ijaudmusi, kniaukdama puo e įes o i \ i ų. 

ir priiminė- ožiui. Cleveland, Ohio. už-miesto ligoninėje jo nebe-jstogų, amžinai atsisveikino fLau(bmu įstaigoje, o gal n Is kampo virpėdamas išlindo katinukas.
tur būt ir sakė jam kalendorių ir pri-radome—išvežė i valstijos'su savo mokytoja panele'er?*ls oKaio piakuka. —Mamyte, čia buvo alkani žmonės, verkdamas

-- - - - !skundėsi mažiukas,—jie sugaudė mano broliukus ir čia

A. J.

Įstaigos laiškus 
jo- tai laiškai,
dabar dar guli politinės po-Huntė Maikio Tėvui dovanų ligoninę. Praslinkus savai-! Olivia Būry. Mat- kai jie 
licijos archyvuose. O ry- 3 dolerius. tei vėl važiuojam tryse su!grižo mokyklon po atosto-
šiai tarp giminių taip ir bu
vo nutraukti.

Rami sąžinė gaii miegoti ir, pat juos savo baltais dantimis sudraskė. Aš mačiau jų 
p. Valiais i Phila. Suradome-au, jie rado nebe “panelę perkūnui griaudžiant, bet kal-;p,-uvinas lūpas.

Joe Slepavičius iš Port ji ligoninėje. Linksmas,; Būry”, bet “poną Būry”. Jų tes jausmas su ramybe negali Plyštančia širdimi motina nusiskubino i žmonių
Dabar iš Lietuvos ateina Hope. Ont.. Canada- užsa-mandagus kaip visada, ne- mokytoja iš moters pasidarė s:- gyventi-

Jautriau laiškų, bet žmonės kė 
ir dabar vengia daug ka ra- 8-

laikrašti savo švogeriui galima pastebėti jo ligos.-vyras.
Pusvaikiui Toronto. Ca- Tai tikrai nelaimingas žmo- Paprastai lyties pakeiti-

syti. o daug laišku politinės nada ir prisiuntė Maikio gus. Visokie pergyvenimai, mas vvk?
policijos cenzūra ir dabar Tėvui dovanų $2.00.

a operacijos bū- 
vvrai (arba mote-karas, bėgimas- pavojai par- du. 

bloškė žmogų. Gal kas pa- rysi, 
sakys, kad ne jis vienas sius kitos lyties požymius,!

knune tun įssivysciu-
AR JIS GALĖS MATYTI?

Balandžio "> d. \eu Yorko gatvėje sieros rūgštimi buvo 
<tpipi h as laikraštininkas Victor Riešei. Spėjama, kad lą 
padarė uniju raketieriai, nes Riešei su jais kovojo. Da* 
bar Riešei guli St. Clares ligoninėj. Gydytojai deda ga
limas pastangas išgelbėti jo regėjimą. Vž piktadariu 
pagavimą paskirta keliu dešimčių tūkstančių dolerių 
dovana.

Gręžinkim p. E. MIKUŽIUTĘ i SLA Iždo Globėjus

L. A. Veikėjai:Geri). S

P-lė Euphrosir.e Mikužiutė yra žinoma visiems Chica
gos lietuviams, nes nuo pat mažens- iki pat šiol ji ryžtingai 
dirba jų ir Lietuvos labui- šimtus lietuvių ji mokė anglų 
kalbos. Amerikos istorijos ir pilietybės ir pagelbėjo jiems 
gauti šios šalies pilietybę. Kiekviename st.imbesni;«ne lie
tuvių pasimojime ji yra pirmose eilė-e.

P-lė Mikužiutė yra žinoma i'- tūkstančiams kitų kolo
nijų lietuviams, ypač S. I.. A. nariams, nes ji yra darbšti, 
sumani ir gaspadoriška.

Ji išėjo aukštuosius mokslus žymiausiame Amerikos jg 
universitete. Vėliau studijavo dramą, apdraudą ir invest- 
mentus. Illinois valstybėje yra apdraudos brokeris. Ji dabar 
dirba kaipo vaizbos žymių spocial'stč.

Būti S. L. A. Iždo Globf ia iai yra lengvas ir jau papras
tas darbas, o organizacijai ji buvo ir bus naudinga.

širdingai prašome balsuoti už E. MIKVžIUTĘ.

MIKl ŽIVTEI IŠRINKTI KOMITETAS 
G822 S. Rockwell St. Chicago 29, Illinois

Franklin

TAI BENT ALGA

-.w c - «S
Tas “v y ras’* gimė Baltimo
rėj, Md„ 3 mėnesius ank
sčiau negu reikia ir tesvėrė 

1 cvarą ir 11 nucijų. Gydy
tojai nemanė, kad jis gy
vens, bet jis gvvena ir po 
3 mėnesių jau sveria visas 
7 svarus.

kambarius. Žmonės, sugaudė katinukus, buvo tokie 
linksmi, kad visas duris paliko atviras, ir katė be kliū
čių galėjo Įeiti. Moteriškė lankose laikė iš baimės ap- 

į mirusi kačiuką ir ji iš džiaugsmo bučiavo. Vargšas, mir- 
' tinai išgąsdintas katinėlis, tematė begaliniai dideles 

i akis ir kmvinas lūpas. Tik niekaip nesuprato, kodėl val
gomas ir draskomas jokio skausmo nejuto . ..

OOOOOOOOMOOOOOOOOM9OOOMO«a0OMM
Mamytė labai dėkinga

nvtės gimtadienio pro- \| 
ižrašiau iai “Keleivi.” i

Mamytės
ea užrašiau jai “Keleivį.
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la- 
hai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterį) Skyriu
je, skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias* Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū. dukrele, ačiū”...

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

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

Kel ei r i k
SM F.. vv aa»«»



No..J6? Balandžiu 33, 1356 X^XJX-£j1 • Io, CU. r>UO 1 Oi4

Ką žmones kalba apie vieną klubą prie dviejų žmonių, tai kaip
gi tu. Po vii, galėtum apie tai 
žinoti?

