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įe 51-IEJI METAI

nmenka Atmeta Bulganino 
Popierinį ‘Draugiškumą’

Maskva Siūlė Pasirašyti “Draugystės ir Bendradarbia
vimo” Sutartį Tarp Amerikos ir Rusijos 20-čiai 

Metų; Prezidentas Eisenhower Siūlo Laikytis 
Jau Pasirašytų Pasižadėjimų ir Rodyt 

Draugiškumą Darbais.
Pereitą trečiadienį Sovie- pekcijas amerikiečiams Rū

tų Ambasadorius Washing- sijoje ir rusams Amerikoje, 
tone Zarubinas asmeniškai kaip tai prezidentas siūlė 
įteikė prezidentui D. D. Ei- pernai metais Ženevos kon- 
senhoweriui Sovietų Rusi- ferencijoje.
jos ministerių pirmininko jej p>usjja sutiktų su tais 
Bulganino laišką. Savaitės pasjūlymais, tai pasaulio 
gale laiškas ii piezidento tajka būtu daug geriau užsakymas buvo paskelbti. tikrinta> ‘ neg/ gpasirašius

Anglijos Vadai Atvyko
Tartis Washingtone

Derybos Eis Dėl Politikos Subendrinimo Viduriniuose
Rytuose ir Azijoje; Amerikos ir Anglijos Vienybė 

Vakarų Pasaulio Stipriausia Jėga; Derybos 
Palies Tolimuosius Rytus ir Daug Kitų

Klausimų.

GRILVO STA r OMAS TILTAS

Patys Galėsim ši pirmadienį Anglijos

Sau Plaukus Kirpti
nių reikalų ministeris S. 

Abiaham N. Spanel, In- Lloyd, atvyko Amerikon
temational Latex kompani- tai.t‘is su p,.ezidentu D. D.
jos kūrėjas, užpatentavo £isenhoweriu ir jo vyliau- 
mašinėlę plaukams kirpti. sybe df| Anglijos ir Ameli. 
..u ta mašina kiekvienas j?os politikos suderinimo.

me laiške pasakoja, kaip fta7os^7TaistyWy's^n- ^^2. upę slavas .11,as^žuv^š darbininkai.---------- Shpri ir keikia““eiri ims^duriniu^Rvtųllau:

j," *kius "«• Bolševikų Vadai Ar Farmeriai Yra Siuto Parduoti ' T
Tai.p. p.ez.dentas_D.D.Ęmen- Tarėsi Prahoje “Išpėstyti Tironai ’ Izraeliui Ginklų pabrango.* . &.^AraWją7r Kiniu

——— --------- --------- Išradėjas savo mašinai laiku Sovietų kišimasis su
----- v - njira«vti laRka Pereitą savaitę Prahoje, “Harper’s magazine pa- Buvęs jrezidentas H. Tru- gavo patentą Nr. 2,731,717. savo ginklais sudarė įtemp-

leisti mažiau pinigų gin'-. . Čechoslovakijos sostinėje, skelbtas straipsnis, kuris man, Mrs. E. Roosevelt ir Pranešimas nesako, ar tos ta padėtį. Anglija yra lin
ams Kalti ir daugiau ga-apie savo dūmojimų iezui- ėj.Q «Varšuvos pakto” ša-kalba apie Amerikos far- unijų vadas Walter Reuther kerpamos mašinos jau yra kusi daryti spaudimą į Iz-
iėtų rūpintis savo žmonių t s. Hų pasitarimas. Varšuvos menus, kaip “išpėstytus ti-paskelbė savo pažiūrą į pardavinėjamos. Patentai raeijt kad žydai taikintųsi
gerbūviu ir galėtų padėti Amerikos vyriausybe pra- paktą yra pasirašiusi Rusi- ronus,” kuriem abi politi-ginklų davimą Izraelio vals-tam išradimui yra išimti ne su arabais, o Amerika lai-
atsilikusioms salims kelti jų džioje manė atsakymą j ja h-jos pajungti bolševikų nės partijos “laižo batus.” tybei. Jie siūlo, kad Ame-tik Amerikoje, bet ir kituo-kosi visiškai neutraliai ta
uki. Ro ilgų samprotavimų Bulganino laišką auaeti Ku- valdomi kraštai Europoje. Prie to straipsnio yra pri- rika leistų Izraeliui įsigyti še kraštuose. Jei nauja ker- me ginče. Bendras Rlausi- 
apie taikos malonumus Bul-riam laikui ir atsakyti ta- prahos pasitarimai i*yti-dėtas žemės ūkio sekreto-reikalingų ginklų gynimuisi pama mašina pasirodys mas yra, kaip pastoti kelią 
ganinas pasiūlė, kad Ame- da, kada^ Anglijos ministe- nės Vokietijos armija pri- l iaus Ezra Taft Benson nuo galimo arabų puolimo, praktiška, daugelis kirpėjų Sovietų Rusijai veržtis i

