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51-IEJI METAI

Kongresas Gavo Pirmą 
Subalansuotą Biudžetą

lilaidos Ateinantiems Mokesčių Metams Numatomos 
Mažesnės Kaip Pajamos; Mažų Perviršį Vyriau

sybė Siūlo Panaudoti Skolai Mažinti; Biu
džetas Išlygintas, Jeigu Kongresas Pratęs 

Akcyzo Mokesčius

ŠĮ pirmadienį vyriausybė Atominių Bombų 
Įteikė kongresui 1956-19571
metų biudžetą, kuriame nu- Kitoks Bandymas
matoma virš 65 bilionų do- " ,
leiių išlaidų. Biudžetas iš- Amenkos Atominės Ener- 
lygintas, pajamos šiek tiek 8’D°S Komisija pradeda 
viršija išlaidas. Vyriausybė
siūlo mažą numatomą per 
virši skilti valstybės skolai 
mažinti, o ne mokesčių 
naštai lengvinti. Vyriau
sybė Į biudžetą Įrašė paja- ar 
mas ir iš akcizo mokesčių, 
kurie šių metų balandžio 
pirmą dieną baigiasi. Vy
riausybė prašo, kad kong
resas pratęstų tuos akcyzo 
mokesčius ilgesniam laikui.

Vyriausybė žada, kad ji 
ir šių metų biudžetą suves 
be deficito. Tai esą galima 
bus padalyti dėl padidėju
sių valstybės pajamų. Ir 
ateinančių metų biudžetas 
numato aukštas pajamas, 
nes laukiama, kad 1*956 ir 
1957 metais darbai eis ge
rai ir todėl federalinė val
džia turės dideles pajamas.

Įdomų bandymą su atomi 
nėmis bombomis. Sprogdi-į 
narnos ne atominės bombos, • 
bet kita sprogstama me-i 
džiaga ir norima išaiškinti, 

sprogimas kitų bombų

TAIP Rl'OšĖ RASTĄ ŽEMĖS CKIO REIKALAIS

Bene daugiausia galvosūkio turi vyriau sybė dėl blogėjančios žemdirbiu padėties. 
Atvaizde matome, kaip prezidentas E iseaho’.ver <u padėjėjais k.uže galva-, 
ruošdami prezidento raštą kongresui. Iš kairės j dešinę: Fred A. Seaton, pre

zidentas, Gabriel Hauge ir žemės ūkio sekretorius Ezra Taft Benscn.

Sovietų Rusija ir Toliau 
Skatins Sunkiąją Pramonę

Per Artimiausią Penkmetį Žymiai Plės Plieno Liejyk
las, Anglių Kasimą, Aliejaus Gamybą, Mašinų 

Iždirbystę; Vejasi, Bet Toli Gražu Nepasiveja
Ameriką; Naujas Penkmetis Baigsis 1960 

Metų Gale.

Katalikai Giria, Sovietų Rusija paskelbė
Katalikai Peikia naają .^"kmečio pianą, jau 

sestą is eiles. Ir naujame
, ! ūkio plane pirmoje vietoje
Amerikos katalikų orga-; statoma sunkioji

nizacija, vadinama ‘.'pad0;! ginklavimasis, 
rūmo legionu , skelbia, kad1

į prancūzų pagamintas žmonių reikmenų tenkini- 
jmas nagai A. Daudet knygą į
! Laiškai iš mano malūno į pagaj naująjį penkmečio 
Į.-sas n e pa doras ii katalikai; jana pusįja numato 1960 
■neprivalą eiti jo zmreti. metu‘ k ęaminti 68 300. 
Bet prancūzų kataliku —

pramone, 
atominės

energijos gamyba, bet ne

gali išspogdinti atomines Įmonės Kaip Du Kunigai JT Saugumo Taryba
bombas ar ne. Tokie ban-; JfaŽiJia Gamybų Pešėsi Bažnyčioje Pasmerkia Izraelį naši organizacija
dymai daromi Nevadoje,į ’ --------- --------- i išgyrė ir vadina
atominių bombų bandymui Pereitos savaitės gale Apiskopalų Šventos Tre- Jungtinių Tautų saugu-; žvilgsniais vertą matyti 
vietoje. Didieji Detroito automobi-jybės bažnyčioje Brookly-mo taryba šią savaitę bai- Filme rodomas vienas ku-

Bandymas turi tikslo iš- lių fabrikai paskelbė, kad ne, N. Y., parapijonys sek- gia svarstyti
aiškinti, ar atominės bom- jje atleidžia apie 14,000 madienį sausio 15 d. turėjo apie pasmerkimą x4.k»vui,----  -• —CjUje
bos gali sprogti priepuola- darbininkų dėl gamybos nepaprastą spektakli. Tos dėl žvdų kariuomenės už-gaidžiui valgius, kurie jo landų su atominės 
maį. arba sprogdinant kita'mokinimo. Fordo kom pa- parapijos kunigas VVilliam puolimo ant Sirijos sargybų namuose laukia, kaip apie pagaĮba
sprogstamą medžiagą. Tas nįja atleidžia 4,000 darbi-Howard Melish vyskupo prie Galilėjaus ežero gruo-mišias, todėl mišias varė ” ’po* staHno mįrties, 
svarbu atominių bombų at- ninku, o General Motore ir buvo pašalintas iš savo pa- ožio 11 dieną. i kaip iš pypkės. Kitame sky- vyriausybės priešakyje Ru-
sargų apsaugai. .Chrysler kompanijos atlei-reigu. Parapijos komitetas Rusai pasiūlė labai griež- riuje rodomas vienuolis, ku

----------------------------- Idžia 9,381.

tą
ji

600 tonų plieno per metus, 
filmą aliejaus — 135,000,000 to- 
v įsais nų per metus; anglių —

593,000,000 tonų, elektros 
į energijos 320,000,000.000

rezoliuciją mg^s, kuris, laikė ti ėjas mi- juloratvalandų. tame skal
ią Izraelio siasir daugiau galvoja apie čiuje 2,500,000 kilovatva-

energi-

kai

Užsienių Rėmimas
Kelia Daug Ginčų rinkos sąlygos verčia

Socialistas Bus 
Prancūzų Premjeras

Prancūzijos socialistų 
partijos kongresas posė
džiavo pereitos savaitės ga
le. Jis nutarė remti “repu
blikonų fronto” vyriausybę 
kurioje vyrautų socialistai 
ir radikalai, su pagalba kai 
kurių smulkesnių grupių. 
Ta vyriausybė pirmiausiai 
rūpintųsi užbaigti neramu
mus Alžyro provincijoj ir 
riektų nusiginklavimo.

Prancūzų socialistų kon
gresas nenutarė, bet davė 
suprasti, jog jis pageidautų, 
kad vyriausybės priešaky 
stovėtų socialistas, partijos 
sekretorius Guy Mollet. 
tokią vyriausybę Įeitų ir bu
vęs radikalų vadas Mendes 
France. Bet daugumos par 
iainente \ yriausybė neturė
tų ir turėtų kiekviename 
balsavime žvejoti daugumą. 

FRANKLINO IŠKILMES

Benjamino Franklino 250 
melu gimino sukaktuvės 
minimos visame krašte. 
Sausio 17 d. 1706 metais B. 
Franklin gimė Bostone, liet 
jis pagarsėjo Philadelphi
joj. Bostone ir Philadelphi
joj jo sukaktuvės minimos 
labai iškilmingai, bet ir vi
sas kraštas mini pagarsė
jusį diplomatą, mokslinin
ką, spaustuvininką, ir filo 
sofa. 1

simoje buvo atsistojęs Ma- 
a, 

Ru
sijos žmonių gyvenimas bus 

i pagerintas. Skirtas laikas

vyskupo sprendimui pritarė tą rezoliuciją ir reikalauja,'ris sugalvojo receptą nepa-l]enliovas buvo skelbiam. 
ir 9 balsais prieš 3 nutarė kad žydai atlygintų ara- prastai geram likeriui ga- kafj ,* trjs me(US"
atsikratyti kunigo Melish. bams ----- ~ * -- *’’’-----Kompanijos aiškina, kad nuostolius. Ame- minti. Nieko tuose filmuo

Dėl vvriausybės 
priimti ilgų metų 
vėmimo programos 
se ir visuomenėje prasidėjo ka 
gyvi ginčai. Daugelis sena- Peniai metai
toriu ir atstovai mano, kadjlių dirbtuvės pagamino be- “auiai vvskupo paskirtas mo taryba galutinai balsuos 
nereikia užsidėti pareigą ii-; veik 8 milionus automobi- kunigas Robert R. Thomas. rezoliucijas ir bandys pri-
gus metus remti užsienių ;lių ir visų jų nepajėgė par- Jaika abu kunigai lai_ eiti kompromiso tarp rusu AniarKUKOį r UKSUI 
valstybes, bet tą klausimą'duoti, todėl šiais metais kė pamaida< daHio komu. ir Vakaru valetvbiu siūlv- 
pręsti kasmet, atsižvel-gamybą tenka mažinti. Lau- niją bet ?aliau įun Tho. mų. ’ ‘ ‘

giant i esamą padėti ir rei-;kiama, kad automobilių mas pareiškė< kad jis atsi.----------------------------
įmonės n daugiau daibinm- “tyčiotis iš religijos”

ir išėjo iš bažnyčios lauk. 
o kun. Melish paliko. Išei-

SUOMIJA RENKA damas kun. Thomas siūlė
SAVO PREZIDENTĄ ParaPij°nims.užtraukt Psal-

. , , ________ me 28, o Melish pasiūlė gie-
įlikusius kraštus, negu duo- o___ ..._________v . .- .-„rinti »«alnw lis po

kala.
Vyriausvbė mano, kad kų atleis.

nutaras užsienius remti ii-;-------
gesni laiką, galima būtų: 
planuoti didesnius darbus ir! 
geriau stiprinti ūkiškai at-l

Melish pamaldų laikyti, tokią uždėtą pa baudą išrei- u* kunigai gali kartais butu 
automobi- Rai.ĮU bažnyčion atvyko ir kalauti. Šią savaitę saugu- juokingi.

Įdomios Lenktynės

pramonės ir ginklavimosi 
politiką.

Palyginus su Amerikos 
gamyba Rusija 1960 metų 
gale gamins maždaug du 
trečdaliu tiek plieno, kiek

. Amerika pagamino per 19- 
Antaretikos kontinente metus; anglies Rusija 

apie pietinį polių praside-, metais iškas daugiau,Brink Banditai
Jau Apkaltinti/X“Įdomios lenktynės 

iu tautu dėl to konti- 
nento tyrinėjimo, o greitu

tai1) kaip Amerika dabar kasa, 
bet aliejaus gamyboje ru
sai ir 1960 metais nepa
sieks nė pusės dabartinės 
Amerikos gamybos.

Rusiškos diktatūros ga
mybos planai aiškiai rodo, 
kad Sovietų Sąjunga eina 
Stalino užbrėžtu keliu, sie
kia didinti savo karišką ga
lybę, o žmonių reikalų ten
kinimą atideda ateičiai. 
Tas turi nemažos ir politi
nės reikšmės, nes Rytų-Va
karų santykiuose ir toliau 
vyraus ginklavimosi lenk
tynės ir abejotino šiltumo 
“sugvvenimas.”

Sausio 16 d. sesi metai jajkn prasidės ir barniai dėl 
be vienos dienos, garsiojo to kontinento pasidalijimo, 
brink plėsimo banditai ap-, Ąntarktikos kontinentasi 

6 milionus ketvirtainių1 
mylių ploto ir yra visai ne
apgyventas, bet tyrinėtojai 

................................ mano, kad jame galima gy
vi a kalėjime........... venti ir kad ten galima

rasti žemės gelmėse viso
kiu metalų ir mineralų.

Dabartiniu laiku Antark- 
tikoje jau dirba amerikie
čių, rusų, prancūzų ir kitų

dant pašalpą kasmet pasibarė kalti.nti ginkluotą plėši-
nant ar kita metą tokia pa-j^ntoT"L'T<UuJ:: mitine. Ralis naraniinni,, uz k!l.V P'asizen-

girnų. byla įskelta 
imčiai banditu, kuriu

galba
ne.

Huv raibumu u,. to rinkimai. Babuotojai mitingu, mus parapijomų 
bu. teikiama <»i >renka 3p<) elektorių, kurie kaltina kuV* Melish, kad jis

vėliau išrinks prezidentą. vra komunistas, o kiti ji pa- . 
Iš kandidatų minimi šie laiko. Parapijoniu tarpe ne- 

Amerikos DarboKNOWLAND LAUKS 
IKI VASARIO 15 vardai: Kekkonen, dabartį-mazal yra ^menkos Darb( 

nės vvriausvbės vadas, žem- Partijos narių, tai partijai 
Wm Knov-M“^ Fagerholm, kaip žinoma, vadovauja

Iand77enato republikonų’Pa,;lamen,to Plinkąs so- komunistai ir bendrakelei- 
vadas, sako. kad jis iauk;,^alde,n,)k,atas: Tuomioja, viai.
iki vasario 15 d. ir tadaJkonseivatonų vadas n < a- pa,ap;joj kilęs skanda- 
jei prezidentas D. D. las suidomino platesnę vi-

Senatorius

senhovver nebus apsispren- k^k kuiks Jau -ua metų
dęs dėl kandidatūros, pasi- amzraus. 
skelbs kandidatu Į prezi-, 
dento vietą. Prezidentas'
D. D. Eisenhower maždaug

TORONTO, ONT.

apie ta laiką pažadėjo ga-1 Paskaita 
lutinai apsispręsti dėl savo] T 
kandidatūros.

de-
aš-i

Brink banditus išaiškino 
federalinė policija (F.B.I.), 
kuri surankiojo Įrodymus 
apie apkaltintųjų dalyvavi
mą plėšime ir, be to, vie
nas iš banditų, Joseph 
O'Keefe, prisipažino daly- tautu ekspedicijos, o atei

nančiais metais i Antarkti- 
keli tūkstančiaivavęs plėšime ir išpasako-

plėsimo j tyrinėtojų iš Įvairių kraštų
kokių priemonių vyskupas Lplinkv'>e<- Astuoni pie-,Į. bandys ta kontinentą 
imsis, kad atstačius bažny- rimo dalyviai yra kalėjime.

du dar ieškomi, nore poli-

* suomenę. Dabar laukiama.

čioje ką 
tvarka.

nors panašaus į

ap sucuz.es

MALAGOS
SMERKIA

VYSKUPAS
TURTUOLIUS!S,

pagrindų ištirti. Tada, ar|
greit po to ir iškils klausi-' Malagos vyskupas Ispa- 

•?a. mas, kam Antartikos že-injjoj, Angel Heirera, pa- 
1 ’ mė priklauso? Kol kas jaU]skelbė gaintojišką laišką, 

tautos yra pareiškusios kuriame jis griežtai smer-

dar ieškomi, nors 
gavo žinių, kad 

sutinką pasiduoti, bet
bvlos bkėl'mo iie

cija

Lietuvių namų TRŪKSTA 3100.009 
j patalpose sausio 22 dieną PARAPIJOS PINIGU

ALŽYRE NERAMU .2 vai. p. p. bus paskaita; ---------
--------  i Karai ir jų pasėkos. Paskai- Quincv. Ilk, liuteronu pa-

Prancūzai skelbia, kadjtininkas A. Kažemekaitis. lapijos bažnyčia turėjo ka- 
jie sausio 14 d. nušovė 71 j Rengia Liet. Socialdemo- sininką Schnack, kuris per 
maištininką Aures kalnuo- kratų Toronto kuopa. 2° metus tvarkė parapijos 
se rytiniame Alžyre, o 41 j Lietuvių visuomenė kvie- pinigus ir

dur
buvo pasidavę policijai

ne-i -! i
pretenzija? 

! žemes.
1 Ąntarktikos

VENGRAI NUTEISĖ
AP KORESPONDENTĄ EGjpT0 KONSTITUCIJA
Vengrijos valdžia skel-, Egipto kariški diktato- 

bia. kad Amerikos Asso-jiiai, lygiai trys metai po

kia Ispanijos turtinguosius 
sluoksnius už jų savanau
diškumą ir už vis didėjan
čią prarają tarp turtingų ir 
1 >iednuomenės Ispanijoje.

Vyskupo laiškas buvo

maištininkas paimtas Į ne- čiama atsilankyti, 
laisvę. Prancūzai susite- skaitos klausimai 
mime netekę 3 užmuštų ir mai.
15 sužeistų. Teroristai ki- Paskaitų retai 

rikon ir tarsis \Vashingto-įtose Alžyro vietose užmušė Nepraleiskite 
ne Įvairiais klausiniais. i kelis žmones į

Anglijos ministerių pir
mininkas A. Eden ir užs. 
reikalų ministeris Lloyd 
sausio 30 d. atvyksta Ame-

kvie-pinigus ir kartu buvo vie- ciated I*ress korės j >onden-, perversmo, skelbia krantui paskelbtas dienrašty 5 A. 
Po pa- tinio banko prezidentas, tas Vengrijoj Lndre Mar-konstituciją, kada norS|kurj kontroliuoja katalikų 

- atsaky-Kai Schnack mirė. pararti- ton nuteistas kalėti 6 metus krašto žmonės vienparti-hierarchija. Vyskupas sako, 
ja pastebėjo 100.000 dole-už -šnipinėjimą.” Jo žmo-niuose linkiniuose galės iš-kad turtingieji žmonės Is- 

teturime. rių trūkumą kasoje ir da-nn nuleista kalėti 3 metus, rinkti parlamentą. Kada—' j unijoj neturi jokio teisin
ėtos progos, bar aiškina. 
Rengėjai gai dingo

kaip tie pini- Martonai 
ė iai.

yra vengru pilie-j i įklausys nuo
’iktatoriu.

dabartinių gurno jausmo 
' dingutno.

nei mielašir-

/

sucuz.es


Eu.i.,1.;- Antras rri.CiVT^. fc’TOM No. ?, kairio 18, 1S56

Nuvainikuoti ‘didvyriai4
Pereitą savaitę federalinė policija (E. B. 1.1 paskel

bė. kad garsieji Brink’o plėšikai, po sesių metų nepa
liaujamo policijos sekimo ir aiškinimo, yra susekti ir pa
dėti i kalėjimą. Kaltininkai jau ir apkaltinti, jiems ke
liamos bylos už ginkluotą plėšimą ir kitokius prasižen
gimus.

Brink’o pinigu išvežioiimo įstaigos apiplėšimas Bo-
vakare, buvo rekordinisstone. 1950 metų sausio 17

plėšikų žygis. Vagys tada išnešė iš Brink Įstaigos vieną 
milioną ir 219 tūkstančių dolerių. Išnešė ir dingo, kaip 
i vandeni.