— Teisybė, aš pats tų sor- 
kių nemačiau — prisipažino 
Povilas, — bet veiterka, ma- 

pasigyrė kitoms mote-

Aplink Bostoną yra ne- Jeigu užlaikysi sekretą, tai 
maža lietuviškų klubų ir vi- pasakysiu tau i ausi.
siems gerai sekasi. \ isi jie _  Sakvk drariai Pov'1
turi nuosavus namus, dažnai T, , ... y. , 1 f ’ 1 * '
groja muzika, jaunimas, ge- ?UK..t“z,naJ; Ka<'a’ne pan' '-vt' ,!,OT
ria. šoka ir linksminasi. Bet ?pl,n.ls pastas' Pletkų nepa’ uždirbus. oO dolerių, ir
pasitaiko ir juokingu išdai-da,7T . - ,, . . daba|- ?lta ^"įĮ8 e*na ,ls
gu. Apie vieną klubą man ~ f,tna,1’ musų klube v!e’ ?as?as,! .aus<. lr. bevelk visi 
teko nesenai nugirsti šitokia n« nakt* buv0 pa<lalytas te; kubiečiai apie ją žino. Vie- 
“istoriia” *" atras» kuns musiJ veitenui nas klubo viršininkų jau is-

— Ar buvai mūsų klubo kaatav0 $50-°° už Paaižiū-siplepėjo. kad tas veiteris su 
pereitame susirinkime? - ... , 'eiterka buvo pasaukti ir j
klausia Jonas, susitikęs Po- , ~ As tau netlklu' sako valdybos susirinkimą pasi- 

•j * Jonas. aiškinti. Bet, Jonai, tu palai-
* i — Tikėk netikėk, ale taip kyk savo liežuvį prikandęs,

• — Buvau. buvo. Matai, veiteris norėjo ba aš tau sakau tiktai į ausį.
— Ar buvo raportas apie Pamatyti kaip veiterka išro- Nesakyk nei savo pačiai 

-- ‘ do Ievos kostiume. Nu, ir As, kaip Keleivio ko-
padarė jai pasiūlymą: pasi- respondentas, negaliu pasi
rodyk kaip Ieva, juk mes bažyti, kad tikrai taip buvo, 

bet at-

pereitų metų biznį? 
— Buvo.

Girdėjau, kad__ „„v. pernai ...
klubas padarė daug pinigų. ^a taip, kaip rojuje. Ale nes pats nemačiau,
Ar girdėjai kiek7 veiterka ne durna. Šiur, sa- pasakojau ką iš kitų girde-

— Taip, apyvarta buvo ko’ pasirodyti galiu, kaip Ie- jau.
didelė, ale pelno liko visai va’ ale žinai’ sako’ kad toks Korespondentas,
nedaug, paaiškino Povilas, kostiumas brangiai kaštuo- 
Kiek patylėjęs jis pridūrė: ^a* 50 dolerių jo nepa-
— Matai, mes turim labai matysi. Nu, o mūsų veiteris 
mokytą kriaučių, kuris su- ce^avas vyras, tai ilgai ne
veda visas ličbas ir ant mi- galvodamas išsiėmė savo 
tingo pasako, kiek pinigų
yra arba nėra. Tai' tiek mes .

žinom. Jeigu pradėtum Netikiu. sako Jonas.

GARDNER, MASS.
Geras medžiotojas

Vietos laikraštis plačiai 
paketbuką ir paklojo veiter- parašė ir įdėjo John Kulish

ir
kritikuoti, tai gautum "men
ševiko” ar “fašisto” vardą. pTllkos’ 
Ir nepasipriešinsi, nes

kai 50 dolerių ant baro.
— Netikiu’ — sako J

— Juk klube visada yra

dis-toks
tai 

teatras”

(Kulišausko) ir jo medžiok
linio šunies Jiggs nuotrau
kas. Mat, Kulish per 3 me- 

kaipgi tenai tus nušovė 30 laukinių ka- 
galėtu ivvkti? Jonas anksčiau gyveno

Skandalinga manchester. conn. Skaitykite knygutę
traąedija Choro koncertas JUOZAS STALINAS

tai nebuvo baustas ir žadėjo 
'daugiau nebemėginti pa- 
' bėgti. Čia ir už žmogaus už-

--------  Balandžio 22 d. 2:30 vai. arba kaip Kaukazo razbai-1 mušimą tebaudžiama tik 20
Pereitą savaitę Amerikos p. p. Lietuvių svetainėj (24 ninkas tapo Rusijos dikta-metų kalėjimo — mirties 

spauda pranešė baisų atsiti-Gohvay St.) Manchhesterio torium. Joje J. Pilipauskas bausmės nėra.
kimą South Carolinos valsti- lietuvių choras rengia gražų prieš kelerius metus parašė Aišku, važiavome ir i 
joj, Parris saloje, kur yra koncertą. Be choro, p. Lilian tą, ką komunistai tik šian- veikiančio Mauna Lao ugni- 
marinų mokomoji stovykla. Bastytė-Sidney dar dainuos. (Ben teišdrįso pasakyti. kalni. Bet jau ne busais, o 