Rusijos Bulganinas Qal- vieną popiet*}, kuris jo-

jos būtų pagerinti, 
tautinis įtempimas sumaze- hower siūlo Rusijos Bulga
rų, visos valstybės galėtų ninui pagalvoti apie jo pa-

rika ir Rusija pasirašytų rių pirmininkas bus jau ap- į “Varšuvos pakto” laiškas, k"ris tą straipsni Kartu siūloma, kad Ameri- turės ieškotis kito darbo
20-ėiai metų “draugiškumo leidęs Ameriką, bet paskui karo sąjungą. Ilgame pro- giria ir jo mintims pritaria, ka padėtų apgyvendinti iš----------------------
ir bendradarbiavimo” su- buvo nusistatyta su Bulga- pagandiniame nutarime Kaip tik straipsnis buvo' lėtintus iš Palestinos ara- TUNISAS VALOSI
taitį. Jokią sutartį pasna-mno ais u uz aigti ai bolševikų vadai Prahoje pa- paskelbtas pereitą savaitę, bus kitose salyse ir kad NUO KRAŠTUTINIU iakos santykiai su komunis-
šytų tiktai Amerika ir Ru-pnes Anglijos premjero at-siQlė kad didžiosios valsty-tuoj kilo audra. Kongrese Izraelis, pagal savo finansi- _____ V tinę Kinija eina vėl blogyn.
sija ir pasižadėtų matomo-vykimą. bes susitartų nevartoti ato-senatoriai ir atstovai prade-nes išgales, atlygintų išvie- Tuniso autonominė ara- Derybos Ženevoje tarp
je taikoje ir draugiškume Amerikos vyriausybė įminiu ginklų Vokietijoje. jo protestuoti prieš tokį tintiems arabams už jų nu- j)U vyriausvbė įsakė arės- Amerikos ir Kinijos amba-
gyventi viena šalia kitos. Bulganino mandagų, bet Bet Molptovas Įspėjo visus farmerių vertinimą ir ypač žavintą turtą. tuoti kraštutinių naciona- sadorių nejuda iš vietos.

Bulganinas pridėjo ir eSmėje visai tuščią ir nerim- Varšuvos pakto dalyvius, prieš žemės ūkio sekreto- Amerikos vyriausybė dar Hstu agitatorius, kurie rei- Kiny komunistai grasina
pavyzd), kaip turėtų atro- tą laišką pažiūrėjo kaip į kad karo galimybė vis dar riaus pritarimą tam straips- nėra apsisprendusi, ar par- kalauja nutraukti sutartį rieiybas visai nutraukti, o

ei “draugiškumo ir propagandos triksą. Rusai kabo ant visų galvų. njuj duoti Izraeliui ginklų už dėl autonomijos su Prancū- pasekmes jie iš anksto

arabų kraštus ir ten kelti 
nerimą ir suirutę.