Tas nepaprastai drąsus, gerai suplanuotas ir pasi
sekęs plėšimas, ypač kai policijos pirmos pastangos va
gis pagauti nepasisekė, visame krašte sukėlė eibes kal
iu ir galybę pamėgdžiotojų. Kuri laiką po plėšimo Bo
stone. o. tur būt. ir visame krašte. Brink plėšimas bu\<» 
visų lūpuose ir. dėl didelio grobio. žmonės i visą tą rei
kalą buvo linkę žiūrėti, lyg i koki nepaprastą sporto Įvy
ki. o ne kaip i smerktiną kriminalą. Pamėgdžiotojų at
sirado ne tik Bostone ir apvlinkėse. bet visame krašte. Qeras derlius
Palyginus greitu laiku Brink plėšimas pasidarė savotiš- », . _ ,..

........... Mūsų žmones dziaug
pereitų metų derliumi, 
raus ūkis davė $145 milio-

(IRO PAJftGf SEKRETORIUS KORĖJOM

Oro pajėgu sekretorius (. baries vįuarles (deši.ej). at
vykęs Į Korėją, sveikinasi su jus prezidentu Syng- 
man Rhee (kairėj).

Iš Tolimųjų 3awa’y

ka legenda, o Hollyvvoodas nepašykštėjo pagaminti n 
filmą apie ta nekasdienini plėšiku pasidarbavimu.

itiktų Kremliaus viešpa-į 
čiams, o šio krašto darbi
ninkų reikalai jiems ne
rūpi.

Turistai davė $56,000,000 '
Be cukraus ir ananasų £»ldos Kasamos? 

gamybos trečias pajamų Noi

Kas Savaite
į pasmerkti Izraeli už žydų

, . . . , 'kariuomenės dalinio puoli-
tai ir Keistai skam-j... . ___

salinus, kuris e,a gražu,, ba bet An,etikoje..- g.r.as • Galilėjaus ežero, gir,o- 
turistų ūkis. galima kasti, loki Dyki^ n dįvystosi, yra

Pereitai* meto,ste,a atvyko ty„,rėja daba, senato v.e- Pasme,.kimas ,)ai.eikštas
ra^'nn‘5 .'"‘L “S ,n?.,k<’m!T " 3 P-Oga PU''-griežtais žodžiais." Izrae
lio,000 tunstų. kurte, ap-bkka gir,i, pirmą srų me- « 
skaičiuojama, paliko virs tų skandaliuka, kuris rinki-’56 milionu doleriu, arba nainiais metai nemažai do-'"an?« |n,<’llmJ. “ 5.6 S“Vos 
20 nuošimčių daugiau negu mins žmones. kan'1 clvll,ų uzmuslm>

užpernai metais. Pagal Įstatymą kiekvie-
Svečius priimti, sutalpin- nas žmogus ar firma Ame-

ti, skaniai pavalgydinti, rikoje gali prašyti vyriau- j.

Izraeliui duodamas jspėji- 
mas ateityje taip nebedary- 
ti. Tokią rezoliuciją pasiū- 

Amerika, Anglijažmoniškai aptarnauti teik'svbės leklimj ka^ti valdžios “ Ang,,Ja ,r
H„Uinku g<si-Sint kvtol *•***, ViSOk?\ meta!USal Rusai siūlė dar griežčiau 
^ni .iVrJnnėl n-^nae minela J5't r k'V v pasmerkti ir net

v'*, •°^naL reikalavo kad Izraelis turi 
laimių patarnautojų stoka. gaK11u tok, leidimą, tas at, jnti pa(larvtus sirijai

diena, issieme leiuimą nesenai IajĮ^ kadaBrink pasisekęs plėsimas buvo didelis kiim.nahz- nus (|olelių pajamų; ai,a-'°.l>erf a,ba apdergę dvi-ciaHai pralavinti. Tam tiks- kasti auksa ir sidabra vai“

Per 129 metuKai Brink legenda plito, policija dirbo. Pirmas po- rekordai, 
licijos spėji 
nalistai. pasir 
ko Įtariamuo
mus ir paskui savo itanma paremti neginčijamais (tavi- y 7------- \ • ’ , , . r-;-...... . ,* *,• • i n~mazai Vvlan^iucviai^ av prUinažinim-iK Dabar kai Pn,9 olėštma< iš ->o m. Cukraus 2b plantaci-ir komunistai kas gali ir darbininkas ge-ne? pasjrodė, kad kalba- nemafai ddl . pančius
Lia > a> piisipazmmais. Dabai, nai biii , piešima^ i>- -q? užaugino ir primalė L. } ,o pragyvenimo čia negali moi Vi^oj labai mažai tė. nesusiP1’?Vmus. ir suslk,rtl-
aiskin as. pasirodo, kad visi to plėsimo dalyviai yra se- 140 000 tonu cukraus $145.- . Kasdieninis lauko darbi- pada,^L Gi iš tikrųjų, taip ra auk;o h- sidabro Po 4 mus a,škmtl ir
m. kalėjimų akademijas išėję Kriminalistai, kurie per ei- 00d.dOO vertės. Tai istorinis ™nko ^Į^nmjas uz 8 va- nėfa G virėjas a ; ‘ * •. valdžios mus” dalintL

ndas dienos darbo Hawa-.... ... L. ‘ n. P1.1?. 1 -10S .ia2!Ofe’ i,

Gali kai kam atrodyti.

Šventosios 
Kol žy

li* arabai nesusikalbės

pasmerki- 

Pa grindi nė ir negyjantilandas
žinu ir tarėsi visi esą geri prietėliai. Tie patvrę krimina- Bendrai visų žmonių gy-•1U)<?^e.. \US,laP?S kurio universiteto profeso-^7 giriai" X* čia skanda-Izl.^ a,abM santykių
listai per ištisus metus ruošėsi Brink plėšimui, stebėjo venimo lygis čia yra aukš-pne stalu gera patar- ar gal koks nesusiprati-žaįzda -vra 900,000 išvietin-

lę metų turėio progos gerai viens kita kalėjimuose pa- rekordas algos daugiau negu bile fjįnia leidimą gavo ir “ka-

to pinigų išvežioiimo Įstaigos darbą
- j _

tus darė pratimus. Kaip prie Įstaigos

i • bl.. FIoi ido > vtz. •' *. čtičt 111 i<i^* . • j * • i
pasaulyje. „ y ... . , nautoia dažnai padaro dau-
1 >4.G<: Puerto Pucoi valan- • • • • -• mdpo . , , -P ’ . giau pinigo negu vireia

, - • -i (los be skaičiaus, nuo aus- 7 - i , • • iatvykti ir. atlikus vieną automobili ir jau veik _ ,. . ......... ___________  (nėr ko lyginti vidui

susmazino su vie- ciausis visam tujų arabų, kurie negali
ta. su apylinke. įsigijo raktus i ištaiga įeiti ir kelis kar- Kone visos seimus turi L-1 r» 11 

1X1 H K. J

° Senatas ta nori išaiš- . .
l^t vonnhliknnn nar- nel nam° -1 I^ellO ValstV-

............................................ I'—

plėšimą. pabėgti. Plėšikai netoli Brink Įstaigos ant vie- trečdalis turi po
mobiliu. Vienu 
dalba, kitas stovi garažiu-

Pižti' "«>'• kitul' !si-
’ ’ ’ Al Saiena!u!rti-

’ nevirstų „ - .
mašinomis, apie tai mažiau- remaloniu politiniu skan- “ruse“co* At»*m«nin*a«7 
šia ruoescio. a.a., Rojus Mizara “Laisvėje”

dar siūlo, kad “Leonas Prūsei-

du auto-^ -temų. atlyginimas mokvkloS mokytoja), lelijas kad 
važiuota lunkehų pramonėje t suniauna K- ja; nuvalo* — b • >
• /SJ cukraus lauko darbininkai " -1*3 "guių kasimasno stogo buvo Įsitaisę stebėjimo vietą, iš kurios atvyk-

stantieji plėšikai galėjo būti ispėti. ar “viskas tvarkoje’’. .N “V gauna $7.71 dienai
" * ua-o-.'; C - .1° n* tik sekmadieniais arba

mo šiaip šventadieniais nauiuo- Havajų cukrus reik ga- Turistų ūkis verčia staty-Keleta kartu plėšikai vvko “darbo dirbti", bet VtUlU
Kol kas tyrinėtojaiĮspėti reikalą atidėti dėl Įvairiu kliūčių. 1950 m. sausio 

17d. visos aplinkybės jiems atrodė prielankios, jie ban- Čia nėra kur toli deniu ir apie tiek pat saus- ti baldus, kad tinkamai tenka })aiaukti
dė ir jiems tuo tarpu pasisegė. Planavimas ir rūpestigas nuVažiuoti, bet vis vien vi-žemiu, kol pasiekia rinką ir i rengti ir aptarnauti, o tam ‘ ><
plėšimo paruošimas, rodos, apsimokėjo. Plėšimo daly- sj važiuoja ir tiek. jūsų šeimos stalą. Be to reikia Įvairiu specialybių Virginija. Balsavo
viai. be to. pasirūpino iš anksto “Įrodymų", kad jie plė- Seniau čia buvo didelė įeik du sykius perkrauti, o darbininkų. Tokie ir pana-

ju su seimą išvažiuoja pasi- ‘^e];p ą-ti imlių van-ti naujus viešbučius, garniu- neprjėjc aiškių išvadų, to-ka būtinai turėtų tuojau pa

rasvti savo
memuarus.

1

atsiminimus,

Būtinai” ir “tuojau’
«1U sx^usj^iKiauu, uoaroin nKų. lOKie r pana- toks yra Rojaus J)aa.eidavi.

u gi brangiai kainuoja, sūs reikalavimai teikia dau- . Peieitą sa\aitę v n gini- tūlas šilėnas “Vii-

i- - z- •• T •
ės " atmosfe- atrodfK kad su drąsa ir ne- gus. kaip matome, skiltu- darbininkams algų išmokė- las. Trumpiau pasakius, « .įeigp

tie-mas labai didelis. Prie to, ta $57,813,536: kareiviams Virginijos valstijoj norima’.*’* momnam ” ♦ "
i * 1 v IT* Ucl I vHl

tiems atsiminimams

ir bendra supūvusi kriminalistų “(Irau
ia. Pats plėšima^ apsiėjo be žmonių atiku, bet no plėši- bijoiimu žiūrėti karui

amoninmKai te- išleista šunynai, nuomai, cinis naiynas.Išaiškinus'plėšima, visi vaavs. dideli ir maži. turi rėjoj karas ėjo 3metus ir ar Havvaju ,e-,s.e.s.« s,...,. ku|.!s nenorf
,.rotos Brink plėšimo ieeenda iš natrio įvertinti. O auk- iis sustojo dėl kok,ųta, )spė- sauna p.8, nuosimctus, ta. tranzportaajat ir kitokiems

jau sugalvoję irpa- 
adinimą. Juos reikėtų pa- 

“Atsiminimai žmo-

-tintieji plėšikai, nuplėšus kaukes ir pastačius juos prieš rimų ar dėl to. kad Kinija čia irgi nemažas skirtumas, reikalams. dviem trečdaliais balsų pa-
’i skaitė nebeapsimokaneiu. ^jasn mamonininkai dėl Dėdės Šamo arba Ameri-\'>aKf (’,a-v l^aną , an

Bent

mas ten reiškė, kad bolse-L„aP netcktj P)S žąsvtės. ku- muosius 
vikai ten gavo pusę krašto, ,.j ded;, auksjnĮ kiaušiniuką. Hawajų.

. . .. J a užžmonių interesai siekia ..

Daug ko L. Prūseika ne-
ž bandymą «,*>eiti ‘aukš-

ciausio teismo
siminti, kad ji rusu valdžia 

siirem imą ne už .-evoliucine. ' bet už

A p ž v a 1 g a

kur vyk- . ^]aikvti savo vautiioEne už revoli«cinę, bet už
tūkstanti ir vieną . į . • ; , a įjlpaprastą lietuvišką tautinę
salų, arba i Toli- PJn,al <at''kl-,veikia išgrūdo j Sibirą. Jis

Rvtus, neaplenksi c • ..... .jnenori atsiminti, kad jis
Taigi, mums rei- .. . \................. . . įkaitą buvo nusprendęs gv-isiuc tarpu Virginijoj lai-,,. T? , 1

t 'r d. i , venti savo galva n* nesiva-

TRIJU IŠVENGTU 
KARU ISTORIJA

• kita pusę dar tikisi gauti

Magazinai “Life" pereitą

f barni: Korėjoj. Indokinijoj 
•ir Eormozos vandenyse. 

Korėjoj karas galėjo atsi-
naujinti ro ten bus išvengta ir salos

aistijų 
d ten i 
vi už
bet tas pasirodo ne į

r\o(« <“1111 vi ir'vv j/« ocvzc’i, .
“Life straip- nistv markė Kremliuje sto- Šamas priimtų mūsų teiito-jy Kalbama apie \aisi>o( 

-ekretoriaus politikos drą 
,-umą ir pasisekimą.
Amerika išvengė 
metų trijų karų
kad Amerikos priešai buvo,

Amerika imsis a

BolševikaiEsą.
i - • .Psinobėgy j e •>,. 

dėka tam.:'<!'

Deja. iu vadai MWam-bia svetimus kraštus, plėšia ^.7 ^ .sumetimą peraivertė rągo-
‘ ................... ................ ....... ‘ ....................... tad ten visi balti žmo-!”™'. *[.n“t? •“* b"nb.-

. mus, kūne i ii per penkis
. , * . metus spiaude, kaip i pa

|P,astS karciaminę spiaudy-
rjžti pas bolševi- Kadangi . . , - .

dėl to gra- sn.' je istorija yra pavaiz- vj žemiau nulio ir komin- riją Į savo šeimos skaičių,
lota kitaip negu daugelis terno bosai (’hruščevas su kailio 49 valstybę, bet ne- _

ji tikrtimoje buvo, Buiganinu mano, kad Ame- priima ir tiek. Ten po prie-
ir .tikrumoje buvus, , jkos buržuazinio raugo varta grobia, o čia niekaip11’ ’’'s,np se.eioracija

pasmerkta išnykimui.

bet žinodami Amen- duota 
kara nu- manonu-istatymą. 

1 grobia, o čia niekai)
Kits išvengtas karas tai kongrese ir spaudoje komunistai tetinka būti pa-negalima jsiprašyti. Tai 

čia gali būti?
A. Jenkins

traukė ir pasirašė paliau- tnano

•spėti, kad AmeriKa k;ives lnriokinijoj. Kinų bol-dėl to keliama daug triuk-kabjnti ant buržuazinių te- kaip cit
-masyvinio atsikirtimo . jei vjkai l)mę ;;pįlk kad jej šmo. Apie tą straipsni, ro- ?efono stulpų. Tai šitie kan- 
pr;e>,t< • '.i-iliaU' pio\o .a- p(.<iudKV.-. iie susidurs dos, dar daug šiemet girdė- didatai i kartuves ligi pa- -----------

Neztunnt tva.nų p,etini, ’A|(s|)iaudvtas. išniekin- 
valstijų bandymų aukščiau-^ 'iŠM.izoias ir

ii.. PrtU. nusilenkė mtta. 

* a kvinių skalikų reikalavi
mams ir šiandien tam žmo-M

\f>- ir varto (CS agre-ijos.
-u Amerikos

Išvengtieji karai buvo s( - i j aucuzijo.-

gui “be moralio nugarkau
lio’’ bolševikai siūlo pačiam 

Jungtinių Tautų saugu-'save apspiaudyti savo me-
Izraelis “Pasmerktas”

karo

Angdijos irkime, ypač rinkimų kampa-kvaišinto vartaliojasi per, Vilkas randa priežastĮ aviną mo taryba, po ilgų kalbų iijlagingais atsiminimais.
nijoj. galvas, kad tik kaip nors pagavęs. (Persai) 'aiškinimų, pagaliau nutarė —J. D.jėgomis.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

SO NOSAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Eastono padangėje

Vietos lietuviu gyvenimo abudu, 
margumynai reikalu,

be klubo vidaus 
kitais visuomenės

reikalais nesirūpina ir klus- 
teisy^ tarus, vietos lietu-nūs rankas kelti , ne 

gyvenimo margumynų pagal sayo j8įtikinimus, bet' 
mažu esama. . :e Lck daug pafi,aj nurodymus. Ki- 
< ia lietuvių gyvena. kad įa:s yetuvjų klubo Įvairiais 
butų kam tuos margumy- parc.jgūnais yra Frank Aba-! 
nus kurt:. \ įsas lietuviu gy-kan< stankv Sharkey> SJ 
senimas susimėtės i vietos Zaustis> Hilda Katuek, Ro-j 
šeimas. Ju ramvbę kaltais bert Stamets ir kiti. ju« 
sudrumsta vietos lietuvių tp; i?e stanlev Sharkey yra 

kiurn‘\ tas neramii- dalyvavęs ‘‘Laisvės” vaju- 
sis židinys, keliu ten susi- atseit masyvinės spau- 
siretusiu šeimynėlių reika- pos platintojas. Jo sūnus 
b.< Rūstokas sup-'-venimas, Ąn9USt l ukauskas yra to 
bet suspindės. I am susiklo- oaties klubo pirmininkas, 
jęs, kad to klubo pastogėje

a..: . •

ATSISVEIKINIMAS SL PROF. V. BIRŽIŠKA

KAS SKAITO, RAMO

PAS DUONOS NEPRAič

Philadelphijos naujienos
mą didžiausi kovotojai yia 
ne princai ir karaliai, bet 

tautu ištremti

Nauja miesto valdžia
Naujai išrinktasis Phila- 

delphijos miesto majoras ...
' Kichaidson Dihvorth su.n1^ ,1! -,iuk' "''Air. i....'.kinio

nesenai buvo įvesdintas i; mirtimi miršta Sioiro taigo-
* se už Vakaru pasaaiaparei;;as ir prisaikdintas.