Seržantui McKoenui buvo solo ir kartu su savo vyi-u Kaina tik 25 centai, gali- džipais, nes ten busai nega- 
pavesta mokinti 75 naujo-Edvardu. te atsiųsti pašto ženklais, p Įvažiuoti. Vingiuotu keliu
kai. Vieną vakarą, jau apie Dainuos ir choro kvarte- Rašykite: “Keleivi*”, 636 pasiekėme 10,000 pėdų auk- 
10 valandą, tie naujokai sė- tas. Choras turi paruošęs Eroadway, So. Boston 27, ščjo Kadangi oras aukštai
dėjo barako kieme ir link- oaujų dainų. Chhorui vado- Mass. 
mai leido laiką. Išėjęs lau- auja p. Pekanus 
kan seržantas McKoen kaž- E. Sidney vadovaujamas' 
ką jiems pasakė ir jie pra- stygų orkestras linksmins 
dėjo iš jo juoktis. Supykęs. Svečius savo žavingomis nie
kad naujokai taip lengvai į lodijomis. Bilietai nebran-; 
jo “autoritetą” žiūri, jis tuoj gūs. *r
sukomandavo juos rikiuotis Visus kviečia į 
ir pasakė: “Aš pamokysiu atvykti 1
jus disciplinos!” Ir liepė Rengėjai,
žengti pirmyn, tiesiai į balą,

iš ilawaįų

daug retesnis, tai jauti oro 
trūkumą, ausis visai užgulė. 
Ten radome 6 colius sniego 
ir 28 laipsnius aukščiau nu
lio. Juo aukščiau lipome, 
tuo daugiau sniego, tuo že-Atkelta iš 4-o psl. )

parduoda jų pačių paga- mesnę temperatūrą radome
koncertą mintus dalykus. Ir kad ma-

tymumėte, ką jie padaro iš
medžioTen esama geriau

------- siu amatninku.*■
Klausiau, ką jie daiys su 

jau aplei--senais pastatais, kai pasista-
po kurią niekas niekad ne- Aleknos keliauja 
vaikščioja. Draugai Aleko

Naktis buvo tamsi ir šal- do Floridą ir pasileido į va-tvs naujus? Sako, vienus pa- 7au^iau1 ™ 
ta. Naujokai subrido į van-karus. Žada pasiekti net .riks Įrankiams susidėti, o 
deni iki juostų, bet seržan- Kaliforniją ir iš ten grįžti į kitus sudegins, 
tas buvo nusistatęs parodyti Bostoną, 
jiems ką jis gali ir liepė Ligonio sveikinimas 
naujokams bristi vis tolyn J. Vaivada, kuris gydosi nio. 
ir gilyn. Staiga pakilo nau-G a uti n go (Vokietijoje) Klausiau, ai 
joku riksmas: “Gelbėkit, džiovininkų sanatorijoj, Ve-pabėgti. Sako, vienas buvo 
gelbėkit!” Jie sukrito i gilų lykų proga atsiuntė sveiki-j pabėgęs, bet pabraidęs po 
kanalu, kuris ėjo per tą ba- nimą.

Kalėjime nemačiau 
vieno baltosios rasės kali-*,

mėgina

... . 11 v , • ▼ • . , v. . Gardnery, o dabar dirbaciplina musų klube kaip Jonai, argi tu nežinai, Squantum N.H. registruotu 
Maskvoj... kad publika klube būna tik vadovu (ree-iqtered miide)

Čia Povilas permainė kai- iki 12-tos valandos. Paskui g
bos temą ir sako Jonui: klubas užsidaro; lieka tik Serga Družinskienė

— Ai tu gudė jai kokių veiteris ir veiterka. Ta-igi Valerija Družinskienė, ku-
fonių mūsų klube vieną nak- teatrą galima padaryt be rj su gavo vyru saUsi0 mėn. 
tį atsitiko? cenzūros, — paaiškino Po- minėjo vedybinio gyvenimo

~ ^e’ negirdėjau, —- sa- vilas. v . 50 metų sukaktį, paguldyta
ko Jonas. Ai klubo kasa \ !?!iek a$ netikiu, vietos ligoninėn. Toj pačioj 
papuolė? ginčijosi Jonas. —Jeigu ligoninėj guli ir Mudrienė.

— Oi ne, ne kasa- Jonai, tokios komedijos dėjosi tik Linkime ligonėms greitai
pasveikti.

AR JŪS ŽINOTE . .įf y Ii £15*10
Kada Amerikoje išėjo lietuviu kalba pirmas laikraštis, ka- 

da ir kokie ėjo ir tebeeina kiti mūsų laikraščiai? ŠV. Petro ir Povilo drau-
Penkis metus rinkau knygai “AMERIKOS LIETUVIŲ gijos susirinkimas nutarė 

LAIKRAŠČIAI 1879—1955” medžiagą. Dabar toji knyga ati- pakelti nario mokestį nuo 
duota spaudon. Knygoje sudėta ne vien tik ėjusių ir tebeeinan- kitų metu sausio 1 d. iki $9.’ 
čių laikraščių, žurnalų sąrašas, bet ten telpa ir Įdomesnių iš tų Taip pat nutarta, kad na- 
laikraščių paimti straipsniai, žinutės, trumpai kai kurių spau- , juj sulaukusiam 65 metų 

raščių teŲus mokama tik pomirtinė* i *pašalpa.
Birželio mėnesi bus ren

giama gegužinė, kurios die- 
Užsiprenumeruok tą knygą tuoj dabar. Kas už ją iš anksto na nustatys valdyba GegU- 

atsiųs prenumeratos 5 dolerius, tie bus skaitomi garbės prenu- žinei lwšti šitoks
Zrktn°vįoi eir jŲ Vardai ir PaVardČS bU? fraŠyti tOje 200 PUS,a' komitetas- A. Juška, B. Ku-

Visais knygos reikalais prašau kreiptis: . Y’ ^į^niauskas,
T Ch. Genaitis, G. Panevėžys 

ir J. Bekeris.

dos bendradarbių aprašytas gyvenimas ir Įdėta 35 laiv 
antgalvinės nuotraukos bei kai kurių redaktorių ir suvažiavimu 
atvaizdai.

MIELAS BROLI IR SESUTE.

FRANK LAVINSKAS. 4141 46th SU Long Island City 5, N. Y

Siunčiam Maistą Lietuvon su Garantija Gamiskis.
f'

Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa
kietų siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
is anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 
tam, kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra l’£ sv. bekono, l’« sv. ‘ 
jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. rųžių,
3 sv. cukraus ir ’z sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv.
jautienos, 2 sv. bekono. 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių. ____
miltų. 2 s v. cukraus ir% sv. kakao. Gros Smito

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite,' Brocktono, 
kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo į skrajojantis 
adresą. Muitai j paminėtas kainas Įrokuoti. Rašykit: malonumai.
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. VVOR( ESTER. MASS.! Pradžia?