Tolimuose Rytuose Ame

dyti toki
bendradarbiavimo
tis. Joje prirašyta puikių Amerikos santykius su An- mijoms vadovauja rasų savaitės gale paskelbė, kad {įrašo. Tas klausimas gal kala prieš pr 
žodžių visa krūva ir paro- glija pablogintų ir Bulga- maršalas Konev. jjs straipsnio, visai ne-bus aptariamas su anglais, r ..
dy ta vieta, kur reikia pade-nįno laiškas turėjo tokio--------------------------skaitė ir pritarimo laiškas premjerui Eden'ui čia besi-
ti parašus. tikslo — parodyti “draugiš- Prifnrin buvo parašytas jo ofise ir lankant.

iTezidentas D. D. Eisen- kurną” Amerikai ir pasiū- r rrliaria padėtas “įprasta---------------------------------
hower į mandagų Bulgani- lyti jai pasirašyti dvišalį PvCZluCato Laiškui tvarka.” Sekretorius apgai- «
no laišką atsakė labai man- susitarimą, kad tuo pačiu ---------- lestauja, kad toks nesusi-
dagiai ir priminė Rusijos sukėlus įtarimo kitose ša- Kongrese ir spaudoje di- pratimas atsitiko. Bet šū
vy riausybės vadui, kad to-iyse? jog Amerika, neatsi-delis pritarimas prezidento keltas politinis triukšmas 
kia sutartis tarp Amerikos žvelgdama į savo sąjungi- D. D. Eisenhowerio atsaky- dar negreit nurims, 
ir Rusijos jau yra. Ji yra ninkus ir į visokius pažadus mui į Bulganino laišką. Tik

šutai-deda visas pastangas, kad Varšuvos pakto saliu ar- žemės ūkio sekretorius $50,000,000, kaip žydai ginkluotą atsakomybę bando suversti 
ant Amerikos. Suderinimas 
anglų ir amerikiečių politi- 

sueme apie 40 kos vra reikalingas santy- 
nacionalistų ir kiuose su Kinija, 

traukia juos j teismą kaip Amerikos spauda Ang|j.
VT . jos vadų atsilankymo pro-
Nacionahstų vadas ffa pabiėžia, kad stipriau-

zija ir vėl 
uą prieš
Policija 

kraštutiniu

tęsti
aneuzus.

suia>\»a ir pasirašyta Jung-dėl pavergtųjų tautų lais- kaikurie demokiatų ?enat°-GAISRO NELAIMĖJF 
tinių Tautų organizacijos vės, sutinka derėtis su Ru-riai nėra patenkinti, kad *nvn a 7Mn

“susibaudusius
Toki jos Rožė" liūs.”

Atsėdėto Bausme I>el} Jussef pabėgo sjas Vakaru pasaulio vieny-
' J ’ bes ramstis yra geras susi

tarimas tarp Amerikos ir 
Anglijos. Sovietų Rusijos 
spauda pranašauja. kad

Los
pone.
jun

čarteryje. Ten viskas yra sįja dėl dvišalio “draugiš- prezidentas visiškai su jais 
pasakyta, ką Bulganinas kūmo.” nesitarė prieš rašydamas
siūlo pasakyti naujoje su- savo atsakymą,
tartyje.

nuo policijos ir 
kad jis pasitraukė- į užsie
nius.ja-

To-
Angeles 

Mrs. Iva
d’Aituino, pagailėjusi

gimusi
Ikuto

ŽUVO 9 ŽMONES l'er kar^ kaiP “Tokijo Ro- BRAZILIJA JAU TURI Anglija ir Amerika nepa- 
žė.” atsėdėjo 7 metus kalėji- NAUJĄ PREZIDENAĄ jėgs susikalbėti dėl įvairių

Baltimorės priemiestyje me už krašto išdavystę ir 
savaitės gale išėjo

klausimų ir kad plyšis tarp 
”1 d. Brazilijos dviejų angliškai kalbančiųsaKyu nau.iojr ^u- R,.«ios snauda ir *“vu aisaR-v,n^ sekmadieni kilo gaisras svo pereitos savaitės gale išėjo Sausio oi d. Brazilijos dviejų angussaiViskas yra surasy- J / d Spaudoje ir kongiese į d 1 • .į kalėjimo. Ji sakosi nepa- naujai išrinktas prezidentas kraštų eis didyn.

ta ir pasakyta ir parašai yra > V1 dai„ šūprezidento D. D. Eisenho-

..artėti, bet tikros> teisin8°s ..^ugSkum,” bet tol yra stHu 'kei.imo“ir“toWu'^7 'isi,i nesigaili rtėl jos veiks-krašte ir surtaro naują
n,n -.t.namas ka..‘ Ki'lus raisruį žmonės mu karo metu. riausybę.