Jis yra 117-tasis Fhiladel-xes 
} hijos miesto majoras, o Ir mes nesnaudžiame 
per 71 metus antrasis išde- r,1 ,e. • *o trumpos pert; aukos
mokratu partijos, benajam v z.,‘. L-i :a ,< V , •' , agi. K. Cikotas ve! įsijun-
majG.ui Mr. Joseph Clark j PhiIa(!el bij„s lieluviu
pagerbt, n naujam Mi. R. vi,uomeninę . kuhori„e vėh
Dihvorth visuomenei pusta- k]a h. .juo metu vla •, ie.
tyti Muzikos Akademijoje (u v Ben(,luomenėį ,in.
■vyko iškilmingas aktas ku- kes M ;hm
name dalyvavo apie 3000.‘ I;. ‘ -. / , pavaduotojas. Jis nors iržymiu žmonių, jų tar^ bu- jabaj bū(]amas kl,luta.
vo ,r lietuvių. darbu ra,„,;, ,aik„ l)v!)(||a.

majoras teisinin- , , • • .. ...... darbiauti ir lietuviškoje amžiaus, pareis- , - .
jis buvusio majoro
lark pradėtų vyk- Žinomam Philadelphijos 

rbų plano nekeis, lietuvių veikėjui Zigmui
------------ s................... --------- ; Mūsų kaimvnai Mare'nke-HU‘ n.iladelphijos miestą šva- Jankauskui jau suėjo 70
P. Stankų “Laisvę” skaity- vj^jaj ’ į,.jes pat Kalėdas °a- Aidos Vinskienės ra. modernia statyba, nau- metų amžiaus. Sukaktis bu-

J.ietuviu Piliečiu Klubo t»- Ryla buvo atsidūrusi vie- - hetl?opo i;ū(ina žinia m°tina, gyvenusi Athol. jomis tiesiomis susisiekimo vo atžymėta per Ber.druo-
- * - • ' “ 1 - ’ .................. • padaryti menės Balsą — radijo va-

andėlę. Kipras Tautkus 
nuo savęs jam linki išiai- 

zti tą jaunatvišką energi- 
kurios dažnai jaunieji 

- neturi, o Zigmas Jankaus-

Taigi, visa klubo vado-i Prof. J. Kaminskas. Liet. Sociaiucmukratu Partijos l'žsienio DeleiralUrns niiir... \ ..K '>

nesusirenka.klubo nariu tik maža sau
joj.’* jo reikalais ’ūpinasi. o 
kiti na’iai dėl klubo veiki-

ti renkami valdybos na- vadinasi Lietuvių Piliečių 
riais ar kitais renkamais Klubu, 
pareigūnais. O jei kas iš Kitą kartą apie

nim’u reikalu.
Štai 1956 metam? ir vėl

palikta senos sudėties va
do 
ne
kaukas. i<,v< .. . ... , , «_  , .T ... • iau iena balsavimo teisę.męs. Jam svetimi bendri T. A ...... ,, . . ,, , Lietuviai naujakunai, darlietuviu reikalai ir klube J... . ’... . ,, , negavę JA v pilietybes, ne-Kiueiasi gerai. nes klubo u , • . . * . •_ .• - , , _ ...... , , turi balsavimo teises ir ne- ----------
va ovy e ai'osi is renkamį į valdy- LSS 116 kp. susirinkimas
bendru savo tautos reikalų. ■ * •

lovybe. -Tos pirmininku ' . . J . p iut«vi»u , . . * r- t „ tokiu nariu veda lietuvaite La., netuvnįerrinktas Atarusi L. Lu- .... - . .. . . . j..,., . -i • • ar išteka uz lietuvio, tai dar daugiaulaukas, iau Amerikoje ei- . ..... . b .

t i • vi b?. NiekurJo pavaduotoju liko, kaip
iki šiol, Charles Ai man, ka- , .lietuviamstalikas, bet remia tuos. ku
rie tikybom 
pa

laisvės nepri-

idealus.

tų amžiaus.
\ įsi dėto? 

jaučia a’dejų.
mtuviai

DETROIT, MICHk GILBERTVILLE, MASS.

zadčtuves. Aktorė Grace
už- Kelly yra gimusi ir augusi Sausio mėn. « d. >v. Ka- 

šitu šeiniu ne- ’ hiladelphijoje, kur ir da- zimiero parapijos salėje 
bar jos tėvai tebegyvena. įvyko Lituanistinės šesta- 
Aktorės tėvas, iš Airijos į dieninės Mokyklos vakaras, 
Ameriką atvykęs 17 m. jau- kūno metu mokiniu suvai- 

uolicijos viršinin- nuoiis, karjerą pradėjo nuo dinta A. Frankienės j>ara- 
švente? spaudoje paprasto mūrininko, vėliau -^Vta “Karalaite i eisutė .

Balfui rengta vakarienė 
sekmadieni, P*»i*«k«

Girti keikėsi
M ūsu

kitur panašių

xr* sausio 29 d. 1:30 vai. p. p. Gruodžio 10 d reno'toii ka? i rie" nesama. visa Tt> tt .j v t* oiuvutiu u.
Hispano Lmdos. buv. Lie- Falfui vakarienė pasisekė, paskelbė.

Jis i vyks

tai sudaryta tik dėlto, kad mi: neva- pasidar * kontiaktorius ir iš Veikalėlį režisavo Aool:.:s 
Jis tu darbu labai praturtėjo. Gaigalas. \ aidimmas pa-.. klubo pastogėje įsikūiaisie-' ^°Je buvo svečių ii is MO:-žinotų ir pasikastų jų 2 v .

lazista. ... f iminės nebūtu išsklaidv- \^,’nor rnaz°l°’e ?a* cesteno. Meninę programą ža-ėjo parvežti namo ir taodamas rkjlionieriumi. vyko gerai; buvo gr- zio
Finansų sekretorius nap;akarjai lietu-Iėje’ aukšte. Bus renka-atliko Worcesteiio moterų nieko už tai neimti. The Evening Bulletin ra- dekoracijos ir ic onūs ma

iam Abromaitis, kataliku 7 ‘ ’ į ,. ma valdvba ir komisijos, to cholo kuriam vadovauja Tačiau 2 lie'ii.vkii (tėvas šė, kad to Monako rudneo zųjų aktorių rūbai.

PORTAGE, PA.

z ūko

valkas; jis silpnai kalba “ ‘ a . . , , . t•. • i i...;,, bon. bet turi balsavimo tei- Neturime laikraščiulietuviškai ir klubo kam _ . . , , .. _ ,,-- Taigi, dabartine valdv
no žvaigždėms, kad jos 
sutiko atvykti ir mums to-

Tokios to klubo pastogė 
Slo- je yra isiveisiusios keiste- v’sk* lMrb pra?o 
tain nybės.

Svetim-aliai, netunntie

plaukų.
•To duktė Madeline 

pik yra iždininkė, ii 
pat nesiįdornauja lietuvių
visuomenės gyvenimu ir lie- ų klube balso, gal sayo pCĮ pale laiško prašo vaistu riui Dvareckui, kuris 
tuvių spaudo? neskaito. Vai- e.auguma tik todėl lietuviu jr stiklui pjauti peiliuko. Ži- pasiųs Ralfo centrui, 
d.vbes sekretore yra E .elm i.iliečiu klube laikosi, kad r.oma, pasiunčiau. Muitas ir pL;n:ni,.: «u<drūoino 
Farion. Apie šia asmenybę kiti klubai, dėl kai kurtųjų kitos išlaidos daug dides-

reikala’, neramaus būdo ir nesuge- negu pačiu daiktu ver- Hai’vvieko ūkininkai 
kumšti- liejimo suvaldyti savo kum- ijų Tikras plėšikavimas! J ledas sutiko linksmi, 
^ridėsi- stis. ju nepageidauja. Ne- Lenkiją siunčiant plėšiama Naujieji Metai jiems

plojimų.
Gryno pelno liko $68.90, 

Mano giminės rašo iš Lie- i urie perduoti Lietuvai ;
tuvos kad iie visko turi. Remti Draugijos sekreto-

juos :fc

klubo 
bimbiniu

stikasi visi 
ji ryški
ninku šalininkė.
me 
m
valdybos nariai yra 
Straus ir J. Meškauskas, veikimo.

P
įe, kad ji yra W. Abro- nuostabu, jei lietuvių pilie- -adoriau 
taičio žento sesuo. Kiti čių klube yra dažni įvairūs

S. nesusipratimai dėl kumščių! -----------------------------
Net pats klubo: BRANCH, M1CH.

M. B.

Ka
bei

\ eiionis mh'ė 
irios ilgos: 

gulėjo kr ;d« . 
ui-

PATARTINA VISIEMS JSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kuria paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus- j 
trečio šimto Įvairiu receptų kaip gaminti Įvairiausius I 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą ivairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus piašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broedwey So. Boston 27, Mi

ralystėje, kurios plotas yra Povilaitis, praėjusiais me-
377 akeliai žemės, gali tu-tais buvęs I.B valdybos na- 
rėti didelės reikšmės Euro- rys.
poje, kovojant prieš besi- Rašvtojo Vinco Krėvės
plečiantį komunizmą. .. paminklui pastatyti ant jo

Toks žurnalistų - pasako- kapo jau surinkta $1.700.
liu teigimas via juokingas. Dar trūksta anie ui- šimtusazurias. . . . • . s,- i-.- -iir.ovai mies komunizmą tos doleriu pradėti rrmmklo ; o sunkios . * , , . . . . j, r, • ,■' „p.- P1 *nc° vedybos nieko ne- statymo darbams. Fammk- 

.'j e;šk?a. Kaip ten bebūtų, lo projektą padarė skuipto- 
Ė , viena yra aišku: į istorinę rivs V. Kašubu.

. praeitį nueiną karaliai ir J Philadelphiją at vkski
n incai demokratinės Ame-muzikos profesorių? J. ži-

ėjo
riau? parei

gas net 15 melu. o Lietuviu •> , , . ..... v,. ,, .rikos doleriams ne pirma levieius, gvv. Enzabetr
... -r • i uarta parodo dideli susido- J. Jis sausio men. 2> o..J ai op,vo ■

sveikas, venom
kuopos

rasi:?-r..j.
kelia vyzdinga- žmogus,

i -■

\/

. l)a“, 
visuo-i mėiimą. Galime būti tikri: tadienį, 7 vai. vaka:e skai- 

ateitvje susilauksime, kad t.vs Įdomią paskaita tema:
rūpesčiu. Mat, jiems pieno \ j j p'.1':, ne tik princai, bet ir karū- Liaudies dainos :*• atgims-
kainą sumažino, o jiems A -*A ? ’ 1 nia'nuoti karaliai, tūkstančius tančioji lieluvišk ji muzika.
reikalingu prekių kainos vis !l*v’La;'
kyla. J s.,a *aa J!? ..

metais, buvo kilęs is Kan-
Pasižymėjo lietuvis 
ūkininkas

tv' ko 1991 rnv^1^ atkeliavę, maldaus Lietuvių dainas padainuos 
Amerikos turtingų dukrų solistė J. Augaiiytė. K vii--

................ . , l ankos, nors ios ir tie ka-ciami visi lietuviai i i as uu-

. .. .. X įahskojo krauio. Jiems bus ta atsilankyti. PaskaitaJuzebna \ aleneįule. į-augi- , J , .. . * , , . .,. . . -svarbu su nuotaka gauti jvvks sv. Andreįau? para-seima: 3b\ kraici

Mirė T. Stelmokas
J , ... 9. , ju. c'.ną '•'/,vjaiE'^ svarbu su nuotaka gauti jvi
Lapkričio 24 <1. savo ma- Jaunas lietuvis ūkininkas «e. pa.yzd.ng, se.m»: 3!k,.ai£.io viena kit miiiona piios šalčio, 

isinoj rastas negyvas To- Leo Tamkut laimėjo Ww-iluktciis n ’ suims. Dukte-j <lo]el.;u o - ' Kipras Tautkus
mas Stelmokas. Masinos cesterio apskrities pieno pa-rvs gyvena loitage,

;motoras veikė, o pro langą rodoj pirmą vietą. Jam pa-.sūnus Detroite, antras Ka-į£ VVORCESTERIO LIETUVIAI' *
'buvo Įkištas guminis vamz- gaminti 100 svarų pieno Hfornijoję. Po to paliko se- t • • -i
idis, kuriuo ėjo automobilio kaštavo .$1.98, o kitiems šuo Va’ent'enė, kuri su vv-
'išleidžiamos dujos. Taigi ūkininkams nuo $2.04 iki ru Juozu gyvena PitGburgh.
į jis pats nusinuodijo. Mat, $4.20. ‘La., ir sesuo Katauckienė,
sirgo nepagvdoma liga, bu-M ... ... « • kuri su vyru Petru gyvena j ►

„z, . -• Nelaime* dviejose šeimose ........ C *vo 70 metų amžiaus. Kalifornijoje. Ij. jej j,ims reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vai<girin- *
Laidotuvėmis rūpinosi jo Seno “Keleivio" skaityto- Gruodžio 22 d. didelis S ka. savininką Vytautą Skrinska. J,s išpildo medikaibkus J

sesuo Chevis. Jis palaidotas jo Petro Adomaičio sūnų būrys draugu atidavė velio- 
VVorcestery. Mass., nes jis Antaną prieš 3 mėnesius iš-niui paskutini patarnavimą, 
ten yra ilgai gyvenęs, ten tiko eismo nelaimė. Joje palydėjo ii i lenkų kapines.! 
palaidotas jo tėvas ir brolis, žuvo jo sūnelis Petrukas. Velionis ilgus metus dir-;

Rrmkite Modernišką Lietuviška Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worce»ter. Mass.

Velionis buvo vedęs 2 Kiek vėliau mirė Petro Ado-.be anglių kasyklose, buvo 
kartu ir su abiem žmonom maičio antras sūnus Juozas, senas “Keleivio” skaityto- £ 

ipei’siskyi’ęs. Su pirmąja tesulaukęs 40 metų, o Kū- jas.
[žmona jis turėjo sūnų ir čių rytą mirė jo žmona Pe- Gilią užuojautą reiškiu 
dukterį. Sūnus žuvo antra-,tronėlė, 76 metų amžiaus, velionio šeimai. ,
jame pasauliniame kare. išgyvenusi per 50 metų Har-, Juozas Ambrazaitis

daktaru receptus ir patarnauja visvk.ais sveikatos lesalais. * 
Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą J 
ir j kitus miestus. Ke to. užlaiko geriau- J 
sies rūšies kosmetikos, skutimosi reikme- * 
nu. knygų, laikraščiu, filmu saida niu. J 
šaltkošės riešutų, cigaru, cigare- :u o- ska- * 
nių gėrimų. J
VYTAUTAS SKRINSKA J

Ideal Pharmacy vatath*ft« savlninkan j
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■ —Gal ir nerimtai, ale nės ir žiūrėk, kad aš dau-'tojauja kur tai netoli Pa-
praktiškai. Ir jis. Maiki. ne- giau tavo feiso via nepama- nevėžio. 
žinojo ką man atsakyt, tik tyčiau. Neskubėkime dabar visus
paprašė 30 centų už duoną. —Džiaukis, tėve, kad ne- T. Lietuvoj mirusius ir bu-
Sakau. jeigu būtu king-sai- gavai mušt už tokią kalbą, vusius kokiose nors pareigo- 
zo, tai gal ir būtų verta, —Jes, vaike, svietas da-se palaidoti būtinai komu- 
ale ne tokia mažytė. Be to, bar toks r.. teisingas. kad nistais. Žinokime ir jsidė-,
sakau, ji nesuvyniota i po- teisybės ieškodamas žmo- mėkime, kad Tarybų Lietu- 
pierą: tu čiupinėji ją dor- * us gali gaut ir mušt. Ypač voj yra palikęs tik vienas 
tinom rankom ir prie to dar tie king-s; ižai daro man vienintelis darbdavys, tai į 
tavo musės ia apuosto, tai zlasti. D: iktai išrodo di- komunistų partijos viršūnė 
ka;p tu trali reikalauti 30 deli ir prabai dideli, o kai ir jos sudarytoji vyriausybė,i 
centu? Jei nori. sakau, tai paimi i ranką, tai viskas ir patys gudrieji kitokiu; 
15 centu duosiu. apgavystė. Ale pasikalbėsi- būdu sudaryti sau pragyve-

—Ar jis nesupyko? me apie tai kitą syki, Mai- nimo šaltinių nesueeba. Ne
—Kur tau nesupvks! Iš-ki. visiems lemta tapti miški-

tiaukė duoną man iš rankų —Tik būk atsargus, tė- niais broliais partizanais.'
ir numetė ant lentynos. Ge- ve. kad r uutum kur py- Ateitis bus tuo bežaliuoju
risut sako. iš mano beker- los. st rendėju. kuri tars savo

— bešalų žodi. Ir daug, oiM 1 ' J 1 * * 1 • ■ • daug komunistais palaidotųNelaiaok’me visu KemaiHais kapų tvoros
~ kelsis prisiminimuos tau-

riais, nuoširdžiais savo tau- 
Jaunojo Andriaus Domą- iš traukini * išstumtas. Jo to< patriotais ir jų nuveik-l 

ševičiaus mirtis Tarybų Lie-laidotuvės Vilniuje buvo taįs darbais gal kas nors
tuvoje išeivijoj sukelia kai, kuklios, nors kai kuriems p? ūsu, iki to laiko gyvų
kuriu abejonių, kuns gi An-jkomunistų aukštesniems pa- ij\usiv pasigėrės.
drius Domaševičius mirė.; reigūnams dalyvaujant ir 
Tas neaiškumas tik to dėljpcrą kalbu pasakiusiems, 
kilęs, kad yra tokių, kurie! Antras sūnus Kajus Do- 
negali atsipalaidoti nuo ne-Jmaševičius baigęs Vytauto 
apykantos ir neturi noro 'i D. universiteto Kaune teisės

J. Viki.

Binios iš Kanados

__Top-vl Iv:-G '
Maiki! '

—Ar jau nebe pyksti ant 
manęs, kad piadedi su “pa
garbinimu"?

—Ne. vaike, jau nepyks
tu. Ne tiktai nepykstu, ale 
norėčiau ir prie tavo susai- 
dės prisirašyti.

—Ką tai reiškia, tėve?
—Nu. tai reiškia, kad no

rėčiau prisidėt prie socia- 
1 istu kum pani j os.

—Bet tėvas su. socialis
tais nesutinki.

—Tęs. Maiki. aš būdavau 
^riešingas, kam jūs kriti- 
kvokit kapitalistus: ale kai 
daba--- geriau šitą reikalą 
apmisb’nau. tai pamačiau, 
kav iūi kalbat teisvbę. O 
aš. ?• raiki. už teisybę visa
da, '-aivą guldau.

—Gaila, kad tėvas seniau.
; pie tai nepagalvojai.

—Nu. matai, mandros 
vaivos ant svieto negimsta. 
Žmogus gvveni ii- mokinie- 
si. ir tai kartais durnas tu
ri numirti.

yu duot. 
ar čia

Nu.
nėra

reikalo pagrindiniau ištirti,; mokslus, 
pažinti. Seniai yra pasa
kyta, kad kerštas ir neapy
kanta daro žmogų aklą.