Vytautas Skrinska, Savininkas

NORWOOD, MASS.

Alto šokių vakaras

Balandžio 21 d., šeštadie-, 
nį, Lietuvių salėj (13 St. i 

! George St.) Alto vietos 
sv skyrius rengia šokių vakarą.!

orkestras iš 
bus bufetas, 
paštas ir kiti

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS BARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietinių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Seimai 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
JO7 West 30th Street, New York 1, N. Y.

vai. vak. įėji
mas 99 centai. Visi vietos 
i»- apylinkių lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

Rengėjai

PASTABA

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

Franas- Ritautas. lietuvis, sako, 
šad rei ’ ienam asmeniui nereikia 
i .rėti |,l;kė>, arba žilus plaukus 
int l aivos,

NE’’, ERA. privatiška forniu- 
in. kuria iš.Iirbįjas vartoja per 
J'» metų. Jis turi sveikų pakaušį, 
i'iri jauno vyro išvaizdos plati
ns, neturi nei vieno žilo plauko 

Bangelis pripažįsta Krano Bitautc 
teoriją, kad plaukai gali slinkti, 
5et ju vietoj turi ataugti nauji. 
Jeigu nevartosite paprasto muilo, 
g,i vartokite NEIV FRA (Nauja
Gadynė! formulę non Peter- ! 
-ent Shampoo, J

Siųsdami užsakymą, prisiųskite ■ 
?2.00. gausite S oz, i.iųuid butelį. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
,W2 So. Pearl, Denver, Colo.

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

lą. Visi rėkė, bet niekas nie
ko nematė patamsy.

Kai kuriems pavyko van
deny nutraukti nuo savęs 
drapanas ir išplaukti į salos 
krantą. Bet jie buvo tiek su
šalę ir nuvargę, kad iš ryto 
buvo atrasti jau be sąmonės?

Kitiems pavyko sunerti! 
lankas, padalyti žmonių; 
grandinę, ir skęstančius iš
vilkti iš kanalo. Bet 6 naujo
kai prigėrė.

Bet ši skandalinga trage-Į
iiia vic-vi. į

Tik pirmą dieną laikraščiai! 
suriko apie ją dideliais ant-i 
galviais. Ant rytojaus jau 
nei žodelio apie tą baisų1 
įvykį — nei laikraščiuose, 
nei per radiją, tartum nie
kur nieko ir nebuvo! Žuvu
sių jaunelių motinos verkia, 
giminės jaudinasi, visuome
nė nerimauja ir spaudai čia 
didžiausia proga prirašyti 
puslapius sensacingų žinių. 
Bet eina tyrinėjimas ir kol 
kas visi laukia, kas iš to 
išeis.

S. M.

Uljd MCI Ilki VII J <X ---------

ŽOD

Kovo 15 d. mirė mūsų 
mylimas vyras ir tėvas
PETRAS VISOCKAS,
gyvenęs 83 Garner St., 
Allston, Mass., gimęs 
1892 m. Niveronių kai
me, Bagoslaviškių pa
rapijoje. į šį kraštą at
vykęs 1910 m., priklau
sęs So. Bostono lietu
vių piliečių ir Cambrid
ge lietuvių klubams, 
.Aolilzoc imnna Antani-įsausvy.ic’ --------
ną, sūnų Vincentą ir 2 
dukteris: Florenz Gi- 
dick (Jamaica Plain, 
Mass.) ir Jeannette Žu
kauskas (Baltimorė, 
Md.), palaidotas kovo 
19 d. šv. Mykolo ka
pinėse.

Dėkojame giminėms, 
draugams ir visiems, 
kurie mums šiuo ar tuo 
padėjo mums taip sun
kią valandą.

Žmona, sūnus ir 
dukterys

A. LALIO didžiausias ir geriausias
anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų. NAI JA LAIDA, 12S0
Kieti andarai. gražiai Įrištas, tinka knygynui ir kiekvienai 

šeimynai, ypatingai Amerikoje gimusioms lietuviams.
KAINA $14.00; Pinigus siųsti su užsakymu; Kreiptis;

DR. D. PILKA—546 E. Broad*av—SO. BOSTON27, Mass.

Ji.

Džiaukimės

mane. nes
311 psl.,

mane. nes

pavasario gamtos gaivumu gražumu ir drauge knygų mei
lės šiluma ir nemarumu- O kadangi žmogus be knygos, 
kaip be galvos, lai kada jis sėdi po pražydusiu medžiu ar 
kaitinasi saulėje laikas jam sako: kodėl, broli, neturi kny
gos savo rankose, kodėl neskaitai, kodėl nekrauni i gilius 
savo galvos ir širdies aruodus tikrojo gyvenimo turtų ir 
knygų meilės malonumų?

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai 
myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai, 

kaina $3.00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai
aš parodau tau gyvenimą baisesni, negu pats gyvenimas 
parodytų. 316 psl., kaina $3.00. Iliustruota.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi.. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

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

VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Ut $5! Bet kas nori 1. 2 
ar 3 knygų, tai už l $2, už 2 $3,už 3 $4. Persiuntimo kaš
tus apmokame. Rašykite:

Dr. Alf. Mamerta, 3325 So. Habted St. Chicago 8, UI.

paparčių miškus, po poros 
■ dienų nuvargęs, šlapias, iš- 
i badėjęs vėl sugrįžo. Jis už

Prekyba čia išimtinai 
japonų rankose. Čia yra 13 
cukraus nendrių ūkių, ku
riuose dirba daugiausiai fi
lipiniečiai. šitoj saloj yra 
daugiau ne 100,000 raguo

čiu auginama 
.daug gėlių, iš kurių gerai 

J pasipelnoma. Auginama ir 
kavos. Daug daržovių, turi
ma ir vištų, bet kiaušiniai 

k j brangūs: 82 centai už tu- 
" žiną.