Naujas prezidentas ii
raikos pasaulyje visvien nė-. riksmas ir di-"u* '-“**“"*
ra. Nėra todėl, kad Rusi- IP’ 38^ rusų riksmas, n di d

m delio {spūdžio niekam 1ja savo pasižadėjimu, sura- , f 1
ėytų Jungtinių Tautų orga- qaro- _______ 1
nizacijos čarteryje, nesilai
ko. Kokia nauda būtų iš ĮįaHįmorėje Mirė
dar vienos sutarties, jei ne
silaikoma jau pasirašytos 
sutarties?

Prezidentas D. D. Eisen- Sekmadienį anksti rytą 
hower siūlo Rusijos vyriau- savo namuose mirė guraus

' " * * ” rašytojas, kriti- Wm.
nalistas Henry L. pamaldus

ne-

buvo suraošusi au- kekus’ savo nuomonės ir Kubitschek perėmė valdžią
vv‘ MOLOTOVAS SAKOSI

NEGALĮS SUPRASTI

...gr. vzją. n,i«ė« nesimato įSNgeme.jUMr|i --.v, „„.„v.
Henry Mencken _________ __ baisų pergyvenimą, kaip metų. Dabar valdžia nori

_____  PAMIŠĘS TĖVAS minia žmonių išgąstyje pra- ją išdeportuoti is Amerikos,
IŠŽUDĖ ŠEIMĄ dė’10

nower siuio .......
sybės galvai pabandyti dar- Amerikos 
bais stiprinti taiką ir nuro-kas, žurn 
do, kad į taikos išlaikymą Mencken, sulaukęs 75 me- Paraippany Troy Hills, N. 
turėtu didžiausios itakos to- tų amžiaus. Y., šeštadieni pasiėmė šau-

Dilhvoith Bauer, 
metodistas iš

mas ir jiolitimai neramu- lymą pasirašyti draugišku-
žmonių išgąstyje pra-ją išdeportuoti iš Amerikos, mai krašte. mo sutartį! Molotovas ši-

veržtis pro duris ir bet kadangi ji yra Ameri--faip kalbėjo apie Amerikos
pametę galvas mindė vie- koje gimusi, tai tas nelen- KIPRO GRAIKAI atsisakymą pasirašyti Mąs
lias kitą. Sueigoje buvo gva bus padaryti. SVARSTO AUTONOMIJĄ kvos dvišalį propagandini
virš tūkstančio žmonių.

HAROLD STASSEN Anglija pasiūlė Kipro
“draugiškumą.’

turėtų didžiausios įtakos io-ių amžiaus. y., sestaoienj pasiėmė šau-AMERIKOJ TROKŠTA VYKSTA J AZIJĄ salos graikams plačią auto-KARAS MOROKE
kie Rusijos darbai: Leisti H. Mencken yra parašęs tuvą ir išžudė šešius savo INŽINIERIŲ PRAMONĖJ --------- nomiją ir vėliau teisę prisi- DAR NESILIAUJA
sujungti Vokietiją į vieną 27 knygas, tarp kitų dalykų šeimos narius: du vaikus, --------- Prezidento patarėjas nu-jungti prie Graikijos, bet --------
valstybę, kartu užtikrinant jis išleido kelias knygas žmoną, motiną ir žmonos Amerikos pramonėj 50,- siginklavimo klausimais H. jeigu graikai tą pasiūlymą Moroke arabų maištinin-
Europos valstybių saugu-apie amerikiečių kalbą. Jo tėvus, o paskui ir pats nu-000 inžinierių tuoj pat gau-E. Stassen keta keliauti
mą: duoti visoms tautos kritikos raštai yra sukėlę sišovė. Bauer buvo žino-tų darbo, jei tiek laisvų in-Įvairius Azijos kraštus
teis 
vi
d žios
buvę ,- „ . ... . .
iv;i’ leisti daryti oro ins- viešumoje. _  jnoje skerdynes. iš kitų dirbtuvių. dar nepranešama. anglų pasiūlyma. ypač Rig Riff kalnuose