Lietuvos socialdemokra

paskirtas 
ju. 
iki

buvo
Kretingos taiko
Tose pareigose išbuvo

montreal, p. q.

tai pa
žinomu tų partijos vieno kūlėjų, tik- jUs,

iai nuoširdaus Lietuvos pa- 
visada trioto, rimto gydytojo An

driaus Domaševičiaus 18-
—Ne tiktai klaidinami. - i-35 m.) šeimoj užau- 

Maiki. ale ir apgaudinėja- g? dukros ir trys sūnūs, 
m i. Ve. aš nusipirkau ana- ^^e visi gimė \ ilniuje. is- 
d.ien kiekiu. Išsirinkau di- skyrus pereitais metais mi

.. r. i..... i <

—zmor.es. teve. 
a klaidinami.

tiktai 
ir

—Tas tiesa. tėve.
—šiur. kad tiesa. Vot. aš 

tau pasakysiu, kodėl aš no- 
vėriau mie jūsų partijos 
n/stot. Tu turbūt atsimeni, 
kad nėr vaina Amerikoje 

usipirkti gera-ur.ku buvo

AMERIKIEČIAI MOKINA VOKIFčIl’S

Naujai sukurtas Vakaru Vokietijos kariu būrys yra 
atsiustas i Amerika pasimokinti, čia matome kap. 
Leland V» amsted (kairėj) iš Fort Monmouth. N. J., 
pasiruošusi duoti vokiečių kariams reikalingų nuro
dymų. kaip elgtis su naujoviškomis susisiekimo prie. 
monėmis.

Perdaug klaidų alvje Kęsgailą ir Tėvu ko-
“Nepriklausomoje Lietu- mitetų pirmininkas Petrulis, 

voje” (Nr. 51) pirmajame -r , ...
puslapyje rašoma: ^ Mnantmokunų VasĮ’

.. ts, i • i rodymus, tenka pasakvti.
teisėju. G.ažiai sutikome N. Metu. kad jie buvo daug geresni.

giais metais sutikimą vėl rjnRtas HFCKEI 
pirmos raudonųjų okupaci- <ufe - Kanados Lietuvių - - - - 
!os. Jiems Lietuvoj isigalė- Centro Taryba. Jau lyg

Kajus Domasevieais tra(bcija virto, kad Naujus

. negu buvo laukta. Tai mo- 
vuturio Rytojų didelio darbo ir iš-

buvo įskiltas liaudies tei- -

etuvių iyderis/’ Tame pat mimeiTų’ - - • , - . N
;'«.,rje. tik antrame puslapv’je Sinkiu “
,.au’us rašoma: “.... Airijos oar- Jasla’jkoJus‘“
lųor-,-,., mokytoju. rnusų jaunojiMetus ir Spaudos Balių 01" biečių suvažiavime Attlee jaunoji 

nežus plačiosiose Ka-singumo komisaru. Bet, ma-

Pakliuvę;
•dau

L.” reikėtų būti 
gesniems.

rūpestin* bet lietinių 
tebuvo tik 25.

tarpenunešiau gimnazijoj, kur Lietuvos^ Riais gavo darbais viešu- Kimnu 
štorninkui. nepriklausomybės metais moję jis nepasirodė. Dabar

kodėl tokia dr. Andrius Domaševičius, pavergtoje Lietuvoje j is Spaudos balius . Šiemet baigiasi istatvmas
Praisas pakel-?,« tėvas, vertėsi gydytojo j dirba Vilniaus valstybinia- .Jis Įvyks vasario 4 d. StjPa>iroc,e tebvizijoj į<u,.ts įvažiuoti per

dvigubai, o kiekių idė- praktika. !me universitete. Teisių fa-t oujs didžiulėj salėj, Sher- Kūčių vakarą per Mont- £00.000 išvietintųjų.
tik nusė. Ale lis aiški- Dr. A. Domaševičiaus du kultete yra dėstytoju. Jis brooke Štr. Jam jau da-realio televizijos stoti pasi-1 r mūsiškiu atvažiuotu dau-

■ -ei-UfU * 
atgal ' 
Žiūrėk, siuia'
anga; ”stė?

kad čia nėra jokios ap-broliai mirė prieš pirmąjį kartu su 
•-tės. žiūrėk. sako. pasaulini karą.

sūnus•«pT nekičio ; arasvta vienas Vyriausias sūnus Jur
svaras. ;r yra s'zaras* \ oga studijavo Vytauto univ 
Trik'pcp Mane oaėmė zlas- Dnt.

U-T, tete Kaune teisę.
-akau. jeigu Riekių yra niais savo studijų i 

*i\ -varys, tai kodėl peke- gyveno Panevėžyje ir 
įlaičio

d imu ir jo nurodymais ver-vo atšauktas, nes tėvo no-ypač jos

atėjūnu Žol inu bar visu stropumu ruošia-; ro L u koše vi č; e nės va lei daugiau turėtų rei-

inkamus asmenis
sr> »do 

Čia
kaip 
aiški

yje ir prof. lūs pradėjo studijuoti Pa- š tolimesniųjų apylinkių, ta lietuvių vardas. Patys šo-jums tln
dvieju sva- Augustino Janulaičio pave-vyžiuje, bet iš ten tėvo bu-kei plačiosios Kanados,,1 kia i ir giesmės atlikta tik- duokite. Reikalingu infor-
apgavystė.

^k:
k.-n- 
‘ai 
b f r

......... .. --------v------ - vakarų, sulauktipai nemokšiškai. -Jeigu ne-macijų gausite redakcijose
u. G if? sako. kad da- tė įvaįrių Europos kalbų vėtą. kad jis tuos mokslus < -ečiu. nes kitą dieną įvyks, pasiruošiania. tai geriau vi-jr Balfo "centre ir skyriuose.
vra. kin<>- - šaižu mada. lejsėg mokslo veikalus, uni-baigtų Nepriklausomos Lie-L K Tarybos suvažiavimas, ^ai nesirodyti. _________________*

nekiciai turi ver?itet0 numatytus išleisti, tuvos universitete, tai yra -ra|a;m£jo dvį 1 Vaikų eglutė bdlsūlė] to n
d-d,k<. saizo. Tada aš Ta's"laVbas''ge;.okai užvilki-Vylauto D. universitete^^,. .
v -ai supykau: sakau, .Tmoin taisės stndiias. Kaune. Jaunasis Andrius \ai Tnytmis parengimas.

buvo nestip- Quebeck o \yiiausybė, o. kuris skiriamas vaikams, 
ir prieš ant- tiesioginiai Montrealio kar-; Kaip kas met. taip ir šie-

‘ ' pilną A. Gerbiamieji,

nužagus 
policija.

D.
k* no Jurgio teisės studijas. Kaune. Jaunasis Andrius 

1940 m. birželio 15 d. Domaševičius 
rin> sveikatos

Pinikai h V-mimas

'olderi. ha mūsų. preziden- 
u --• Bnoseveitas viską iŠ- 
• "imdavo okeanai Stalino ar- 
rui-d. Būdavo, nueini što- 

• tai bučeris siūlo tik 
ščaulč< vuodegą arba jak- 
: u. P t žmonės nenorėjo 
t« kio štofo imti. ha ir katės 
:/norėdavo ji ėsti. Tada 
r’:f'<'S irusias pradėjo gai
duti gazietcse, kad jakuos 

vucbega yra gardžiausis 
”aig:s. Atsirado ir daktarų, 

■v' to’i nonsensą kalbė- 
’o. n; • ūt gerai mėsos trus- 
u našmeruoti. Nu. ir žm >- 
' 's patikėjo, kad tokie 
rkreusa: yra sveika patro- 
■ ?. Ir visi pradėjo vuode- 
oas i’iulpti. Ale kai v?<i 

: 'dėjo ja- ’'likti. tai ir 
’u ' r-dtai pritrūko. Tada 
i r;>ii.ai!yų pok eriai pradė- 
’o žmo nėm- aiškinti. kad

*1).

ak
i.,-'ba 

Esa. 
a lo

-veika, 
t'k ’ e laižyti

k:ta<vk i;iar- 
• • a a ouvu.'. •

' io.- raZlet’’> 
v’.-r i.ia- mesa>. n 

a 1 • k;., y
?’Iat, visko yra 

1 • : ■ ■ ustas noi;

o..
S' sako: 30 cen- prokuroras, Įdomautis kai mų sąjungų cenu 

siutai, sakau, kurių komunistų, ypač ko- daiktas, kad ir jistu pasiutai, sakau, kurių komunistų, ypač nu- ix«v. .. antros
Juk nelabai senai mandiruotų Įvairioms aukš-bolševikų okupacijos me

luodavai tokia duo- toms okupacinėms parei- tai> spėjo išeiti teisės moks-
uik< k. O iis teisina-goms, nešvariais, kriminali-lūs, nes jie buvo suv ‘ ‘ ’-

,ų,,.

■ykštail- Sivnčin prenumeratos $4, 
jauni- >’ž kalendoriii 50 centu ir se

niui tabakui 50 centu, kad jis 
duno ’ nr‘rčs lankos, ir

Galimas "crn1s dienomis airoaavo,jir Rosemounto šeštadienių ™™ ninn P«klausti
, bet krautuvės būdavo ver-;mokyklų mokiniai, savų . J'.‘

lamos uždaryti. Aukščiau-mokytoju vadovaujami, 
ias Kanados teismas šitokį i Pradėjo Rosemounto mo- 

,-ešti tik potvarki pripažino esanti) kyklos vedėja Iiimkevičie-
pagrindinėmsįnė, po jos trumpą žodi ta-,į

"•• B-V duoda už dyką. vo rimtą Įspėjimą iš komu-prokurorų pareigoms. policija. Ir šiuo klausi
ai ns -r' noia. kad aš nesu-nistų viršūnes, kad tai ne Tayi. m.H n kas mb . teismas pasakė. kad

parapijos klebonas 
J. Kubilius, Kultū- 

Fondo atstovas Montre-

skelbiamame 
daromiEk'! rojuje ištisos tau
tos yra iškeliamos iš jų am
žius gyventų vietų be teisės 
sugiižti. Taip nedarė nė žiau- 

ie.li carai.
Joseph Survila 

Rd. 1. BoX 200
Allegan, Mich.

■ ;u 
’-o.
’ a.
’b..-.; 
'vka.

•?d-n
t.j. , •

. . - , . • mu teismas pasakė,f žiną'. ?a-j’o sritis. Romunistat. ypHC ..et jaunasis Aminą- D»"»- va|la ,iesti žmogaus! 
— ir vanduo kaštuo-,Lietuvon komandiruoti, tu-sevicius. dakta, o buiu. o rejkalu Q VDač nau.
Kas iš t„. sako. kad ri savus nuostatus, teismus -au,, vu-mko. \ tlnu.c uz [am net 1)0|įcįjos pa-

oda vandeni už ir eiliniams teisingumo pa- lietimu kalbos teisei i. Ta" fralba
m' «!’ užvarvt jo reigūnams jie nepriklauso, talikų bažnyčios \ieno pir-

Gbcr). Ta gali Taip buvo jis Įspėtas. irtųjų kovotojų. mir
tai uliumberis, o Jau no gauto rimto Įspė- 193 > m. kovo 19 d. Pane-uuumPeris, o

ed

usio talpos vaju*
šiais metais rtelaimingų-

t;
\ t

ib-.

jimo. Jurgis D. vyko Pa- vėžvje ir palaidoto už Ra- u tautiečiu reikalams kai- 
-•••Ro. tėve nevėžin parsivežti ten gy-taliku kapiniu tvoro>. kurie žmonės yra jautresni,

’b -'k Maik’. kad venančią žmoną. Važiavo Gražina I)omase\ .eaitė vra ojrdėti nusiskundi-
> n" ava-.. Sakau.1 siauruoju geležinkelio trati-;Audi javo V’tauto D. uni-mu Rad esa tautiečiu, net
-'•'i daugiau 
’dbuu bėrio

1
t. R V (; V .1S Ii v II .4 s 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglu kailis vadovėlis, su t.rum- 
p,t v r;, m ;■ t ita. su visokiu daiktų, užsiėmimu, gyvu
liu, ponlGčiu. žuvų. vabz.lžiu, medžiu ir gėlių pava
dinimais. Ro to. ėia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimui iešlu Tit darl»o. važiuojant g-džkeliu, nrie 
d- rbo. nrba puolus pus siuvėją, pas kurpiu, pas dak- 
otra. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Pa n* i via kaip kiekviena- žodis rašomas lietuviš
kai :r angliškai, ir kaip ii? anglu tariamas. Yra 

y pa.-iskaitvnut ir viskas paaiškinta lietuviš
kai

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti

Keleivi*., 633 Broadv>ay, .‘o. Bngtc n 27. Mas*.

ir naskui Įvairiose erwRa,-lis buvo rastas trau- versūete 
suvažinėtas. Komu- 'staigo^e

............. .. pasiturinčių, kurie
tarnavo. Antro p g.,‘am tikslui, kad ir pasiža- 

an* nistų spaudoje pasirodė ku-’aunesmoji Ona Ibnuas<*vi-žodžio netesi 
ge-ki; žinutė, kad Jurgis Do-čaitė ba’gė V' tauto D. um-

ra- zir.:u.
ne- kinio

■-i T’ž’:ntnm ar* nistų spaudoje pasiroue ku-

'■ a 1 e r't u m ge- ki; žinutė, kad Jurgis Do-čaitė ba’gė Vytauto D. nm- Jeigu skelbiamos pavar 
• ’)'♦ ”;!< privavv-niaševičius iškrito eidamas'ei<itete medicinos ’dės aukojusiųjų, tai kodėl 

reni”kl.’u«o- Peųaskelbti tokių ųžkietėiu- 
'"d'ztojo

Par

"b! a

b-va-

kubi-iš vieno vagono i kitą ir ji lūs. Lietuvos 
ti auklių s suvažinėjo. Gi mvbčs mctaz.s. 

nerimtai šiaip gandas plito, kad jis prakt’ka vertėsi 
kieno tai nematomai buvo ” ‘labai

šiųjų, o ypač nelaikančių
a vezvj, duoto žodžio, pavardes vi- 

T. Lietuvoj gydy- suomenes žiniai. J

%25e2%2580%2594zmor.es
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Iš Pavergtos Lietuvos
Kaip jie saugoja 
kultūrinius paminklus

'darbų temas, ir tt.
Ir kas taip smarkauja? 

Bolševikai mėgsta l ėkti, 1 nardės rodo, kad tai vis 
kad jie labai rūpinasi ap-Zujūnai rusai, bet aukšti 
saugoti senovės paminkius? partijos pareigūnai, komu- 
O štai kaip vra iš tikrųiu. ™stų ponybė. Ir retas kuris 

Netoli Vilniaus esančio- tegali drįsti jiems pasiprie- 
je Medininku pilvje ‘ Jau- *5nti, o kas drįsta, tas turi 
nosios Gvardijos” ko’eho- karėti dar tvirtesnius pečius, 
zas įrengė patalpas ūkiniam Koichozo “paianga” 
naudojimui, dėl to žaloja
mos pilies sienos. I>e prie- štai Varėnos rajono Ma- 
žiūros palikti Gelgaudu, sališkiu apylinkės koleho- 
Biržų irLiškiavos pilių griu-zas—“Vienybė.” Jame 19- 
vėsiai. Sena Vilniaus bazi- 52 metais už darbadienį 
lionų bažnyčia paversta vv-mokėjo daugiau kaip po 
no sandėliu, dėl drėgmės kilogramą grūdu, 1953 m. 
irsta gipsinės figūros. Bu- jau tik po 1.8 kilogramus, 
kantiškių kaime nusiaunu- 1954 metais vos po 700gra- 
griautas rašytojos Žemai- mu, 1955 metais, kaip pats 
tės gimtasis namas. Su ra- nirmininkas mano, mokestis 
šytojo Dionizos Poškos gy- bus dar mažesnė.

JIS KELIAUJA 385 MYLIAS

J<»e Ci\v;a su ;;3iicku ikinita keliauja iš Los
.vpy.sg • L CiUi;., (ai yra 585 mylias, rink

damas aukas draugijai kovai su vaiky paralyžių.

.pasakę*: “Pabėgęs iŠ kalė
jimo, aš padariau šiuo 
žvilgsniu žymų žingsnį pir
myn, pamažu perėjau nuo 
federalistų prie autonomis- 
tų, stojau už socialdemokra
tų susijungimą.”

Vincas Kapsukas pirmą 
kartą iš kalėjimo

Važiuojant pažiūrėt Ameiikos
(Tęsinys)

Lailcraičiai po 10 centų
Kalifornijos didmiesčių dienraščiai kainuoja po 10 

pabėgo centų ir spausdinami tik sykį per dieną, apie 4 valandą 
1907 m. Vadinasi, tik tais popiet. Jeigu žmogus to nežinai, nusiperki vieną laik- 
metais pirm? kartą kilo raštį vakare, kitą nusiperki rytojaus rytą, ir gauni tą 
klausimas apie soeiak’emo- patį laikraštį. Taip yra San Francisco ir Los Angeles 
kratų apsijungimą. anot V. miestuose. Mažesnieji miesteliai, kaip rodos, savų laik- 
Kapsuko. tarptautiniais pa- raščių visai neturi, bet naudojasi didmiesčių leidiniais.

Sakoma, jog taip yra dėl didelio darbininkų bran-
t t o1<4Iš kad'

ar ir tuomet jis nepasiti- a . .................... , . ... . .
p«;o rusais, kul iuose ižiū-&umo* Spaustuvininkų unija turi iškovojus labai auks- 

nacionaliz- tą atlyginimą, o už naktinį darbą dar aukštesnį: to
dėl lytiniai laikraščiai, kuriuos reikėtų spausdinti nak- 

Pats didžiausias prasima- timis, visai nespausdinami. Dienos darbas pigesnis, 
nvmas, kad 191S m. gruo- bet ir tai už dienraštį reikia mokėti 10 centų, 
džio mėn. Leninas pasira
šė nutarimą apie Lietuvos 
repriklausomos valstybės 
ikūrima. Leninas, kaip Ru-i

miestą; ir jie tokie aitrūs, kad graužia akis ir gerklę,
įkūrimo, o palėjo tik kaiplk?rtals sun,ku net alsuotl; M,es?*s, .iaclau "l"iuoda.1.ne- 
Rusijos to moto atsakingas ž,n«s ‘1 dOm,l Pažasties. kaltinami automobiliai. 

Lietu-®iu^®iių deginimas ir tt. Tiesa, tie dalykai irgi prisi- 
miestas šiukšlių neišveža ir gyventojai de- 

savo kiemuose. Gi autobusų kompanija kalti- 
perdaug “gerus laikus.” Esą. žmonės per- 

nepriklau- daug uždirba, išdykę, busais nenori važinėtis, kiek-

matais. 
u.

aišku.