Kitą kartą apie kitas sa
las.

Senas Karys

BIBLIJOS TYRiNĖTOJŲ 
GARSINIMAS

Kaikuiie is suminėtų dalykų, ku
rie bus sunaikinti kaip žmogaus am- 

Iz.ii! priešai, yra taip jsisa.\nijy, kad 
žmosrui atiouo visai necegalima juos 
išrauti ai ju nugalėti. \ įsai kitaip 
yra pas Visagalintį Dievų. Jo valiai 
niekas r.e"aii pa. (priešinu ir jo nu- 

■ tariniai tu. i įvykti ir paskirtu laiku 
tikiai įvyks.

ivuonie. mūsų dienraščiai skelbia* 
Į Kad vient.k Jungtinėse Valstybėse 
, Kasdien ligoninėse jjydosi uauguau 
kai miiionas žmonių, labai sunku įsi- 

Ivaizdinti taip gali būti pašalintos

yta po 50,000 arba daugiau žmonių, 
'nepigu tikėti, kad mirtis kada norsy,bus 
' gus 
sar. 
yra
dėjimus, Kati ji- pats pasidarys žmo
gau l.šge.b-toju ir išgelbės jį iš vi
si: šitų neprietelių.

Pers'aitvsiu dar porų brangių ii 
šilui - palink.minančią pažadėjimų. 
■•Dievas nušluostys nuo jų akių vi
sas ašaras, mirties daugiau in-nebus. 
mi dejavimo, nei šauksmo, nei skau
smo nebebu. daugiau, nes kas buvo 
puma. išnyso.”- Ap,-. 21:4.

Šventasis Dievą pranašas Izaija.- 
yra daug parašte apie būsimus Die
vo Kaimy-l s palaiminimus, kuriai- 
pakiu n.eji tarės progos m.udoti.- 
Kristui karaliaujan.. Antrame sky- 
i ui;e jr kadoa apie visų tautų sudo
mimą ir gaiutiną karių panaikini- 

ii

pašalinta. Suprantama, kad zm.o- 
.tevuri galios pašalinti šitų save 

kinto.”.; n naikintojų. Bet Dieva.- 
davęs piisieka patvirtintus ža

ą. i ieviniame ji.-- kai1 a apie Rar.iy- 
iiė.< Kunigaikštį, kurio karalystėje 
ln;s įstt iy ta amžina ir i>e;.raiinė ra 
aiybė. \ ieu. diktante jo pasakyta 
kad ■ iėšrieji žvėrys bus sutaikyti su 
žmonėmis; ir niekur nelabus kenkia
mu arba gadinama. KeuirioiiKtaiae 
jis pranašauja apie pašalinimą vi
lkiu žmogaus spaudčjų ir atėmimą 

nuo jų įvairiausių sunkių naštų. 
■ r.-tiesiiitis penktame gi pasakyta, 
k;..! tyrumos ir apleistos vietos žydės 
Kaip i! ?, ų daržai it kad skausmai 
ir Mtitoiima; bėgs šu’ir.”, o jų vietą, i ir linksmvliė

Paieškojimai
Iš Lietuvos gautas svarbus laiškas 
ir giminių paieškomas John SORAS, 
prieš du metus gyvenęs t<019 de 
L’Epee Avė.. Montreal. Canada. Jis 
pats ar jį žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

J Tanaas-Tamašauskas 
8558 Ilart St.,
Brooklvn 37. N. Y.

Paieškau draugo ir gerai pažįsta
mo ANTANO ŠALKAUSKO. Jis gy
veno Žadeikių kaime ir Kaune. Gir
dėjom. kad dabar Amerikoje. Jis 
pats ar jį žinantieji prašom atsiliepti 
šiuo adi esu. Esame iš Žadeikių:

Mrs. M. Subačius 
289 \Vyona Street 
Brooklvn 7, N. Y.

Paieškau dėdės G. ŽEBRAUSKO, 
gyv BuKimores mieste. Paieško Bar- 
tuškevičienės žentas Yončys Viktoras 
ir Ye-nčienė Ona-Bartuškeviėiūtė, 
duktė Simano. Prašom atsiliepti šiuo 
adresu _ (18

\ iktoras Yoačys. Kauno sritis 
Kalvarijos rajonas. Junginių km.

švieži 
la( žiedai 

$125-

ti/, mt 
Visoje

dama da
pianu-avie.', ap e amžinuosius 
gri:< i.am • . Patartina atydžiai per- 
-keil/ii į ■ ardirtno: aus perskyrimus; 
o jei -:aii na vi-ą pranašystę.

(Bus daugiau>

įaugsnas
minė:', je pranašystėje ran- 

;ag panašių linksminančių 
ap <• amžinuosius žino

I Norėdami 
» j ir kitus da!

I::te knv; 
!.! US”. ’ 1 
tingiems

34 i i

—o—-
daugiau sužinoti šiuos 
kus iš Kibli ios. skaitv- 

•ut<- “ŠTAI JŪSŲ KAP.A- 
■ I-u-k. 25 centai. Netur- 
siunčiain veltui.

—o -
I.. P- S. A.

Lituanica Avė.
(’liiiag-.. s. III.

Paieškau ONOS BA LTRUŠIUTĖS- 
«JUŠKIENĖS iš Tursuėių kaimo, 
Šunskai parapijos. Ji pati ar ia ži
nantieji malonėkite atsiliepti adresu!

K. Merkevičius
2477 I’o.helave St. Ap. 2
Montreai 24. J’. Q. Canada

118

RAMUNĖS
Ramunės 

pusė svaro 
Ramunių ar

bata visada gerai 
gert. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų, šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškių lapai 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.

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

ALEXANDER’S CO.
414 Broaduav
So. Boston 27, Mass.

i' MES ATLIEKAM . . .