j atmes, tai padėtis Kipro kai sausio 29 d. užmušė 18 
ir saloje liks. kaip ji dabar prancūzu svetimtaučiu le-
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Praeis ar ne?
Kongresas svarsto Įdomų Įstatymą apie panaikini

mą natūralinio gazo kainų kor.iio'čs. Vieną kartą. 19Ū0 
metais, kongresas jau btr.o priėmęs Įstatymą, kad na
tūralinio gazo kairių kontrolė būtų panaikinta, bei 
tada prezidentas Truman tą Įstatymą vetavo ir jis at
puolė. Dabar Įstatymas vėl švaistomas ir kongrese, 
rodos, gali rasti? ir vėl dauguma. kini Įstatymą pra
valys. Ar prezidentas daUar toki įstatymą vetuotų.— 
abejojama.

Natūralinis gazas iš aliejų gaminančių 
(Tėvas. Louisianos. Oklahomos ir kitu t di 
(tomis dabar yra varoma? i lytines ir šiaurines valsti
jas. kur jis yra vartojamas ir pramonėje ir namuose 
(virimui ir šildymui*. Valdžia gazo kainas kontroliuoja 
ir neleidžia natūralinio gazo kompanijoms kelti kainas, 
kaip ios norėtu.

vaistini
dėlėmis dū-

Jei valdžios kontrolė būtu .tliAlLKt. • .Anie: i kos

TAI MATADORAS

Taip \adinasi naujas ginklas. lėktuvas-bontha. kuri 
skrenda be žmogaus, vairuojama elektra :.a vgomis. 
ir pataika tiksliai i norimą vietą. Ji pakyla be įsi
bėgėjimo. čia matome ją kur nors Eurcpuj paruoštą 
smogti, kur bus reikalinga.

No. 5, Varario J. 19.zfi

Į Kai Indijos vyriausybė• J “ 1 * A 1 •

Rūta Kilmonytė 
Pacifico salyne

Prieš pat Kalėdas gavo
me gražią atvirutę ir malo
nų laiškutį iš Hollyuootl,
nuo kino teatrų lietuviškos “Nieko Blogo’
žvaigždutės Rūtos Kilmo- . ‘apsisprendė kraštą paskirs-
nyte?. Ji pianese, kad s\en- . t ųtyti pagal vietines kalbas i
čių proga būsianti Ha\va-|e J' ,d'įvairias kalbines provinci-nieko blogo tame, kad/. . . . .

, • ė. • , jas, tai tuoj kilo ginčai dėl; Lietuvoje “premjero vietą J. J .
1 - - i - .... ?vi..Yr sienų. Is tu ginču kvlaeme kitas žmogus n*kad: . .I riaušes ir piktas nesutiki-

juose Dėdės Šamo organi
zacijos ŪSO reikalais ir. jei 
gaus progą, tai žadėjo mus
aplankyti. Mes nusidžiau- Gedvilas buto Pa ;mas ^rp in(jįjos piliečiu
„a™ i^o (|į. varytas įs savo vietos. A., . V. ..y.gėm ir jos laukėm su 
džiausiu nekantrumu, 
ja, nusivylėm, Rūtytė 
progos negavo ir pas 
neatvyko.

gazo vartotojai mokėtų natūralinio gaz=> kompanijoms 
po 60d.d00.0d0 dolerių daugiau kasmet/ O kas gano ne
vartoja? Nėra, juk miestuose to namo. kur šeimini: ' 
nevirtų valgio ant gazo krosnies, daug kas ga 
.lamus, o ir pramonėje gazas daug kur vartojamas viso
kiems motorams varyti.