'A,o rusa’*.
rėjo įnsiškąjį

“Smog” smaugia žmones

Los Angeles miestas yra “pagarsėjęs” savo “smo- 
’igu.” Tai yra juodi, tiršti dūmai, kurie dažnai užgula

venimu susijęs senovinis na- -imtuj ha di,.banl0s

Leninas ir L.etuva
Bolševikai 1955 m. balan-dradarbis J. Zanavykas siu

dieno žurnale san(,elirnnKas artimi gi-ta ir Lietuvoje. Per Vii-kad 1895 m. Leninas buvo , .
‘j;, ' minės. Jiems tikrai neblo- niaus radiją buvo plačiau nustojęs Vilniuje prava- W)m.vb^’ ir 1920 m- liepos vienas važiuoja nuosavu automobilium. .Jeigu važiuotų 
llc" " ’"J , ‘ ’ Dabar 12. MaskvoJe buvo pasi-busais, būtų mažiau dūmų.tuviams brandos senovės ^.a . gyvęntL 0 ka(^ kolcho- nupasakota apie Sov. Lie-žiuodamas pro jį. ----------- .

' ' .........................niotn neuždirba, tuvos Istoriniame - revoliu-jau tvirtinama, kad tais ras'ta .Lietuvos-Sov. Sąjun- žiuoti vienu busu, bet kai kožnas važiuoja automobi-
ciniame muziejuje (buv. metais jis atvykęs Vilniun ^os /a’kos sutartis. Tuomet Įjum, ^i, vietoj vieno buso. važiuoja 30 automobilių.
Karo Muziejuje) pakabin- užmegsti ryšiu su Vilniaus ^*eiJ,.no vy.na“8p1_ visiems 

Tikrai amz,ain# įssizadejo Lietu- 
- —jr prjpaįjno Lie-

. , . zininkai nieko
paminklus. ,H,lėlio čja dajkto

Kaip parteicai savavaliauja r/idžiulienė kviečia
“Tiesoj 

žinkelininkų 
kyklos
vas skundžiasi, kad rajono iienė iš Panevėžio kviečia

nes 30 žmonių gali va-

Bet tai ne svarbiausia “smogo ' priežastis

Faktas yrą toks, kad išvažiavus toliau už miesto, 
nepriklausoma valsty- į didelius daržovių ir vaisių sodus, kur nėra nei šiukš- 

1895 m., o kitame — Lėni-Alfonso Moravskio skatina-cc5. Gl 19?8 m. gale tos įių deginimo, nei automobilių, tie dūmai yra dar tirs-
, , . , . ......................... j i x • tt v su darbininkais tariamai mi ir Judviejų veikiami, jau Paci°s Lenino \ynaus\bės tesni, stačiai dusinte dusina. Pasirodo, kad čia kalti

vykdomojo komiteto pirmi-grizu savo dukterj Hahną , vjena miesto slaptai' buvo pradėję orga-l>aJved,mu *laskvoJ?. buv0 tie kerosi™ pečiai, kuriais daržininkai dumia savo
mnkas Fedorenko reikalą-Mosinskienę ir jos seimą, Pa.,m5t.J ao,.K,-L -- -------  em—u.. ,
vęs siųsti į 
jus padėti 
mokinančk 
ios raiono---v-----
Semione 
lavęs piane

I.IŠKAI. Geriausias vailov.us pia 
detlr.ntici.is angliškai mokytis; dumia TAVO atžymėtos vietos, kur buvę nci Leninas, nei jo rašoma p0 šio nepasisekimo Vin- Calico virto “dvasių miestu". Per 5 i metų niekasKELIAS SOCIALIZMĄ.

MAITIS NEPRAŽUS, 
tos įdomus aprašymu.-

B:, i o Sriiu
k;, ii i.L .SOCIALIZMAS IR RELIGIJA, l’a-

rasė E. Vam’ervelde, vertė Vardu 
>as. Kaina ..........................................lUe1

Mažrituas 1S12 metais is Viekšnių į 
Kauna nusikraustė ir Napoleonų re
tėjo— ir kas iš to iš jo. Kaina $2.50 
NEMIK O PAKRANTĖSE. Jilomūs, 

lengvai skaitomi !>>-. A. Garmaus: 
atsiminima:. 13', pusi.
MILŽINO PAUNKŠMi:

LIETUVIU KAl.UOS ISTORIJA 
1»»-. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 

i< šiuo klausiniu veikalas. Kai- 
• $3.Bb

Kaina SI.o'l 
Baito Sruo

gos trilogiška isterijos kronika 
173 pusi., .didelis fonnaias. tėra II'OZAS 
pontoną. Kaina ..............................$2.5n.
KON-TIKI. Tbor Heycniahl aprašy-i1’?* Rusijos diktatorių. 

ma< nepaprastos įcš.u Tyrų kelio
nės plausiu is L Amerikos i Po- •-.-()< J \LiZ.'JO 
l.neziją. 113 pu>l. Kaina... .$3.75 
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana

vičienės prisiminimai is jos jau-; keisis, 
nystės Lietuvoje ir IIu ijoje. 5<> pusi.
Kaina ....................................................$1.00
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškini. įima, Savickį, Giras ir kt
2<.» pusi. Kaina ..............................$2.5*1
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išverto M.
Miškinis. 2t»0 pitsl. Kama. .$3.25

na

STALINAS. arba kaip 
Kaukazo razbaininkas buvo pasiria- 

Kuina ..25c ispu 
dau

Trumpai žiantTEORiJA.
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

uomenės santvarka ir kodėl ji dai 
liną ...................................25c

Koje parotiYG cu namukai, Har mažiau kas ją skaitė. ,J„ rašytuose laiškuose pa- Bet atsirado biznicuų. kurie numatė, Kao ir is 
esantieji \ ilniuje Gaiaiio ei Leninas būtų veikęs Lie-žįstamiems Amerikon jun-to galima pasidaryti pelno. Jie nusipirko tą vėjų bai- 
gatvėje ir L pynės snersyui.-tuvos darbininkiją, tai Lie- tanias nusivylimas ii- bai-giamą naikinti miesčiuką ir pradėjo reklamuoti jį kaip 
vyje. i uose namuose !/J*ę tavoje nebūtų atsiradusivi-mė neprasitarti ko nerei- didelę įdomybę turistams. įtaisė restoraną, keletą mo- 

da- 
velbimais

- -x* oni rr* •» i • x

Darbo žmonės čia kasė sidabrą iš suakmenėjusių 
Peterburge, ir tas su Rusi-;x,čiku veikėjai pradėta per-ka,nu; 0 biznieriai dabar kn-:> Helerius iš .smalsuolių 

Prie Vilniaus geiežinke-jos socialdemokratu oiga- sekioti, grūsti į kalėjimus, kišenių. It uždiiba geią piuęn..

;<vJy / . 1 luii.Ko. < mu s c nc-omų aisnatiusi v i- me neprasitarti Ko nerei-didelę įdomybę turistams. įtaise restoraną, keletą nio
įsteigti btaoev minei Lteia-<ai savaran .iška, nuo rusų Idant, kad neofitų kalėji- toliu nakvynėms, keletą krautuvėbu suvenyrams parda 
tūlai, giriamasi \ diliams ra-nepriklausoma sociademo-man įgrūstas. Pradedant vinėti, ir’vilioja smalsuolius masinančiais skelbimai
dijo piYesnne, stengiantis kratų partija. Vienas isjos !927 m. komunistuose pra- |)ažiOl.ėti ..Ghoft Town" — dvasiu miesto, 
spūstį bol>c\iKinę \ eiklą, t analinių, turėjęs per du dėjo stiprėti rusiškasis na-
iaug kur visa: is piršto lau- tūkstančius narių, veikęs eionalizmas. Kitu tautu bol-

lio stoties pastato balandžio ui zaeija pogrindyje jokių () dabar tas rusiškasis-bol-
_________ ________ 22 d. buvo atidengta ..net rysiu neturėjo. Lietuvoje ševikinis nacionalizmas,

ra faktų "šviesoje Trumpa> boišcviz- “memorįalįnė lenta,” kurio- socialdemokratu judėjimas ,padedant 1913. m., išsigi
••ai daug medžiagos, su; puslapiai jje įrašyta: “189ė> metais "'ai'ejo ž\miai įeikstis V o- ipf> tiesiog i raudonąji na-
kaina .......................................506 rugsėjo 7 d. V. L Leninas kietijos ir iš dalies Angli- cizmą, tirštesnį už hitlerinį.

ITKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatu (Bus daugiau)

S. Michelsona*

RYTU PASAKOS. Vinco Krėvės 
parašytos indų ir kitų tolimųjų

tautų legendos. 220 pusi. Kai-j 
r. a ...........................................................$2.50

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? Pa
raše kun. M. Valadka. Svarbu 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20

POPIEŽIAI ,R LIETUVA.
M. Vala-lkos parašyta knyga, 250

nusl. Kaina ...............................$2.50, KOKIUS

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 
i šEVIZMAS. Pasai K. Kautsk 
i naujausiomis žiniomis papildyta tuo 

Kunigo klausimu knygutė. Kaina .......... 25c

buvo atvykęs i Vilnių nu- jos darbininkų judėjimo po- siekiant: 
it-statyti ryšių su vietiniais ’ eiKvie. m. Lietuvos mjemonėmi?

marksistais.” Ypač prieš socialdemokratų nustaty- ivje<
1905 m. didžiųjų įvykių su-toje veikimo programoje 
Rakti, minint Vilniaus Sei- jau buvo skelbiamas Nepri- 
mo sušaukima, bolševikai klausomos Lietuvos sūkis.

įsigalėti teroro 
visame pasau-

NAUJI RAŠTAI

DIEVUS ŽMONES GARI*"” ..... -............... - - PONIA DOVARY, Gus-
. BINO senoveje. Dievų yra vi-1tuos pagyius dar daugiau 1907 ni. Lietuvos sočiai- tave Flaubert romano ant- 

(.alsiosios nki„ įvajriu„sc kraštuose ir jvatnuo ... j v.-.; L-.,U i > ir •• • .. ,..............  ................................................ ...... .....i,M.wi.ini, loh j----- 1..... . konferencijoje rop da is, verte Ale Rūta,ŽEMAITES RAsTAI. .nR,„ Įvairiuose Kraštuose ir jvainuo ;... ,i;„z.l.,m; L-.,a i i
mūsų rašytojos pirmojo karo metuke laikuose dievai buvo kitokie. Ko- isUSllpl lllO, Ji <HI Giedami. KdO (lenioki atU

Amerikoje parašyti vaizdeliui su ra- kie buv 
švtojos paveikslu. 12S puslapiai. Kaina 
kaina .................................................. 50c
NEPRI KLAUSOMOS 

PINIGAI. Jono K.
veikslų, 225 pusi., gerame popiety,įe. apdarais. 
Kaina ..............................................$5.00

i-o senųjų lietuvių dieva^?.^^ jie ar jy vadai “geriau-užsienyje Vincas Kapsukas 213 pusk. kaina nepažvmė-
zEMAiciv "krikštas." f. Li.:*! 9’?’^ su eari^mu", o mėgino kelti klausimą apie ta. išleido Nidos Knygų 

Lietuvos! parašytas istorinis romanas iš Zc- visi kiti bu\o carui parsi- visu Rusijos sienose tuomet Klubas (3 Southern Row, 
kad tik jiems vie-veikusių ' socialdemokratų London. W. 10. Gt. Bri- 

...$.».«<) tvanas. Ar galėjo!niems terūpėjusi liaudies veikimo suderinimą. Tada tain).
..Jazmi- toks tvanas imti ir ką apie tai gerovė.” Ta pačia proga tas klausimas buvo svarsty- SENAS KAREIVIS MA-

Kaina
A KIS? IN TUK DARK. J

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai, sako mokslas.
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2. »T«vnc t nr»nvn«minkštais virbeliais ...................$1.00 LAISVOS Llfc. J\OS

____25c
Lietu-I^vvs i ir. jTva v«au Puo,anii socialdemo-tas. bet nespręstas. Prisi- TATUT1S, Juigio Jankaus

/iaidemokratų ‘ui’dėV'boi-ikratai ir kt. srovių veikėjai, juintina, kad Vincas Kap-parašytas pasakojimas apie
Iri irta/* i mm ip T.ictll VO-. 4 __ .. . . 1 \ 1 • « v t? _ a 

įdomūs. Kaina ...............................20c premijų

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 Easi Broadwa7 So. Boston 27. Man.
<1 i tiis vedąs b>-( 
analinio '• ^kvii

i:*>kykl<»> ci t k isiiirjt, ' ietuvoM socialde- "Terra” leidyklos, 333 So. 
' •'tana> Ih-rinki..:.- 1929 m. Halsted Str., Chicago. Iii.)

bn^ pat-V. KapsuKa> savo atsimini-gražiai išleistas. 239 pusi. 
nuiiKi* iž ingoie šiaip vra kaina $3

«
DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio” Kalendorių l'Mfi Metams
“Keleivis” jau išleido didelį, 1J>(> puslapių ka

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

Kaip kasmet, taip ir 1956 mitų kalendoriuje 
skaitytojai i*as daug įvairiausių skaitymų, įdomių 
straipsnių, eilių, naudingų patarimų, juokų, infor
macijų ir plačią kalendorinę ’ i; Su bažnytiniais 
ir tautiškais vardais.

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

‘Keleivio” kalendoj iaus kaina nesikeičia, ji kaip 
buvo taip i Ikk.n 50 e- įg i t /< •' \ nu- ir pinigus 
prašomu Musu šiuo ritesu.

Keleivi* ’
t>3b k. Broadw<&y
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Moterų Skyrius

Kodėl
Keleivio" muimojl.

• nakties ir. kad jie nepa-
• migių, ant rytojaus svečiai 

susirinkdavo juos pažadin-
’ ti. Muzikantai grodavo 
j i "Labą rytą“, o svečiai i 
: muzikos taktą pritardavo su 

— ■ —- rintėmis, keptuvėmis ir ki
tokiais virtuvės Įrankiais. 
Susidarydavo gana Įdomios 
pi ike’tuvės, kurių triukšmas 
ne rik jaunuosius, bet ir ap-

ir motina ii žmo- linkinius kaimynus prikel- 
dealas švelnumo. davo.
pasiaukojimo ir Na. bet gi karime prie 

anekdoto. \ ienose vestu
vėse jaunavedžiai, pažadin- 

sku-
Jau- 1.,

Vžpereitame
numery tilpo Įdomus Pa-na. Tai 
kruojiečio straipsnis, su ku- meilė s. 
lio mintimis daugelis mote-kantrumo. Tokio idealo vy
rų tur būt sutiks. ras ieško moterų tarpe, bet

Is tiesų, kai pasižiūri į siu šiandien jam tas sunku ras- ti iš skanaus miego, 
dienų moteris, nenoromisn. Jis dažniau mato dažytas biai neria iš klėtelės 
kvla mintis, kad moterys lėles arba berniokiškai ap- nasis atsilygina muzikan 
gėdysi būti moterimis, kiek- drengusias merginas, negu tams už maršą, o jaunoji su 
viena lytis turi savo skir-tikrą moterį. kuri galėtų visu sroriu puolė i vyres- 
tingas ypatybes ir požy-atstoti seserį. motiną ir iriosios sesers glėbi ir pra- 
mius. Motei s kūnas skiriari žmoną viename asmenyje, dėjo gailiai verkti, 
nuo vyro. taipgi ir moters Alau nėra biauresnio vai- Sesuo klausia: "Ko taip 

aunu moteri. lai- gailiai verki? Ar pirmanak-būdo savybės bei jos rc-aga-zdo už 
vimas i pasauli skiriasi ma? kančią rankoi kūdikk o bur- tė nepatiko, gal nemalonu

ra toj cigaretę.
taip

auk-maudu. Ir 
galima

vyro. Moteris savo kūnu 
nepalyginamai g r a ž esr.ė rūralu. 
už vyra ir. sakyčiau
ščiau išsivysčiusi, tobulesnė, cu 
Savo būdu moteris vra O kiek 
švelnesnė, ramesnė, pasy-iome? 
vesnė. Bet moterys nenorim geru 
tokios būti. kokios jos yra 
ir nenori savo išaizda >'c: 
elgesiu parodyti tas mvo I - 
ties žymes. Jos. miešimui", m-n ikiam • 
skaito, kad ju iUakn yra kišl-t<kum 
—būti tokiom, kokie yra tarnaitės. ' 
vyrai. Ir štai. jos prarieda”-.. -š v i- r. 
auginti raumenis (taimunukdesiiės e e 
joms reiktų grumtis su lau-buvo mūs 
kinias žvėrimis L vaikščioti š’anriTn ir

lot ■ . 
;ū: I

r. <t >i - . *
i ' ,į;>

iai taip neita- ou.ro su vyru gulėti, 
keista, tiesiog "Kad tu žinotum sesele, 

kiek tokiu vaiz- kaip buvo smagu su vyru
matyti gatvėje? gulėti“, pro ašaras atsako 

Iriu vaizdu renta- jaunoji. "Ot kvaila buvau, 
d vis v du. kad kad taip) ilgai nesiženijau.“ 

bežino, ku jos "Taip, taip.“ sako sesuo, 
u vy
ro ai o-

1-- .i'
jos vra. kuo ios "Aš tau sakiau, kad 

Nežiūrint. kad įu gulėti, tai vienas

PO: 'TOM
DftKDIA KiBUt£Tl NAŠLAIČIAI

BulTalo. N. Y., vokiečiu kataliku našlaičiu prieglaudoje 
(ją matome \iršuje) kilu gaisrus. Vienuolės visus 
101 vaikus laimingai išgelbėjo. Apačioje vaikai mel
džiasi.

Kdideliais žingsniais, kit otiteriiun. sian 
plaukus vyrišku pavlzdžiu. vykdyti moters 
vaitoti šiurkščią kalbą ir. ir ser elgsena, 
kadangi vyrai rūko. rūky-lr išvaizda stengiasi pamėg- moteri?

nr e-ančios numas. tik sunku, kai rei- 
<aman- kia vaikus gimdyti.

o r vyro "Nepūsk vėjų i galvą,“ 
am, r. : mo-skubiai atrėžia jaunoji, "aš 
- yra daug gimdyti tai jau gimdžiau, 
. negu jos tik su vyru niekad neteko

me u. nes gulėti”...
N i : yri mo- šitas anekdotas man atė- 

' - nenori jo i minti, pasiskaičius ang- 
ttždavinius lų spaudą, kurioje buvo iš- 
savo būdu keltas klausimas, ar gali 

turėti vaiku, netu-
-i-džb.-ti vargšus vyru 

tu 11- m ė gd žiod u rt •- i’ s
vyrais jos pasi- nimu.