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

BIZNIO KORČIUKIŲ 
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
OBET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
<► PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

'•KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

I-

t



Fuplapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 16, Balandžio 18,1956
BUVO GRAŽUS SLA 43 kp. su*irinkimas Balsuokim už Kontrimą « Parduodami Namai ,

MARGUČIŲ POBŪVIS Pranešama, kad balan- Bronis Kontrimas yra 12 kambarius, garažas 2 mašinom, vis-i 
'__ Keri\ Utuva «»I>V 4^U1«U1UUVMC ž UViUV | jr/iniriinu i V «c •

landžiu 7 d. Dorchesterio 
klube įvyko

SOCIALDEMOKRATAI NEVERTINAM DAINOS? 
GRAŽIAI LINKSMINOSI ---------

--------  Turime Bostone
Lietuvių Socialdemokra- gerą ir vis tobulėjanti 

tų Sąjungos bd-sios kuopos chorą. Jis praeitą sekma- 
balatiziu
kyiis buvo 
malonus.
būrv matei visokiu veidu: moterų šešetukas ir žinomas

Atvelykio išvakarėse, ba- d.žio ?.? į 7 ,vah ““f ‘Į**““® kandidatas į demo- “mi‘-
7 ,1 Fin.-nbeterio V14 Piečių draugijos patai* kratų partijos konvencijos s. shapmau

naši- Pose (368 Broadway ) bus delegatus alternatus. Baisa •| Brockton. Mass.
linksminimas — mareučiu SLA 43 kuopos susirinki- vimas bus balandžio 24 d.------------------ : —±" ŽbatuL?"ffi mas„ kariame bus renkami Visi lietuviai demokratei »“•••

(18

vaiayoa pi aso nai ius su- “Laisvės Varpo” sprendė- 
suvažiavime dalyvavo

IšN’l’OM VOJ A M AS BUTAS
, . 4 kambariu butas antrame aukšte,'asmenys. Viskas spręsta šiitas vanduo, maži ir pavojų vie-, 

sklandžiai. Išrinkta ta oXnowskrarkt>' Kre,ptls:.
Ivanauskienė ir O. Paremkime lietuvybe* židinį nauja valdyba. “L. Varpo”:

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai phučių lr to- 
diw ligos. Priima bet kuria die
na, ii šokate susitarus telefonu ar
laišku.
Totsf. 22. Paaeoag. Bhode 

Adresas: Stato Saaaterii 
Walluat Laka. Rhode

Astumas: nuo Proviaence -24 my
lios, nue RTorcester—M nu, nue 
Boston ar Broektoa—60 bl. 
Thompson. Coaa.—10 mylia.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ano S iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas AN 8-1320

TeL AV 2-4128

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph4»*a Coraer 

DORCHESTER, MASS.

J.
V
žn
rence, is ten pat Savulioni. Pat Š°- Bostone gyvenančių Ta pačia pivg<t įcmciu toias Frank Medžius išeulė-
lš Xorwood buvo k. Neviac- nesimatė. prisiminti ir klubo metini mnkai ir humoristas rašyto-. - Ca neoninei ll^ie- Pard-?oc
kas su žmona, iš Bradford S. Liūdna- kad taip nebever- banketą. Įvykusi kovo 4 d. jas A. Gustaitis, be to, bus nn_ 1 k a ; aViom
Paplauskienė,' 7šTowelf L tiname savųjų brangenybių. Tai buvo gražiai pavykęs visokių nematytų Jvaireny-d’ 
Paulauskas, iš Lexingtono Tikėsime, kad neatėjusie- subuvimas. L ž jo pasiseki- bių ir gardi vakarienė. At-įsveikgtaįgtono
Kairaitienė su žentu ir dūk- .ū gailėsis ir kitų panašių mą taip pat dėkojama vaka- Vieinia - tolimo kraito 
terimi. iš X. Hampshire vai- Progų nepraleis. Choras ne- ro šeimininkėms, ponioms: 
stiios Atkočaitis u k. turėtų nusiminti: yra ir mo- Palby, Nedvins, Auskelisp Šiomis dienomis Bostone: Gegužės 5d. buvęs Bosto

'arduodu mėsos, daržovių ir „gro-Į 
biznis labai geras' ei'iŽO i dviem žmonėm. Arti bažnyčia. moky-Į 

. 4 ' kia. klubas. Vasara daug prekių par-jCia duodu piknikams. Nėra konkurenci-i 
, jos. Bandos—$30.00 mėnesiui. Kai-i 
na—$2,590. Kreiatis tel. EL 4-3783.'I

Parduodu Krautuvę
i mėsos, 

krautuvę,

_ . . . _ .... arba 574 Cambridge St.,
susituokia L. Izbickas Cambridge, Mass. (17

Pobūviu programą suma-kančių jo pastangas vertin-Štreimikienei^ Brazaitienei, svečiavosi Petrė Mikalaus-'no vyrų choro pirmininkas J?«su 
niai tvarkė org. 3L*Michel-d *r j°m^ džiaugtis. Čaplikienei. Jos Įdėjo daug kienė atvykusi net iš Vene-Lionginas Izbickas susituo-stei'm

meilės ir triūso paruošiant cuelos. Jos vyras Antanas kia su Danute Petronyte. 
vakarienę bei aptarnaujant Mikalauskas yra Yenecuelos Skautų veikėja”ir~lituanis- 

1 sostinės Carakas miesto in-j tikos mokyklos mokytoja 
, j Vida Karosaitė balandžio 1

NAMŲ SAVININKAMS
norite parduoti savo narna, 

šome telefonuoti vakarais V. 
OKUI, Realtor. CO 5-5463

sonienė. Ji gražiu žodžiu
prisiminė neseniai mirusi Mūsų šokėjai
Kuopos nari prol. \ aciovą tautu festivaly

Žem.