Senatorius Lehman iš Nb vv Yorko skaičiuoja, kad 
gazo gamintojų turto 

• me 15 bijūnui doleriu
panaikinus gazo kainų kontrolę, 
ertė is karto pašoktu

i‘\e>
šildo

Iš Tolimųjų 3awaįų

Bimba saka. kad "Mečys kune ”esasl ,savo Y'1* ')lk- 
V,? Gedvilas pusėtinai ilgai «au- ne«“ <le. I*8*81 8avo

premjeravog o Bimba sa-^'p',8“ an8’als- . 
atvv,„ “iU nežinąs “buržuazinės Indijos vadas Nehru per-
atvyko. į i.,,,.: ‘ t.nn eita savaitę primine Indi-
Kai tik gavom tą atvi\'u‘ n,VT būtu1'išbūvi vienas ’'os gyventojams, kad, esą, 

tę, tuoj teiravomės, kokio- ‘ Y jie dar nesupranta, jog jie
mis dienomis ji čia bus ir a visi vra vįenos valstybės pi-'gavome iš jos tėvelio Juozo D.Pa,k,al . ,nukall’e.J° Y liečiat...
Kilmonio informacijų, kad Jel. »ti.zuazinerf sa- Rjauš& h. neužbaigjamį

'Rūtytė mūsų apylinkėje iį-P/rk'|‘į'1 ke‘mi'.'ūa ginčai dėl kalbiniu Plovin
ius apie tris savaites. Tai tt*'" . nmln“ » ^nu paskatino Indijos 
jau tiktai manėme, kad pm daug Atsisakyti „Juo
per tiek laiko visgi ją maty-1Lv ė'2-: R. kalbinių provincijų idėjosItale. Bet kadangi mūsų Kadattg. S n etų oj Bun- * riausybė
apylinkė biskį didesnė ne- ? e m i, k™uu-k« X ka<< k™*» bus 8“-i-

’gu Los Angeles ir jinai bu- , Y’ . . n.gink-fl Taškiau paskiračius i didesnes 
’° Dėdės Šamo kariško? • ‘ , kk, vra provincijas, kurios jungtųvertė iš karto pašoktų Į viršų apie IS bilionų dolerių! _ —---- ;-----  vo Uecies &amo Kansas yra provincijas, kurios jungtų

-Jie tiek pasidarytų turtingesni viek tik t; dėl. kad gale-Atvyko 15,000 jūrininkų niuose miesčiukuose bei organizacijos žinioje, tay .»*Įrasus” “smarkas kovoto- dvieJU ar kalbų žmo
ni pakelti gazo kainas, o tai reiškia daugiau pasipelnyk Sausio mėnesio antra sa-kairnuose’ Jei niat-vsi žmo-, ja* nebuvo laiko ne atsi- «mokėg naujo. nes.
Kadangi Įvairiu įmonių “vertė“ narei ta nuo to. kiek jos vaite atvvko ir keletai\lie-’g^ su batais> tai !)US keista, nei a os mUb ap" .;e j,- aukštose pareigose .Bet ar to.ks sprendimas

- - v z:., e.: i.„. lankėti . - ° ffinCUS Užbaigs, tai tik atei-»ėlno gali duoti, 
mintojams būtų 
ju Įmonių vertę.

Senate visą 
Įstatymo priėmimo. 
H. Dov.gla? iš Illir.o HCl SvI.Utc IO 1ii < u iv * 

i *
it virt? kų iš karto, 

miestas pirmą kartą taikos
o Honolulu 5?cbu.tų ztpom.- Kdhididi?- - . ; 33‘7 Maskva daro, yra gera ir Generolos M. Ridgvvav

cių ir daugelio kitų išdirbi- kun nuo mus yia UĮ o.odi „nieko b]ogo.. ten TOaLsi-tęsia savo atsiminimus “Sa-nukleinui samprotavimu klausėsi tos keli senatoriai, "“"tas pa .na nao« • • - myliu: iš ten nuskrido i Fi- 'J“'- tęsia savo atsiminimus sa
uk:,is,mas. atrodo, mažai teiūomina istatvmu leidėjus, o tiek la"k-'tuM maU i,X nau lipinu salas, kurios „uo mūs Y'Y/ ir tam iri a'tUr< Post “a-