>dėl varoėg-simu
motervs yra daug daugiau džiojimas iš moters padaro kyla, kad negali turėti. Bet 
panašios i vvrus negu iosnei šį. nei ta. nei vyrą, nei dabar spaudoje, nors ir abe- 
buvo prieš 100 ar 50 metu. mnteri. tik kažka. kas ne- įtinai. vienas kitas °Ą’dv- 

Toks motėm stengimasis nori būti tuo. kuo jis yra ir to jas išsireiškia, kad roote- 
pasidaiyti panašiom i vy-kuo turėtu būti.
rus eina prieš gamtą. Gani- M. Pakarklienė
ta sutvėrė dvi lytis, ne vie----------------------------
na. ir ii sgnrė vvr? ir ™ «»•
teri tam. kad šie panildvtu tai
vienas kitą. tai reiškia, kad tiMOlC. vra
vvras turėtu tokias ypaty-

ti cigaretes. Žinoma, ne 
sos moterys taip kra' 
niškai pamėgdžioja vvrus. nena>iekia:
bet faktas vra. kad dabar daryti negali, todėl

° i ,a- i ėdama santykiu su vyru ir 
ei kalų su dirbtinu apvaisi- 

Anksčiau šiuo klau- 
buvo griežtai pasisa-

n i ek

ris nekaltu būdu gali susi
laukti kūdiki. Kaip aiškina, 
tai tokie atsitikimai yra la
bai reti ir jeigu pasitaiko, 

pas tokią moterĮ. kuri 
iš dvynuku gvmio, reiš-

. kia. kuomet gimsta kartu
bes. kokių neturi moter is. o Gyvenant Lietuvoje. x šerniukas ir mergytė. Kaip
motelis turėtu tokias savv-ku gimdymo klausimu spėjama, tai tokia mergytė
bes. kuliu trūksta vyrui. Gi nugirsti rieboką anekdotą. Į.;a, -ajs caj; turėti indą su
kai moteris pradeda pamėg- Kaip žinoma, anksčiau kai-VV).-|,a saĮ-}a< Kuomet

džioti vvra tada ii nasida- muose vestuvės tęsdavosi Ji
užauga ir jos organizmas

SAULĖLEIDŽIO GIESMĖ
Kas vakarą tylų su skausmu žiūriu.
Kaip slepiasi saulė už girių tolių.
It vystančio žiedo, it ryto rasos.
Taip gaila, taip gaila, taip gaila man jos
Saulutė vis kilo ir kilo aukščiau — 
Manoji dainelė skambėjo plačiau ...
Užudegė dangų, ugnis — pažarai 
Suvirpo dainelės gailingi skardai... 
Bepiga dainuoti, kai saulė aukštai.
Kai šypso, kaip saulė, mergelės skruostai.
(A saule aižgęsta ir verkia varpai — 

Dainelė — kaip tolimo dalgio skardai...

Pavydžiu aš saulei skaisčiosios būties: 
Tai visą pasauli žemčiūgais nuties

Tai vėtrą pašėlusią tyčia pakels —
Ir dangų ir žemę vienaton suvels . . .

Tai šypsosi vėliai, it deivė spindės. 
Tamsiausias bedugnes kaip dangų nušvies

O man bedūmojant po lauką dūmas — 
Tai kas palydės i mėlynę godas? 

Sparnuotas rūkas... Plati vienuma?

ro ne jo papildvtoia. bet beveik visą savaitę. Kao -, eikalauia kūdikio, tai tas 
tik nevvkes vvio šešėlis, ar-vestuvės nebūtų liūdnos, tai ?u vyriška sėkla indelis

Indiana beeinąs pHirirink-s 
38 SV.. .i? Nesvyruoja’ • Į ii- -

ir mu naktie s jaunavedži 
1.

Sudie tau, saulute.

Keliausiu ir ašiai... Kai marios sukauks. 
Daina mano ašaromis tai pasidžiaugs.

Balys Sruoga

keliauki \iena.

<tebėįn

Jack Dunning

KVEJŲ BALSAI
Tęsinys

Stebėtina—jei dvasios nepavojingos, tai kodėl nie
kas nesiryžta name apsigyventi? Jei nevienas, tai ke
liese? Žinojau daugelį namų, kuriuose blogos dvasios 
gyveno, o juose betgi ir žmonės gyveno. Bičiulis .-ako 
manąs, kad gali būti rimta priežastis, kurios jis ne
žino, todėl vieną popieti nuėjome i Ongkę ieškoti 
namų savininko.

Savininko neradom, o namai buvo uždaryti, kari 
niekas ten nevaikščiotu. Kalbinome kaimynus. Ne vi -4.
nas nepasakė, kodėl namuose negalima gyventi ir ko
dėl i>er daugelį metų niekas net nebandė apsigvvgntk 
Daugumas sakė, kad jei kas ten pasiliktų nakvoti, iš
eitų iš proto arba mirtų. Sakė, kad būrys žmo:d - 
bandžiusių ten miegoti, dingo be žinios. Niekas nieko 
tikro negalėjo ar nenorėjo pasakyti, bet juo arčiau lui
tų namų gyveno, tuo mažiau norėjo apie juos kalbėti.I

Po 2 mėnesių, taip pat su bičiuliu, aplaižo ne 
kitą vaiduoklių namą, taip pat Ongke. šie narna? i u- 
vo prieš kapines. Tai gerai žinoma vietovė nak.inui 
lėbauninkų. Kada po vidurnakčio kitos linksmos vie
tos užsidaro, tai daugelis vyksta i namus prie kapinių.

• Abu su bičiuliu buvome užkviesti Į taip vadinamą 
f viengungių vakarą.

Bevakaraujant kažkas pasiūlė eiti aplankyti k; 
i nių namus. Apie pirmą valandą nakties mūsų bū vs. 
'lydimas kinų tarnų, nuėjome i vaiduoklių namus. Ki- 
in.ai jaunuoliai, nešę mums ten gėrimus, nerodė noro
ten eiti, bet visgi klusniai viską nunešė, prirengė rė- 

!-lynos ir pastatė gėrimus ant ilgo balkono prieš kepino .
Kapinės apmūritos aukšta siena, taip kad iš g u- 

vės ar kelio nieko negalima matyti, kain kailiniu vi
dus atrodo. Iš balkono gedėjome žiūrėti ir matyti pro 

‘siena visą kapiniu plotą, šviečiant kiek debesų ap
trauktam mėnuliui. Apie valandą laiko balkone sėdė
jome, gėrėme. Šnekučiavome ir rūkėme. No vi-nas 

i nežinojome, ką galime kapinėse pamatyti.
Iš balkono stebėjau visą kapiniu plotą. Pamačiau 

dvi raudonas mažas žiežirbas ant kapo vingiuojant.
: Spėjau, kad tai žiurkių ar kokio kito gyvulčdm oora 
j akių. Tuojau pasirodė daugiau žiburėlių. Jau. rorė- 
i iau pasakyti savo bičiuliui apie žiburėlius, kaip be- 
i žiūrint jie kelias pėdas pakilo Į aukštį ir ėmė sparčiai
• švaistytis. Jau kiti dalyviai pamatė žiburėlius ir lio- 
j vesi kalbėję. Tylėjome, žiūrėdami Į kapines žemiau 
balkono. Kažkas pasakė, kad tai šviesvabaliai. Kaip 
tik to aš negalėjau daleisti, nes žiežirbos laikėsi poro-

imis. Nors ir švaistydamosios virš kapų, jos nesiskyrė, 
i Už pusvalandžio pastebėjome, kad spiečius žiežiibu 
i artėja prie mūsų. Tą kiekvienas ten buvęs suprato, 
j-dūmė kėdes atgal, atokiau nuo priekio, o Irina: pa
tarnautojai iki vieno dingo nuo balkono. Išgirdom? 
juos laiptais bėgant žemyn. Kai mano bičiulis ir aš

! pasikeitėm keliais žodžiais, supratome, kad abu jau- 
itėmės vienodai, kad jutome, jog ten yra kažkas pa- 
jvojingo, paslaptingo, tarp tų žiburių, kurie artėjo i 
! balkoną. Rodos, kad žiežirbos stebėjo mus taip. 
ikaip ir mes jas.

Nežinia, kas pirmas iš mūsų būrio pabėgu nuo
(balkono. Žinau, kad aš nelikau paskutinis. Mano bi- 
: Žiulis ir aš skubėjome žemyn laiptais. Išėję labiau su-

gyvenime ieško. Tame p?- keltuve-.
i? suk pa

pri-
Tšleide jaunuosius moteiTS> 
’; pt-yū ) labos

—Ar 
—Ot.

jau Anglijoje atsilieoė trvs/V1,1"“ “.U“ ^aiMar|d 2.-
' kurios pareiškė, ^ sv“ <

-e-aitse o-iTYn,^™ 121 ?v- Michigan 2.963 sv., :/, ,ne 
sv., Ne\v

« ,1i.a i

nereikia padėti? 
kaip tik k i: 

pabėk ii
ju mergaites gimusios ... 

nekalto prasidėjimo. Iš- ;T ’

ideališko? moters, kurios 
gyvenii 
veiksle jungiasi ir sesta

KSIY EP.žū JAPONIJOJE VULKANAI

Mount Mihara Oshimu -alos (Japonijoj) įsiveržęs 
iulltana>. Jau 2 metu- jis buvo vi^ni nurimę-.

e;na. kad joms gimė kūdi- T̂v’’ ^ex'’
’riai prieš tai neturint jokiu Je,sex '

' ‘ Ohio 3,o68 sv.,

pasakyti. Žino, kad pagim-!IV’ v svai-ų.
dė kūdiki ir viskas, bet iš:Maisto
ko tas kūdikis prasidėjo—| F«.,l<.ra!irp valdžia 705,- 

441 svai u, New York 2 sv.neaiški paslaptis.
Jeigu jos gimdė ir be

gimdymo daugiau nieko ne
žino. tai tuo klausimu iras 
daugiau nieko negaliu pa-į 
-akyti. Pagyvensim — pa-į 
matysim. Bet ko gero, tas 
lietuviškas anekdotas gali! 
\irsti tikrove.

V. V.

Viso — 705,443 svarai 
Viso gėrybių per metus

786,486 svarai.

JUOKAI

Ką gavo Ralfaa

Per 1955 metus 
centriniame sandėly 
šių gėrybių:
Rūbų ir avalynės

Califomija 140

į škotas, pamatęs vidury gatvės 
i pamesta centą, skubiai puolė jj 
pasiimti. Tuo metu važiuojan
tis sunkvežimis nespėjo susto
ji ir škotas buvo mirtinai su
važinėtas.

Bylą sprendė irgi škotas tei-
S

Balfo
gauta Nėjas. Jo sprendimas

toks: “Nelaimingasis
natūralia mirtimi.”

svanj, Girtas vyras, atvykęs

nerdauc ne.-vyruotu.

VĖL Į DARBĄ

Maudėme, skubindami atsitolinti nuo kapinių tvoros, 
i Visi tylėjome, kol pasiekėm gerai apšviestą atvirą kc- 

at .yka: įlią. Nusprendėme, kad kelionė buvo neapgalvota ir 
ią. kad į pavojinga, nežiūrint, kad mūsų buvo didokas būrys.

Tokio pobūdžio Įvykiai Kinijoje dažnai atsitinka, 
ir jie labai pavojingi. Kaimiečiai tą gerai žino. Keisti 
dalykai dedasi nuošaliuose kaimuose, vidurinėje Kini
joje, kurie retai pasiekia vakariečių ausis, o jeigu ir 
pasiekia, tai pastarieji visvien netiki.

Mano artimas bičiulis gydytojas Valšis, daugeli 
metu gyvenęs Kinijoje, pasakojo keistą Įvyki, kurio 
liudininku jam pačiams teko būti. Tai Įvyko mažame 
kaimelyje, šiaurės Kinijoje. Jis nesenai buvo atva
žiavęs i kaimą. Ji sutikę kaimiečiai prašė ištirti n a
mergaitę, kuri, jų pasakojimu, buvo kvejo užpulta. 
Gydytojas Valšis nuėjo su jais Į gryčią, kur gulėjo 

i jauna mergaitė, 16 metų kaimietė. Gydytojas nustatė. 
Įvyko prieš 2-3 valandas. Mergaitė 
išgąsdinta ir apdraskyta, be to. bu

vo matyti išprievartavimo žymės.
Gyd. Valšis mergaitę aptvarkė ir Įsakė šeimininkei 

ja nuplauti, nes ji iki pusės buvo padengta juodais, 
tirštais, dvokiančiais maurais. Gydytojas paėmė kiek 
tų maui-ų, Įsidėjo i bonkutę tyrimui, bet be pasekmių.

! Jis buvo tikras, kad tai kokia nors organinė medžiaga,
Į bet tokia, kokios iki šiol dar niekas nežino.Į

Mergaitė apie savo pergvvenimą nieko negalėjo 
papasakoti. Pagal kaimiečių pasakojimą, ji ėjusi i šal
tini vandens ir j)o to atsidūrė tokiame stovyje, kokiame 
ją atrado gydytojas. Valšis stebėjosi, kad kaimiečiai 
manė, jog mergaitė buvo kvejo užpulta, nenorėjo tam 

(Nukelta Į 7 pusi.)

kad užpuolimas 
buvo sudaužyta,

Filmu žvaigždė Grace Kvl- 
buvo ly. susižicd.P oi su Mo- 
mirė nako kunigaikščiu Rainier

Trečiuoju, grįžta baigti 
vaidinti pradėtąjį filmą, 

prie Ji baigusi su-it noks. Bai-
Connecticut 6,793 SV., Dis-savo namu. negalėjo pataikyti trusi dar vieną filmą. ž.a
Irict of Columbia 84 sv., į durą skylę rakto. Pm šalj da visai nebevaidinti.
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Korė spondencijoS
NEW YORK, N. Y.

Pirmoji šiais metais 
lietuvė DP New Yorke

Kvejų balsai
(Atkelta iš 6 pusi.) 

kaimiečiai tvirtino, kad

ir laikraščius, skaitė ir “Ke-bizniu. Pas sūnų Mainei I 'ieną miestelį atvyko nau- 
leivį,” paliko liūdinčius: valstijoj gyvena ir tėvas. Jas kunigas. Jis turėjo reikalų

7 dukteris pašte, bet nežinodamas kurioje .
sukūrę sa- Velionė su savo vyru J. gatvėje jis yra. paklausė Dir- tikėti, 

Kazlausku ilgus metus gy- mojo gatvėj stovinčio 
Gruodžio 30 d. palaido- yeno Pennsylvanijoj, Bent-Tas vaikas buvo labai 

tas Albany kapinėse.

žmoną, sūnų ir 
(visi vaikai yra bet

Tuo baigėsi Stasės Saka-vas šeimas), 
lauskienės ilgas ir vargin 
gas kelias iš pavergtos Lie 
tuvos į laisvąją Ameriką.
Išleistuvės Alenai

Ilsėkis ramybėje.
Adomas RadzevičiusSausio 5 d. laivu Kung 

sholra j New Yorko uostą Cevenienei 
atplaukė pirmoji šių metų o . o , , ...
DP lietuvė Stasė Sukalaus- „ Sa“s.'.° 8 d- ^kmadien, 
kienė. Ji atplaukė iš Da-N«w
nijos, prie kurios krantų , e’_. . ,o - • , .7 leistuvesprieš 18 menesių iššoko iš 
rusų žvejybos laivo.

Stasę Sakalauskienę uo 
ste sutiko iš Lietuvos kon- šė Lietuvių 
sulato Anicetas šimutis, Amerikoje
Balfo atstovas Joseph Bo- New Yorko kuopos. A. De- .kultūros reikalais 
ley ir Lietuvių Amer. In- venienė i Europą išvyksta vybės išlaikymu,

WATERBURY, CONN.

Netikęs N.
Lietuvių

pir. u™, mvv „„„ šaltiny gyvenąs
vaiko, kvejas; gyvenąs nuo neatmenamų laikų. Jiem tai sa- 

neman- kė jų tėvai, kurie girdėję iš savo tėvų, o aniem jų 
leyville, kur vyras dirbo (lagl,s- Kunigas jam sako: tėvai ir taip toliau iki ūkanotos, nežinomos senovės,
anglių kasykloje. Palaidota —Ateik, vaikuti, sj vakarą j^as 50 metų kvejas užpuola mergaitę ar jauną moteri. 
velionė sausio 9 d. be baž- .P*** Kartais užpulta moteris miršta arbą išeina iš proto.
nytinių apeigų, dalyvau-; _AA ^^r^rldv^ULžiu bet nė viena negali papasakoti, kas nutiko, 
jant visiems vaikams įrvy- 
įui.

—O ką tu man parodysi?
—Aš tau parodysiu gražių

. knygų, papasakosiu gražiu pa- Jt*i užpultoji nemiršta, lieka nėščia, bet užuot 9
Iebume velionei leng- >akl, A- tau Jr j ^angų kelią mėnesius nėštumas tęsiasi metus ir pusę. Kada toks

Metų sutikimas

Bendruomenė
z o suruoštos įs
naujai išrinktai 

VLĮKo Vykdomosios Tary- plačiai garsino jos rengia
mos pirmininkei Alenai I)e- mą Naujų Metų sutikimą, 
: venienei. Išleistuves suruo- kuris buvo “Ventos” salėje. 

Susivi

va Amerikos žemelė.
Koresp.

CH1CAGO, ILL.

Prof. Vaclovą Biržišką 
enijimas žinodami, kad Bendruo- laidos ?į šeštadienį, sausio 

ir Sandaros menė turi rūpintis lietuvių 21 d. Velioniui pagarbą pa- 
ir lietu- reikšti galima ketvirtadienį 
manėme, -šeštadienį nuo 9 vai. ryto

nurodysiu. kūdikis gimsta, kaimiečiai ji tuoj nužudo.
j —Na. na, nežinai dar kelio j senesnių kaimiečių matęs, kad toks vaikas
pastą, o man rodysi kelią 1 ne£moniško pavidalo, buvęs juodas ir slidus 
dangų ....

Iš “Vėplos’

RenatBld Skausmai
GERA MOST1S

Deksnio Galinga Mastis, sudaryt
, .. _ . ... „ . ------------- —s - vai. ryto iš daug skirtingu elementų turi tm
foimacijos Centro direkto-sausio 19 d. kad tie reikalai ir čia bus iki 10 vai. vak. Ridiko kop-
re M. Kizyte. Išleistuvėse dalyvavo žy- taip ar kitaip prisiminti, lyčioje (3354 So. Halsted ®?»>. r*nku.PkG«> skaudėjimą ir ti.