svečius.
X. Anglijos tautu festiva- Malonu, kad šio klubo po-! ’ „

vo pagerbtas tylos ]j/'įyVks balandžio 20-21 būviai vi*ada pasižymi savo P. Mikalauskienė Chica- ”.*. .lstekėJ° uz Eugenijaus
Vėliau ji pristatė jau minė- Uoreestery Mass" Me- šeimyniškumu. Čia atvykęs goję lankė savo seserį, o iš Klein0, *
tus svečius is toliau ir vieti-morial auditorijoj/Lietu-niekad nesijauti, kad esi i Chicagos atvyko Į Bostoną1 Kambarys Nuomai
mus: or. A. tNapocių su viug aUlovauti pakviesta viešoJe užeigoje; atrodo, aplankyti savo svainio inž
žmona. or. D. Pilka su žmo-

Biržiška. Ju atminimas bu-

atstovauti pakviestaužeigoje: atrodo, aplankyti savo svainio inž.! šviesus, puikiai Įrengtas kam- 
esi privačiame bute, J. Mikalausko; be to, ji ap- barys išnuomojamas vienam as-

na, ar. J. Kepą ?» žmona, kju ................................................................................................................-

A. .\amatej su žmona. B. jaįniįjį dalyvauja
gramoje balandžio 21 d. . .

v . , . , . 2 vai. po pietų- o vyresnieji Ja J° ne^ank5 darni.
Jl.che.šonaš, ar. i. Kapo- w ,)at V. S.

na, dr. J. Repšį 
A. Xamaksi su 
Kontrimą, jaunąjį Balukoni 
su žmona ir k. Kalbėjo S

Onos Ivaškienės tautinių šo- ^ad .... .
tarp draugų ir prieteliu. To-,lankė Eleną ir Brunoną Kal-meniui, yra garažas automobi- 

pro- d^L nariai, kurie yra primir- raičius ir kt. Įhui pasistatyti ir kiti patogu-
šę savo klubą, daug nusto-i .. , .. mai. Kreiptis:

Kaltu SU p. Mikalauskie- 3 Evendale Ter. Dorchhester.
j ne buvo atvykę ir čikagie- Telefonas GE 6-7595 
■ -• • iz-.., • 1

Bus patarnauta greit ir sąžiningai

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoju ir Chirurgu 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparato 
Pritaiko Akinius 

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

8OUTH BOSTON, MASS.

mus, ar 
trimas.

u. Mina ir b. Kon- Iš Bostono vyksta viso la- . . . . L u »
bo 56 šokėiai Skautai mini savo kankinius Ir Namaksy aukojo

Per 31. Michelsoniene po- " -. . , ... n i .• • •
būviui sveikinimu atsiuntė Lietuvių šokejaj televizijoj šeštadienį, balandžio Be paskutiniajame nume- davėjo darbas senam pensinin-
iš Chicagos Xoi a Gudienė m i. -i.- - . . <L, 6:30 vai. v., Šv. Pet-jt*y paskelbtųjų aukotojų A. kui, vyrui ar moteriai. Kreip-

’ Onos PasKienes tniirinm— parapijos salėje įvyks-;Kisielienės šeimai, dar au-tis:
kankinių skautų kojo A. J. Namaksy $1. 281 E St., So- Bostone. ’

. -’aujant Bos-j^ewi^x>co(xxxxxxx5eo3exx?(x>3e0esxxxxxxxxxx5©ęxxxx5e:xxxx?£? ‘-

pateli,u įeimisinkai pradėjo wuBH-TV’ičhanel Laikas UŽSlSūkyli Vietą iŠ anksto |
----- ’ - • • • • • - - 00X1 ivnaneipio- nienmeje dalvje Bostone £

gramoje. Jie šoks oželi. ir pirma karta išvysime Wor- x - .n,kams\ ^"ketams, sporto pramogoms., sukakiu\ įu mi- 
\ėdara. a;,, e.............. _ ~

X 
X 
X

£ Kreiptis} RAYNHAM COUNTRY CLUB, Frank Rožėno | 
SLA 43 kuopos susirinki- roJ klubo “^usVrinkdmo'aru'a- Bostono ir apylinkių lie- | šeimos farmos vadovybėje. x

me- Kuris buvo balandžio li šyme per neapsižiūrėjimą iš- tuvilI visuomenė prašoma
tylos minute pagerbtas jėisios eilutės anie tai. kad kaiP galima skaitlingiausiai £

mandagiai priminti, kad pramok .T*
jau laikas ir namo keliauti.

Žem.
Naujas finansų sekretorius

Paminėjo Ivašką
Tl , tės vadovaujama.
Pereitame numery Kuitū-

Yra Darbas Senam
Krautuvėj yra lengvas par- th£ BSLL

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

d..
neseniai 

fi
miręs eilutes apie tai

pirma karta išvysime Wor-g .r/"” HI<trYsvms'’ 7 . . V“
cesteno skautų-cių tautinių £
šokių grupę, Elės Vizbarai- * ^a^ma susitarti dėl visokio patarnavimo ir dėl programą.
TŽSc: t'df] m-oii ______ ___

buvęs kuu- susirinkimo pradžioie trum- aUilankni, kur skambės lat-!-♦ ,.4 - C* * • i • • > • . • «•

Raynham—Bridgewater Line Kelias 104.

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

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

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio arograma 

iš stoties WBMS, 1090 ki-
pos imar.-u sekretorius Sta- j)U K. Mockaus žodžiu buvo vių-lietuvių-ukrainiečių lian- ------ -- ...... - ■ - ■ - ----------lociklų, veikia sekmadie-
sys Mockus. pagerbtas neseniai miręs dies dainos ir bus l)uiki me' Drabužiu PakibtaiDptunnn ^u flnrnntiia !niais nu?, ikJ 12:30..val*

Jo vieton^ vienbalsiai iš- uolus klubo narys Aleksand- ninė Programa. , raKieiOl LiieiUVOn SU Lrūl OJUlįa ^eną> Perduodamos lietu-
linktas -Ju?t.na> \ aiČUiris. I as Ivaška. Mūsų vaistinė turi iiralininma siusti drananas t I.ietnva «u VlskoS daillOS, mUZlka IT
"----------- —— =--------'' BostonoBrocktono skautai

Mokykla yra 
< r. įkykbs išlaikymui

tautines dvasios židinvs!