mazai ubą ne jokios nau 1 . „g „ ten „esą. Bimba, n tam pute-gaz,ne „. antrame straips-kiek šia savaite.gal ne jau vra aųsisnrende :r todėl jomu it; u miniu neoe- do<
reikalingi. Ypaunoie. palvemvs. nei neo.aun tėra pasisa- - ‘ , • . ■ •. ‘r ' ' ... jaunuoliu pirma svki tei\oKymų oe, to įstatymo. \atti,:i„i„o gazo vartoto.,,, krašte įūti Hawait,ose ir'gal pir- 
yra daug. gį 2..OfKi.mio šeimų, oet ju įtaka , spaudų ma sykj teko vidu,žiemyje 
nei a didelė. ii:\ uan? gazą \ ai lojančių n jo iiegaminan- pamatyti, kaip žmonės ant 
čių \a!?tijų spaudos nasisar.o prieš tą įstatymą. Bet ir gėlėlio kaitinasi saulės karš- 
gaza negaminančiose valstijose yra rėksningų spaudos tuose spinduliuose jūros pa- 
organų. kurie šūkauja prieš kontrolę, nes esą kam var- plūdiniuose. Ir svečiai pa
žyri laisvą iniciatyvą ir privačią Įmonę, jei to nedaroma sikaitino ir paplaukiojo jū
sų aliejaus kompanijom’? ir kitais gamintojais? roję. Naujosios Anglijos

, ... žmosui matui žydinčiaspelno

ą na ir į amžinatilsį Beriją nyje griežtai atakuoja krašantro

čia atminčiai namiškiams. stume; 28 d. ji buvo K\va
Ečen Washingtone

ko, kad krašto gynimo se
kretorius, kuris savo spren-

. ......_______ _ ____ . pir- dimus remia ne krašto šau
tam t ikslui gąrai pralavin- jėjo dar Johnston saloje, nutunka? Anthony Eden ir gurno samprotavimais, bet 
tos tarnaitės, kurios taip kuri nuo mūs iau tik už1 užsieniu reikalu ministeris beidamas iš to, kas jo

Bene už vis daugiausia jie jajeįn už 2,381 mylių, 29
išleidžia aludėse, kui' yra skrisdama atgal, stabte- Anglijos ministerių

Iš tikrųjų, kam U’Z v; •
t<iip Kui*i nuo mūs jau tik už užsienių reikalų ministeris i^^damas įs to, Kas jo par-

nažiai aptarnauja kostiu- 799 mylių, ir tą pačią die- Selvryn Lloyd atvyko Ame- ti jai naudinga yra “pavo-
inerlus. kad išlukštena ligi na vėlai vakare pargrįžo į rikon tartis su mūsų vyriau- ju? kraštui.”

Hickam oro bazę: ant ry- -ybe dėl politikos subendri- Krašto gynimo sekreto-
tojaus, 30 d., išvvko i Mid- nimo. rius C- E. Wilson, savo

mylių: Paskutiniu laiku Angli-‘uožtu. sakė spaudos atsto-
kad gen. Ridgway 
temjiaramentu” yra 

s būti ai-mijos štabo 
. viršininku. ..

g/ pasisekė sužinoti, nors te- niuose Rytuose (Kipre, Gen. Ridgvav įspėjimai 
Jefonu ir teiravomės iš d vie- Arabų kraštuose). nepasikliauti vien atomi-
jų sykių, bet patyrėme tik Anglijos nepasisekimai Pįa^s g*uklais skamba labai

i ša 1 k u? i u i rn <, n i n i n ku gėles, tarpstančius vaisius 
sausio mėnesį tai iš tikro 

panaikinirm ■ šalininkai kalba anie “lai- :etenvbė.
apie varžytynes. Bet kokios varžytynės Kai kurie tu laivu atvy- 
jnistatyme? Ar šeimininkė gali nueiti Į 

rašyti, kad ta kita gazo kom- 
i ramu?. <» nuo senosios kom-

apetitus? Tegu sau sveiki pelnosi ir tmtėja! 
Kontrolės

?vą Įmonę“ iš
gali būti gazo
kitą gazo kompaniją ir 
nanija pristatinėtų jai t

' H ■

painios patarnavimo atsisakyti? Pabandykite tą pada-
’r.istatuma? ”ra tam tikru Rytu?. Čiaryti ir pamatysite, kad gazo 

kompanijų monopoli? u, ne
imti. Jokio pasirinkime vartotojas neturi.

nenori, szaza tur; n ju

Bend 'u anskaičiavimu ši

[žibalo, aliejaus ir mais 
-indikatams.