Daug vargo ir didžiulį ^?sniei1. vlfHomenes velke-Deja, apie tai ne žodelio Str.). Komitetas
pasiryžimą parodė Stasė ^"a^* Linkėjimų pradedan- nebuvo tarta.
Sakalauskienė iki pasiekė čiai. naujas pareigas A. De- A L3 susirinkimas 
laisvąjį kraštą. Ji ilgesni venienei pareiškė Lietuvos _ , _ - ♦
laika niaukiom i vairiais ru-£en- konsulas Jonas Bud- Sausio men. o d., Lietu- 
su žvejybos laivais, juose P'el- Balkonas, vių Nepriklausomo Klubo............ .......
dirbdama su kitomis mo- «• J- Kalinauskas. V. Sid-menesm.s ALT 

zikauskas, J. Šlepetys ir Materbuno skyriaus susi-terimis. Plaukiodama ir - * - • , . o • • 1 • .•dirbdama laivuose galvojo, VLIKo prezidiumo nauja- rinkimas. Susirinkimą ati

Vienas iš 
rime visai 

kaip var
lės puntagalvis.

Gydytojas Valšis apžiūrėjo šaltinį, kuris buvo apie 
ketvirtis mylios už kaimo. Juodas vandens klanas, 
apie trijų uolekčių skersmens, gan gilus. Prie šaltinio 
mergaitės rūbų skudurai ir įmintos jos aiškios pėdos. 
Kartu maišėsi didelės tripirštės pėdos, visai nepana
šios į žmogaus, daug didesnės. Tai pamatęs, gydyto
jas, jo paties pasakojimu, apimtas baimės pradėjo 
bėgti.

Gyd. Valšis labai domėjosi tolimesniu mergaitės 
ar ji bus nėščia ir koks kūdikis gims. Jis ne
kart nėštumas gali tęstis ilgiau kaip 9 mėr.e- 

tačiau
tuo metu japonai puolė Pearl Harbor ir netrukus gyd. 

* Valšis Šanchajuje buvo japonų suimtas. Taip įvykis 
x ir liko neišaiškintas.
g Vertė Anis Rūkas

(Pabaiga)

pimg. dieglius, šaltį. Daugumui rm» 
niu pagelbėjo ir tamstai pasrell*.1-

vainiku ir vėliu nMUiati Ju Nelauk ilgiaus. ak tuojans įsiev vainiKU ir genų nesiųsti, jų DEKEXS OINTMENT. arba rašy
vietoje prašo skirti piniginę kitę i dirbtuvę. Kaina 2-oz 1 stoviu,

• • lG-or. $5.00. Garantuojame pasek j.., ..auką gydymo nr laidojimo mes ar gražiname pinigus. (m Į tikėjo,
išlaidoms sumokėta. 5. įs>us h* žadėjo prie progos patikrinti mergaitę,

netrūku

prašo

kam U in nasn.nkti Ta’sis pirmininkas Jonas Ma-darė skyriaus pirmininkas 
itau sustodavo tulionis- Minėjime tarpe Aleksandras Aleksis. Susi-
tik rusu ar iu valdomuose kitu dalyvavo ir prof. J. nnkusieji oiganizacijų at
neštuose kain Lienoia Kaminskas, VLIKo prezi- stovai atsistodami pagerbėuostuose, kaiP diumo narys. tą pat dieną Waterburio li-

A. Y)evenienė dėkodama goninėje mirusį, lietuvių 
už sveikinimus žadėjo tautai daug nusipelniusį a. 
siekti lietuviu visuomenės a- Pr°L aclovą Biržišką.

~XXXXXXX%X»OCroG0OGeG0QOCX»000OOO<X^

Lietuvių Enciklopedija
didžiausias lituanistikos žinynas, lietuvių kultūros 
paminklas.

Iš suprojektuotų 20-21 tomo septyni jau išspausdinti, ki 
ti rengiami. Redaktoriai visą LE ruošimo dailią pagal at
skiras raides pasiskirstę iki galo.

laikas įsigyti, nes nuo VIII tomo bus spausdinama tik 
prenumeratoriams.

Lengvos sąlygos: įmokėjusiems bent už vieną tomą.

1 a r.m u

SI 
x- X 
X XX ,X Parduodu alie jau- įm-< iu. 
jĮ kompanijos, mažai vartotas, 

som dūdom. Kreiptis;

ai ra'-'

1O« aojungimo. Atsisveikinimo Plačiai buvo kalbėta, kaip 
i-išleistuvių programai vado- tinkamiau paminėti Vasario

A. Novickis.
(LAIC)

Murmanskas,
Tik vieną kaitą laivas, ku
riame ji dirbo, buvo susto
jęs lenkų uoste Gdinėje, bet 
čia iš laivo krantan 
neišleido.

Paskutinis laivas kuria-vavo 
me Stasė Sakalauskienė 
dirbo buvo “Novoje Zem-
lia”—“Naujoji Žemė.” Ta- BROOKLYN, N. Y.
me laive be jos dirbo dar ---------
16 moterų. Ji tik viena Nauja LDD 7 kp. vadovybė 
pasiryžo šokti iš laivo ir
laimingai pasiekti laisvąjį

16-tos sukakti. Ji daryti 
nutarta vasario 19 diena.
Politinio Klubo 
susirinkimas

Sausio 6 d 
sinis Lietuvių 
tinio Klubo

. . X VISI X
išėjusieji tomai siunčiami iš karto. Likusios sumos mokė- x X ■jimas išdėstomas užsisakiusiam priimtinomis dalimis. Vie- £

x ■Xno temo kaina J. A. V. $7.75, visur kitur $8.00.
Užsakymai siųstini šiuo adresu: J. Kapočius. IJetuvių g

Enciklopedija, 265 C Street. South Boston 27. Mass. X 
X 
X 
X

X x
i

Įvyko mėne- 
Piliečių Poli- 
susirinkimasL.D.D. 7-sios kuopos šių

pasauli ar mirti įuros oan- metŲ valdXba Vra V1'3 šito- savoJe salė3e 103 (b-een St. 
gu nrieglobstvie °Ji žinoio kios sudėties: Pirm. — B. Valdyba susirinkusiems į 
kad laivas pliukia arti Da’ sPūdier«ė. vicepirm. — J. klubo nariams davė metinę į 
X Si“«o. Ri“US’ »rot -^-kiubo įskaita, beto buvo

Ją pusgyvę, be sąmonės da
nai iš jūros išgelbėjo. Me

V. Stilsonas, 
—F. Spūdis,

tus laiko ji buvo ligoninė-bl^e‘ 
je, danai jąją rūpinosi. Vi- Naujų metų 
so
kaip

finansų sekr. tartasi kitais einamaisiais 
ižd. — A. klubo reikalais. Pirminin- j 

kas T. Matas pasiūlė 14 
naujų kandidatu i klubosulauktuvės, .. narius. Tas bimbininku at-

pasau įo sPaa a ias®’ L.D.D. 7 kuopos nariai stovams sukėlė susirūpini- 
jauna iietu\e rizl- eruo(jžio mėnesio susirinki- mo. Jie bijo, kad nebūtusi jauna lietuvė 

kuodama savo gyvybę siekė 
išsilaisvinti iš rusų vergi-
j°s- ' ves

Stasė Sakalauskienė 27 vakara d Snū.
metų amžiaus, žemaite, gi-

nutarė
Naujų
kurios

turėti draugiš- 
Metų sulauktu- 
ivvko gruodžio

perdaug priimta naujųjų 
i klubo narius.

Guostas
ate.ciu

PASKl’BfiKITE—ATSARGOS RIBOTOS!

Jai visada atsiras vietos tarp lietuviškų knygų!

Juoktis—Sveika
VAIVOS išleistas 300 juokų rinkinys, 100 iš jų juokai 

iki ašarų. Su daujj paveikslų, kišeninio formato.

I

Mrs. M. Ženk 
1S-14 W. Baltimore St. 

lialtimore 23. Md.

TIKINTIEM OOVANAl 
Kam ninię-us mokate i<ur nėra

naudos, bukime sau pinitru. Jez.
vl" .ūū; 12. Nesunku Kils .įtini lengva. 

Mat. ll:2S-.!0.
Alik Armin
•444 Mas. St.,

* d Garv, Ind. (3)

Paieškojimai DIEVO KARALYSTĖS 
ŽINIOS

Paieškau deivių seserų: Zosės Ral- 
tiuskytC-s iš Kepšų sodos. Raudėnų 
parap.. po vyru Rimeikienės ir le
sūs Kalt ri.šky tės, įh> vyru Aasu 
staitienės. Ji piima jtrvveno I.e\v- 
issti-n, M.-. T>’iiu laimi svari,ų 
kalą. Jos pačios ar kas jas 
malonėkite atsiliepti šiuo adr 

George Zilinskis
1’. O. Bo.x -r)'K, Millinoeket,

re:-
žino

su:

M e.
1 d k

Paieškau Prano Basčio iš 
kaimo. .Jurbarko pašto, ir Arkadi 
jaus Jalovecko. sūnaus Antano, 
patys ar juos žinantieji prašomi at- 
si’ienti šiuo adresu:

J. Malinauskas
3255 R i ver Avė. Camden. N. .1.

APSlVbOLvIAl

“Ir šita Evengelija apie Dievo Ka
ralystę bus apsakyta, ant visa pa
sauliu ant liudijimu v isunis l-au-
tiims. ir tada ateis Kalas“. ( Mato. 
even"-. 24:I5>. Tai yra Jėzaus žo
džiai.

Šventasis Rištas aiškiai ir protin
gai skelbia, kad Dievo Karalystė yra 
vienintelė pasaulio viltis. Tik joje* 
ir per ją žmonės tejralės išsitrelbėti

_____ iš dabartinio suspaudimo, vargšo, li- 
Geišu ir otirkies. Per ištisus tūkstan

čius metu šventieji Dievo pranašai, 
kurių kalbos parašytos Biblijoje, ra
šė ir kalbėjo anie Dievo Karaylst-.

Šita Karalystė taip pat buvo Jė
zaus ir Jo apaštalų tema ir dėl jos 
Jėzus liepė meĮstis, tariant: "Teatei- 
nie tavo karalystė; tebūnie tavo va
lia kaip daniruje taip ir žemėje”. 
Visi tikri Krikščionys žino ir tiki. 
kad Dievas yra nutaręs ir pažadėjęs 
isteitrti žemėje srarbimra ir va H n va 
Mesijine Karalystę, kuriai prasidėjus 
tamsybės kunigaikščio viešpatavimui 
bus padarytas galas ir visi jo dar
bai išardyti.

Taigi, pirmas iš žymesniųjų tos 
Karalystės dalykų bus įsteigimas

i žemėje nuolatinės ir tikros teisy
bės. kuri dabar yra lyg po kojomis 
paminta. Kiti žymūs tos naujos ir 
teisingos Karalystės ženklai bus tai 
dideli ir galingi Dievo darbai, ku-

Ramuties įjuos žmonės vadins “stebuklais”, 
jiems nepaprastais įvvkiais. 

pUse ' Tatai reiškia panaikinimą prie-
Ramuniu ar- spaudos, neteisybės, keršto, neapy- 

. kantos. kovojimo, ligų ir mirties, 
gidai 'fuos negeistinus dalykus pašalinus.

Liepos Žiedai ju vieton bus įsteigtas nauja- ir tei
ni 9- t • sitigas pasaulis, kuri apaštalas Pe- 

Ele- tras vadina “nauju dangumi ir nau
ja žeme. kuriuose teisybė gyvena”.

Visos Biblijos pranašystės parodo, 
kad Dievo Karayjstė bus tikra “ste- 

io buklu" gadynė. Jai įsikūrus žmonių 
negalės, nesveikata ir įvairiausios Ii 
gos pradės laipsniškai mažėti ir nyk
ti. Akliems bus sugrąžintas regėji
mas. kurtiniams girdėjimas, neby
liams sugebėjimas kalbėti, raišiems 
ir šlubiems bus pagydyti jų sąna
riai ir silpnųjų kūnai atsigaus ir su
stiprės. Penieji atjaunės ir vėl ža
liuos ir bujos kaip kokie medžiai. 

(Bus daugiau*

Jie

Kaina du doleriai.

Juokas sveikatai yra tas pats, kaip mašinai alyva, kuo 
sunkiau ta mašina dirba, tuo labiau jo reikia.

“Juokis ir būsi riebus” sako škotai.

"Juokas padaro gerą kraują“—sena ispanu patarlė 

“žuvus tau ta diena, kurioje tu nesijuokei”, sako l^iger- 
lof. (švedu rašytoja).

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

Taigi lauksime dabar Jūsų užsakymo. Vaivos pavedimu

Napoleonas Jonuška 

15 Cotton Street 

Roslindale. Mass.

Paieškau "vvenimo draugės, kuri no
rėtu ąauti 'gerą ir protingu drauda 
dali rašyti mergina, našlė ar gyva
našlė. nuo farmu ar iš miesto. At
sakymą duosiu kiekvienai, 
anie save parašysiu laiške.

I’. S. S. 1«3 Pulaski St 
Nevvark 5, N. J.

Plačiau

RAMUNĖS

visada

yra var- 
iššauki-

namuose, 
būrys 7

nonos nariu ir įu draugų 
ir visi labai jaukioj nuotai
koj sulaukė Naujųjų 1956 
Metų. .

Narys

. . T , , . džiu erdviuosemuši Bu žu Lauko kaline, Dalvvavo didokai ■- WASHINGTON, D. C.
Šilalės valsčiuje, Tauragės j 
apskrityje. Antrosios irisų 
okupacijos metu su tėvais 
Rapolu ir Domicėlė Nor- 
kais išsikėlė i Klaipėdos 
į Vilkiškius. Prieš stoda
ma dirbti į žvejų laivus bu
vo Žukų pašto agentūros 
vedėja, taip pat Klaipėdos 
krašte.

Iš New Yorko tą pačią 
dieną Stasė

ALBANY, N. Y.

Jaunas Kajeekas laimėjo
15 metų amžiaus viduri

niosios (high) mokyklos 
mokinys, nesenai į šį kraš
tą atvykęs Gabriukas Ra
jeckas laimėjo kas metai 
daromas “demokratijos bal- S 
so” varžvbas.

g mo prakaito, pūslės ligų. šalti 
h ir inkstu ligų.

Mirė A. Mičiulis
Gruodžio 27 d. mirė An 

Sakalauskienė tanas Mičiulis (Mitcell),su 
išvažiavo nas savo dėdę ir laukes 75 metu amž. Velio-n.unm.ų, y^AV^ 
dėdienę Chicagoje. šie jos nis buvo kilęs iš Suvalkų .•
giminės — Norkai
nosi jos atvykimu į JAV. gus, mėgo

Varžybose dalyvavo pus
antro miliono viduriniųjų 
uokyklu mokinių, varžybų

Puplaiškių Lipai pusė 
$1.25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepjenų ligų, škorbuto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Tre.ianka 75 centai. Tre- 

nuo visokių vidurių pik-
t.-ryr>rgrTf»*,T/rrrrrrtflTirrmirrilfirnn» C

į,“*.“ *
g janka 
? tybiu.

s v.

i. rūpi- krašto, buvo pažangus žmo- ,už. Jemokratij, ” Mūsų
nėgo skaitvt knygas KaJ<šckas sa™, kalJal .į”" 

® v grindų pasninko Amcnkos

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ METUVVBCS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jonu ir jūsų ieimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
JOT Wee» SOtli Street, New York 1, N. Y.

-.•na-

vieną centą (penny) kartu 
fu kitais 11 mokiniu vra 
pripažintas laimėtoju.

Malonu, kad iš miliono 
mokiniu savo gabumais iš
siskyrė mūsų tautietis.

CLEVELAND, OHIO

Mirė M. Kazlauskienė

Sausio 5 d. čia mirė Mag
dalena Kazlauskienė 69 m. 
amžiaus. Velionė buvo ki
lusi iš Pažarsko kaimo, Ši
lavoto parapijos, Mariam
polės apskr. Velionė išau
gino 5 sūnus ir 2 dukteris. 
Tiys sūnūs ir abi dukterys, 
jau apsivedę, gyvena Cle- 
velande, vienas sūnus Flo
ridoje. o vienas sūnus gy- 

įvena Maine valstijoje ir 
verčiasi medžio išdirbinių(

Ž i n o k i t e. Kad
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
kurias pradėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, ko! 
palw»igsite. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už 
$5.00! Tuoj kiškit,- penkinukę į voką ir siųskite, nes tokia 
proga pasitaiko rečiau, nei aukso klodų atradimas.

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane. nes 
myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 psl.. 
kaina $3.00

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

ŠIRDIES RĖMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi.. 449 psl., kaina $1.00. iliustruota.

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

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

Halsted SI., Chicag© S, III.

Prisiųsk $4.03 tai gausi 
ka kas čia vrii p«isaxv4a.

ALEXANDER’S CO.
411 Broaihvay
So. Boston 27. Mass.

Norėdami daugiau sužinoti šiuos 
. ir kitus dalyku^ iš Bridi •<><. skaitT- 

"s" kitę knygutę "ŠTAI JfSŲ KARA
LIUS". 115 puM., 25 i-p.tai. Nvtur- 
linųiiins siunčiant veltui.

. —o—
L. B. S. A.

34 11 So l.ituiuiiea Avė. 
(’hieasro s. Iii.

MES ATLIEKAM . . .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jc\ tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPA’TSDINTV VOKŲ 

LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S
^BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKAIŲ

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

“KELEIVIS”

08 East Btoadway, Soulii Boston 27, Masa.

t



KELEIVIS. SO. BOSTON No. 3, Sausio 18, 1956Pu«lani- Vbintas

OŽKA PRIĖJO 
LIEPTO GALĄ

SANDAROS MOTERŲ 
KORTŲ VAKARAS

l LAWRENCE, MASS.

Minėsime nepriklausomy
bės šventę

VVORCESTER, MASS. Yra Lengvas TiaiLa-

AUGA STIPRIOS 
ATŽALOS

Praeitų savaitę federalinė
Gražiai sutikome

Vyras a:it senatvės pensijos turi 
progos užsidirbti ekstra pinigų. Dar
bas tavernoje, lengvas, trumpos va 

. . . . laudos; turi žinoti, kaip padarytiDidžiausias ir gražiausias valgį. Kreiptis: Aluki.nis Tavern, 
- - — -- - ‘’00 1) Street, So Bostone. ( i

REIKIA KEPĖJO
li d. \ akai e užpuolę Bosto-2 vai. p. p. Lietuvių Piliečių buvo senų, buvo jaunų,
no Brinko bendrovę ir per Klubo salėj. Bus graži ir Vyin, įr moterų, senųjų, nau- Reikalingas patyręs kepėjas,
20 minučių “pasiėmę” $l,-,idomi programa, nepraleis-jŲju ateiviu ir jau čia gimu- mokas kepti lietuvišks* duoiu*
218.211. Tai buvo negir- kitę nė vienas progos tame Iž žiūr}nt atrodė ir taip pat patyręs Pvragaiči^šių. is sanes ziuimt au ocie pyragŲ kepime Turi būti

Dr. B. Matulionis
Vidau*, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kuri* (ta
ną, ii anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 23, Paseoag, Rhode Islaad 

Adresas: Stota Saaatoriuaų 
W aUum Lake, Rhodo IslMd.