IŠKILMINGAS POBŪVIS—VAKARIENĖ
’Mksta ŠĮ sekmadieni balandžio (April) 22 d.. 5 vai. vak. 

Lietuvių Piliečiu Draujijc

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0948
Res. 27 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Maaa.
Tel. FA 3-5515

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
ss didele nuolaida 

135 Emerson SL, k. BroadwayMūsų vaistinė turi įgaliojomą siųsti drapanas į Lietuvą su 
Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai 
nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš 

mose susirinkti 6 vai. v. pa- rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją, 
rapijos mokyklos kieme. Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra:

Bus. 4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui
42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų

-ės prašomi pilnose unifor-
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j
Baltic Florists gėlių ir do-į
vanu krautuvę, 502 East; _
Broadway, So. Bostone.

Atdara ano 9 iki 6, penktadieateto 
iki 8 vaL vakaro

.mų rmecu Braujijos salėj. 36S W. Broaduay. So. Bostone M- „
\nnvarT?-ie;.Jv-’aUS Oper°s soIistas s- LIEPAS; Solistė J. M U 
ADO.mA\ I< IL.\e; raĄtoias A. GUSTAITIS.

Skanūs salti ir šilti valgiai—bufetas 
mai gros studentų orkestras—gėlių vals 

VISI LAUKIAMI—

FLOOD SQUARE
HAROWARE CO.
Savininkas A. J. AMaa

<2S East Bros4way 
South Boston 27. M««u.

Telefonas AN 8-1148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklas ‘

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

Steponas Minkus.
teatrą vos neužpustė 1 ’r adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui, 

„ .... . i spalva pilka, ruda ar mėlyna.
^l^ksandiOS GustaitieneSj Pakietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil- 

>u Įvairiausiais geli- vadovaujamas dramos sam- noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa- 
ts—laimėjimų šulinys, būris balandžio 8 d. buvo iš-imušalais ir kitais priedais.

vykęs i Waterbury parodyti! Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl. 
"‘Raudonąjį vyną”. Jis pate-'platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; 
ko ten Į baisiąją pūgą ir. Ži-!4 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; 4 
noma. dėl jos turėjo nerei-iiar<^a’ medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli- 
kalingo vargo. Pūga daug kės .siū,u ir adatl^ P^^-
kam sutrukdė ateiti i vaidi-' Siųskite pakieto numerį, čekį ir aiškų adresą mums:

-AUKA $2.50
Rengimo Komisija

PERSIUNČIAME JŪSŲ SUDARYTUS

S7(.V7/v/t S Į LIETUVA
Į RUSIJĄ IR KITAS RYTŲ EUROPOS ŠALIS

. galima><• .' . galima užsakyti siuntiniams vyr. ir mot. drabužius 
ai medžiaga.', batus, sveicariskus laikrodžius, Singer 
vantas mašinas, vaistus, maistą ir t. t.

Muitą ir kitas išlaidas 
nereikia mokėti.

slU-

S:unt miai apdraudi

apmoka siuntėjas, gavėjui nieko

f.REITAS PRISTATYMAS
c siųskite siuntinius mūsų adresu Par- 

c**i post arba Railvay Express ne daugiau 21 svaro. Ne- 
sių>kite pinigu į> anksto. Mes. siuntini perpakavę ir iš- 

‘-imi jums kiek kainavo muitas ir kitos per-
mo i>lai<k> 

' 11.11 ni - • a • ' 'ra aei. ų rašykit ar skambinkit lietu

siu!.*
siunt

D<
viškai

TR\\> ATLANTU TRADING (O.
E!ii' i»ld. Kauni i u. pių \\. Broaduay. So. Boston 27, Mass.
Uorn-’en ablov ae ( A PITOI. M ARK ET. Ils Millbury St. 
TeleL.ri |'I. ų-hiiųj

miną, bet visdėlto atsirado 
keli šimtai teatrą mėgstan
čių, kurie ir per sniego pus
nis atėjo pažiūrėti bostoniš- 
kių atvežto “vyno”.

Sambūro režisorė A. Gus- 
taitienė pareiškė esanti su
jaudinta Avaterburiečių sam
būriui parodytu nuoširdumu 
ir jų gausiu atsilankymu, 
nors tą dieną ir išeiti ir išva
žiuoti buvo labai sunku.

D. Barmutė susižiedavo

Mokytoja Dalia Barmutė 
susižiedavo su Skorubsku. 
Barmutė universitetą baigė 
Bostone ir dabar mokyto
jauja Chicagoje.

, -

IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS. 
Vytautas Skrinska, Savininkas

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

įvairūs gėrimai—užkandžiai—pizza

šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Sekmadieniais Muzika ir Dainos

Tel. Bridgewate 855
POPULIARI VETA ŽIEMĄ IR VASARĄ

Savininkai:
Alphonse Stecke

Alexander Chaplik

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

John Petrus

11 Gartland Street 
Jamaica Plain. Mass.

Tek: JA4-4576

Visokie Reikmenys Ni 
Reikmenys Plumberiama 
Visokie Geležies Daiktai

ii

VAISTAS -A2IVA”
1—Vaistai nuo nudegimo tr 

nuo nuiutimo vandeniu.
S—Vaistas nuo atdarų iaiadg

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne

laimiu (ugnis, audra ir kt.). 
[Visais insurance reikalais 
[kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
59S E. Broadsvav 

So. Boston 27, Mass.

Tek AN 8-1761 ir AN 8-2483
OOOOOOOOOOOOOOMOOOUMMI

8—Akių vaistas.
4—Vaistas nuo kojų niežėji

mo, piritams, tarpupiritima ir 
papiritėma.

6—Vaistas nuo galvos nieftb 
jimo>

8—Vaistas nuo koeuUo. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite iitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (6-8)

296 SOver Street 
27. Mai