Astumas: nuo Providence 24 my- 
lios, nuo RTorcester—S6 nu nuo" 
Boston ar Broekten—60 nu, 
Thompson, Coul.—10 myliq.

Sausio 11 ir 15 dienomis Sandaros Moterų Klubas zis,-!1. tai ouvo negu-Rite nė vienas progos
Bostone Tautinės S-gos na-rengia Įdomų kortų vaka-dėto dydžio apiplesimas. minėjime dalyvauti, 
muose buvo studentų san-rą (blitz vvhist paity) šį Policija visą laiką ieško-; tėviškė
tariečių organizuota kėliau- šeštadieni. sausio 21 d. j° plėšikų, užčiupdavo pėd-:^* 
jauti meno paroda, kurioje 7:30 vai. vak. Sandaros sakus. bet tik 3 įtariamus
savo kūrinius išstatė šie stu- svetainėj (124 F Str.). tebuvo suėmusi (vienas jų
dentai-dailininkai: N. Bar- Visi maloniai kviečiami miręs). Galų gale į jos _ ---- ~ t j-tnv™ *Tn patalpoj.

A. Pacalyiė. D. atsilankyti, bus užkandžių Į^'^j j^' savo Sujienomk jis pasidalino Mūsų tautininkai N. Me-
•Jia!b“;.arlSi ir »» tus sutiko Coronodo vteš-

tik 2 bėra laisvėje. Plėši

Mano
kolchozu
kaimynas,

lyg tai būtų vienos šeimos 
nariai. Gražu.

Į Bendruomenės skyrius ir 
gyve- Meno Mėgėjų Ratelis N.

liautis Miehigan valstybėje, Metų sutikimą rengė savoj

tuškaitė. A. Pagalytė, D. atsilankyti, bus 
Krasauskaitė. Mulionis, J. ir vertingu dovanu.
šapkus, N. Vedegytė, V. Rengėjos

J tą kolchozą, kuriame

gero charakterio. Kreiptis:
P & B Bakery
815 Cambridge Str., 
Cambridge. Mass.

(4)

Geri Namai l'arflatimui
... 1, Dorchst.. Codman Sq. rajone, ('oi.buty. Jiems, mat, maišytis 3 šeimų, 5-5-5 kanib. su prieškam-

___________• „ bariu, su 3 garo šilumomis, balto-

1 • L -.ls-ilm ilri i- v. ’l --i -• • • ®U P*BSClokais nepiįtinka. n,įs sinkomis, ąžuolo grindys užkams gresia kalėjimas iki dirba laišką rasiusis, pri- . $13,700.
gyvos galvos. klauso buvęs Unglininkų Ruošiamasi Vasario 16 2) Dorchcsure. st. Marks parapi-

Pohcijai padėjo patys dvaras (jame yra kolchozo »ventei lės kan,5arįaįs, 3 atskiromis šiiumo-Į
baltomis sinkomis i

Vnkau. D. Juknevičiūtė. X 
Sakalauskaitė ir M. Žadei- Užgavėnių balius
kytė. Jie parodė viso la- —--------
bo apie 50 kūrinių. Tarptautinis Institutas

Parodą atidarė
Mereckis. Ilgesni 
rė dailininkas V. 
buvęs Vilniaus Dailė
demijos direktorius. Jis pa-Įvairi, bus renkamas kara-koriją: kaip jam buvę žiniški plotai. jmas. Jame išrinktas minė- 4>
sidžiaugė. kad auga gaji liūs ir karalienė, bus (lova- rengtasi net kelioliką mė-, koR.hozas pavadin-jimui rengti komitetas: pir-
naujoji kaita, kad ji nepa-nos už šokius ir kostiumus. nesnJ’ ka? kiekvienas pieši- ankąt: ,rįru<;io noetoJu-min. J. Palubeckis, vicepir- jamų, už $>«;,5oo. 
skęsta sumedžiagėjusiame Biletai gaunami Tarpt. kas turėjęs gauti daugiau Janonio vardu “**“ e B‘‘ e,a p',nna:nų ,a>lte ,la
gyvenime. Institute <190 Beaeon Str...lie SMO.OOO, bet jam didelę l,aus Janon,°

Apibudindamas parodą.-------------------------- dali nusukę. Apie tai jis

Brocktone, gražioje vietoje, 11 
krautuvių, su centraliniu 

ja-

EMPIRE YVALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadtray
Atdara nuo 9 iki S, penktadieniais 

iki 8 vat vakaro

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

ir nuo 7 iki 8

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

dar 
Bosto-

ir kitose vietose.

c čia p:
didelį namų pasirinkimą So. 
ne, Dorchester'

min. M. Žemaitaitis ir 
Kleinas: propagandos... • * a 17 i* t Pranas Lemberias, itealtormisija: įnz. A. Vagelis, J. 400 W. Brcaduav, antras aukštas 
Krasinskas, M. Vaikšnorie-
nė ir P. Pauliukonis; rezo----------------------------
liucijU komisija: B. Kacins- j kambarių butas su piazzu užpa-
l_-o£- V TVToAvc iv T kalyje, baltos sinkos. naujai pataikas, V. Macys 11 j. bara (dažytas ir išpopieriuota.b lš. 
viejus: aukų komisija: O. nuomuojamas tuoj pat šeiniai be 
Tarailienė, j. Lendraitienė, j,ja3u sia'sų'c^tonJrpirmlme’auk-
J. Pipiras, J. Dvareckas ir __ __ ________ (_:i
V. K. Mitukas. Pagrindi- 1 ’arduodu Namus

niu kalbėtoju pakviestas v™dens'^
B. Matulionis, be to pa- '.urna. sieroj vietoj, prie parko ir pa 
, . T ta iūrio. 73 Earraaut R<k So. Boston..■ viesti majoras James U. Taepininko nėra. Savininką galima 

matyti antrame aukšte p-.uo 5 iki 9 i 
va!, vakaro, išskyrus šeštadienius 

sekmadienius, arba telefonuoti 
8-0521 (3

ko TeL AV 2-4028

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uph^n’s Coraer 

DORCHESTER, MASS.

jau seniau plepėjo ir už tai
_____ “draugai” buvo nutarę ji _____

Bostono būrelis, kuris is- “prašalinti bet jis tebuvo Mirė St. Svedres
Turi pa-laiko vieną Vasario 16 gini- sužeistas, Toks “draugu Spalio 2b d. trumpai $ir-

\ izgirda pasakė, kad tai Pavyzdingas būrelis
nėra studentų, bet jaunų -----------
menininkų paroda, meni
ninku. kurie iau

STOUGHTON, MASS. G H 6-2(0S7

. . o savo Kojomis ir nazijos mokine ir kuriam elgęsis paskatino O Keete mįrę Stanislovas Sved- 
kurių ieškojimai yra nu-vadovauja J. Vembrė, per-viską papasakoti. . reg jįs spalio 22 d. pa
kreipti teisingu dailės už- nai surinko 8301 ir oasiun- Taigi, ir sena ožka pi i- laidotas katalikų kapuose.

dideli

grinda

o avimų 
kad tai vra

sprendimo keliu, tė gimnazijai S296.65. ka- eina liepto galą ii (iioeu jįg į)UyO gimęs Pasvaly 18-
naujoviška pa- soj šių metų sausio 1 d. li- plėšikai galų gale patenka 88 m Spaįj0 30 cj, į kraš- 
; ie-,,-. a.,,. i.-,„ <?< •?- ‘ i teisingumo rankas. mn-rrodą. r.es tai jaunimo dar- ke M.35. 

bai. o jaunimas eina su da- Iš 196 būreliu, gimnazi- “ J
bailies gyvenimu: kad tai i°s direktoriaus • žodžiais, D. Jasaitis išvyksta 
nėia ir mados pamėgdžio-tik 60 laiku įmoka pažade- Dr. Domas Jasaitis, 
tojai, bet savo aplinka ir ta suma.

tą atvyko 1907 m., gyveno 
Detroite, Chicagoje, o 1917 
metais atsikėlė i So. Bosto- 

po ną, kitais metais persikėlė 
-Ju tarpe yra ir operacijos pasveikęs ir pas Į Stoughtoną ir čia pasiliko 

ialKą sąmoningai suprantą čia minimas būrelis. savo sūnų, taip pat dakta- iki mirties.

kūrėjai. Is atskirų autorių----------------------------------ra, pailsėjęs, išvyksta i sa- Velionis buvo laisvų pa-
kalbėtoias atkreipė dėmėsi Pranas Lsmfcertas
i šapkų. Sakalauskaitę. --------
Juknevičiūtę. Krasauskaitę -Nekilnojamojo tuno par- džiovininkų sanatorijoje, tytojas, priklausė Stoughto- 

ir Vil kau. davimo Įstaigos (409 Broa- Kartu su juo grįžta ir jo no Tautiškiems Namams.
Dr. M. Gimbutienė tarė dway. So. Bostone) savinin-žmona agi'. Zulė Jasaitienė. Velionies liūdinti šeima—

sveikinimo žodi Kultūros kas yra priimtas “Boston---------------------------------- žmona Manja Vaišvilaitė-
Klubo vardu. Peal Estate Board” ir “Na-Dr. M. Gimbutienė Svedres ir sūnus Edvardas,

V. Strolios suorganizuotas tional Institute of Real Es- skaitė paskaitą filosofijos daktaras, gyve-
Sausio 15 d. Amerikos Pantis. Philad,elPhij°L dg

,"ianklmee^. S GiX A. dalyvavo jų mylimo
- 1 vato ir tėvo šermenyse irtiono «K-jntp nn>kait.a: Fa- -.laidotuvėse.

vo gyvenamąją ivetą (Tam- žiūrų žmogus, geras lietu 
pa. Fla.). Ten jis dirba vis, senas “Keleivio” skai

O'Brien, prel. K. Vasys.
Meninei programai atlik- 

ti pakviesti net 3 choiai: 
Moterų klubo (vadovauja 
M

RADIO PROGRAMA
Meškienė), Meno Mėgė- .. Lie™vl\,^diį ‘"“f 

jų Ratelio (vadovas Snars-* M oMs, 11»9° ki-

5 asmenų pučiamųjų instru- ta te Brokers” nariu.
mentų orkestras 4 kūriniais--------------------------
gerai nuteikė, teisybė, tik P. Ausejus savoj pastogėj
kelių dešimčių susirinkusių- -----------
ju būrį. Pasirodo. Bostono N’auiakūrys Petras Ause- 
>enieji kultūrininkai neran- jus Įsikūrė Dorchesterv nuo
gus ir nemoka vertinti sa-savuose namuose (99 Es- 
vojo jaunimo gražias pa-mond gatv.).
stangas.----------------------------------

J. V-gas Vcitai j Pittsburghą

tienė skaitė paskaitą: 
baltijo tautų kilmė.’

BARRE, MASS.

Laimėtos rungtynės

Atvyko iš Vokietijos
Sausio 9 d. iš Vokietijos ---------

Į Nonvoodą pas Kvedera- Mirė Agnė Adomaitienė
--------  nauJas Kalėdų dieną mirė sulau-

Inžinieriai Romualdas ir J°nas Svidras. įkusj 75 ’ metų Agnė Ado-
Brutenis Veitai gavo ge-

GARDNER, MASS.Praeitą penktadieni So. apmokamą darbą prie ____
Bostono L. P. Klube musų plieno fabriko statybos ^auja valdyba 
antroji šachmatų komanda Pittsburghe ir ten išsikėlė.
(R. Karosas, A. Gedraitis,---------------------------
G. Šveikauskas. L. Švei- Ir P® prisidėjo 
kauskas ir ’ S. Kazlauskas) --------
laimėjo prieš Xe\vton YM- M. ir S. Michelsonai da ......
CA 3-2. Po tašką pelnijo: 810 velionies prof. Vac-*^ukstlka^ms’ yicepirm
Albertas Gedraitis, Leopol- lovo Biržiškos gydymo-lai- Panevėžys fin. sekr. j 
< n.- Šveikauskas ir Stasvs '7'>jimo išlaidoms sumokėti. sekr. J. Bekens, ka- nantį
Kazlauskas. dr. J. C. Landžius 82.5in- Kraskauskas, lzd° “ ____ 1

Tai trečias mūsų antro- Ir būi prašomi prisidėti. P»\ Parnarauskas ir
_______A. Nakutis, marš. J. Lukas,

koresp. anglų spaudai Vš

' maitienė, gyvenusi School 
į gatvėj, palaidota VVosceste- 
bio Hope kapinėse.

Velionė paliko nuliūdusį
,S\' n ..P°V1 0 . Pa’,vyrą Petrą, seną “Keleivio”

salpinės draugijos susnin- skaitytoją, sūnų Antaną, gv-
^.in?e.mety 'a venantį Barre, ir sūnų Bri-
nnkti sie asmenys, pirm. Pyan, gyvenantį Kalifornijoj,

^‘ dukterį Oną Klem, gyv. 
'Barre, ir brolį Sviderskį,

Worcesterv.

trecias
:os komandos

Bostono tai pklubinėse Abu stiprėja 
: ur.'.tynėse. prie turimų 2-jų 
pralaimėjimų.

šau.'?' 2o (i. mūsų antro
ji susitiks su Quincy. -pas 
juos. Quincy draug su Bos
tono YMCA pirmauja p- y-, 

keturiais laimėli masiną

laimeiima?
WORCESTER, MASS.

“Keleivio”Worc estery-------  Višniauskas, knvgu tikr. B. , .. . .
K. M<,ckus ir .1. Vaidai- Kukauskas ir Vincas Viš-:?renu7er,‘“ "į*1"!.. 

tis po Operacijų grižo na- r.iauskas, ligonių lankyt. J. I,"1?.1 
mo. bet dirbti kuri laiką Kukauskas ir J. Endrikas.
dar negalės.

neši
ntai'

Li

surado dr. Pilkos

•) Į.
; trečioji sausio 

2b d. runes> su Cambridge 
"MCA. na

Ilgai buvo švai stytas kon
stitucijos pakeitimo klausi
mas. Išrinkta komisija, ku
li savo sprendimus patieks

Pirmąjį karta jo navog- kitam susirinkimui. Į komi-

-ave < So. Bos
tono L.P. Klube) ii- šešta- 
< ier.’. sau-io 21 d. 
pirmoji rungsis su Bovlston 
' hd u. ta:,:ogi L. Piliečių 
klube. 7:3b vai. vak.

W. Jonaitis sveiksta

aia mašiną policija surado siją išrinkti: P. Milašius, P. 
pat So. Bostone, o ant- Aukštikalnis, A. Kraskaus- 

kartą ji jau suspėta kas ir J. Bekeris.
nuvežti už VVorcesterio. Draugija visais atžvil- 

mu Ten policija ją surado. giais vra tvirta. Praeitą va- 
----------------- sąra buvo paminėta jos 50

KALENDORIUS metu sukaktis.
NORWOODE Vytis

Musų kalendorius Nor------------------------------
woode pa įima ft-uti pas Rašytojas Antanas Gu?

čia
rąji

? JO

r

Vėe.Jtei -J Ertiem po sun-draugą F. R-i.iianauską Lie-tam> sausio 15 d. Chicago- 

•- opciucijoš .-veiksta na-tuviu #etainėj vakaiais. je skaitė savo kūi inius 

I džiao- jj galima ir laikraštį “Draugo’’ surengtame kon-
u7«ix^kvt> •.» atsinMUtinti. c«-rte J

i

kis)’ ir karo veteranų (va- ‘°«klų, ve’k>a s?'!“adit 
dovas .1. Mozūraitė). Beto”!als nu° !“ lk! 12=30 *al.| 
pakviestas gantus B. Kve- Perduodamos lietu-,
daraitės vedamas būgnų or-''Įsk°s (,a‘aos’ muzika ir 
kestras ir skautai. Magdutės Pasaka.

Minėjimas bus vasario 12 „ reikalats kreiptis Į
d. 2:30 vai. p. p. Lietuviu Paltie Florists geltų ir do- 
eiliečiu Klubo salėj (12 vanų krautuvę,
Vemon Str ) Broadway, Sovemon g0 8_0489 Ten gau

Renkasi sandariečiai namas ir “Keleivis.”
Sandaros 16-sios kuopos______ Steponą. Minku.-

metinis susirinkimas bus .
sausio 22 d. 3 vai. p. p. Lie- A

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadtray 
South Boston 27. M asa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

502 East 
Bostone.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. AN 8-0948 •
Res. 37 ORIOLE STREBT 

West Rosbury, Maaa.
Tel. FA 3-5515

tuvių Pil. Klubo patalpose, 
Bus duota metinė apyskai 
ta ir rankama valdyba.
Nauja valdyba

Lietuvai Remti Dr-jos 
I-jo skyriaus valdvbon iš
rinkti: pirm. V. Mačys, vi
cepirm. M. Žemaitaitis, se- 
kret. L. Kačinskas, fin. se-. 
kret. J. Pipiras, ižd. J. Ih’a-j 
rėčkas, iždo glob. V. Mitri- 
kas. V. židžiūnas ir M.j 
Vaikšnorienė.
Klubo auka I "

Lietuvių Piliečių Klubas 
nutarė Vasario 16 proga 
naaukoti Amerikos Lietuvių 
Tarybai 8100 ir veltui duo
ti salę. Taigi graži pradžia. 
Atiku vajus bus tęsiamas

r

•THtC BžLU.
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.

J

Tai. SO 8-2712 arba Bl 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)

Lietasis Gydytojas Ir Chirargaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijas

X-RAY Aparat*
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

ką (48 Mendon gatvė, tel. iki kovo 15 d.
PL 2-2212). Į J. Krasinskas

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.

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

the ‘‘Singing Svveethearts.”

Cas,. Loma populiari vieta šokiams žiema ir vasara. Dėl 
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgewater 855.

NAMŲ SAVININKAMS

Pcntinaine namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam lx?i taisom stogus.
Prašom kreiptis:

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

W. Broaduay, Kuom t 
Arba po pietų užeikit: 109 

So. Birston. Mass.

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

>00060000000000^

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

• Draudžiame nuo polio, viso- 
jkių kitokių ligų ir nuo ne- 
jlaimių (ugnis, audra ir kt.). 
[Visais insurance reikalais 
[kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadway

So. Boston 27. Mass. 

jrel. AN 8-17«1 ir AN 8-2483j

VAISTAS "AZIVA"
'■***3W1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistai nuo atdarų iaiad| 

—mostis.
8—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežijt- 

mo, piritams, tarpupiritėma ir 
papiritėms.

5— Vaistas nuo galvos nisM> 
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Mschiaskaa 
295 Silver Street

Beeik Boetoa 27.