Natūralinio eazo ramintojų tarpe t>a! ir būtu var- Ia P!o^a.pamatyti ir 
duržiemyj

pasiimti žibalo. alyvos, 
maisto ir kitokiu reikmenų.

zytynes. jei jie kiekvienas “alėtų is žiemės ispumnuotą 
gazą atgabenti vartotojam?. Bet to nėra. 
jai turi vartoti didžiąsias dūdas, 
valstijų gamintojus su. siaurės ii 
jais. Todėl ir natūralinio
li< ir vartotojai nee;

’zzo eam

kių reikmenų.P'11* i ' • jų sykių, bet patyrėme tik Anglijos nepasisekimai Įnais ginklais skamba labai
jūrininkai gali!Aolank- ir mus RUtlra tiek kad sužinoti kariškos yra ir Amerikos nepasiseki-Įtikinančiai ir, reikia many- 
pasidžiaugti vi- * organizacijos planus ir mai. Kai rusai pradeda ti, kad kongrese jo balsas
vasaros grožy- Gausio 11 d apie astun- ., d . telefono briautis i alie jaus kraštus, neliks balsu šaukiančiu ty

la viliančiu vaL-aro nrarlčin ’ * . * • . m ,...... . . . —...... ia xai.a,?(‘a ?akare. Pradėj° laidais tai ne taip pajiras- pavojus gresia ne tik ang-’nose.
u.iio? junoia li etinių jaunį vyrai, ilgai išbuvę smaiKim lyti ir vėjas nesu-Todėl jos ir mūsų norai lams, bet ir amerikiečiams, 
rytų vamtiju va.-toto- ant van(jen?? paį paliečia;’11 suktis taip. kad vienam pasimatyti neišsipildė. Ra-Todėl Anglijos vadai ban-Bulganino Laiškas

oemi?

!o oaz<’ pristatymas yra monepo- >avo kojomis žemę, jaučia J kaimely. Kekaha. arti jūrų žodįus mūsų di
................. . ^1 gazo statytojų, jie sį keistai—jie pasijunta lygj^ieni-\ ti obeliams nukėlė džiai ge,.biama aktorė Rūt.

turi jį imt: ;? tų tarpuunlru. kurie gazą gauna dmziosio-suvaikėjo ir pradeda krėsti'b aP^ J.1 dikciai Kilmonytė yra Chicagoje. nimo Viduriniuose Rytuose. te buvo atsiųstas preziden- 
ims dūdomis is gaminimo vietos. visokias išdaigas, o laik-iai)Į:iaĮ'Ae; Nuostolių padaie * A. Jenkins Politikos suderinimas rei-j) p Eisenho\veriui,

T< kias monopoliu s Įmones, kaip gazo. elektros. A’an-raščių reporterių budri akis i?ai n/- 2ū.""" dolerių. Ka-_________________ ikalingas ne tik arabų kraš- »)asiro(|o tik tąsa msu jau

. dys suktai ti su \\ ashing- Paslaptingas Bulganino 
Rūta tonu dėl politikos suber.dn- iaj£kas< kuris pereitą savai-

oentekio ir panašia? turi valdžia konti-oliuoti. nes ki- toli viską mato. rekorduoja 
'ain tokių Įmonių savininkai galėtu nuo vartotoju kinti nevien plunksna, bet ir fo

kus devynius kailius su 
Tai kodėl kongresas 

kainu kontrole panaikinti.

tografijų aparatais.magarvcionns. 
ai.ejoja ir daigi 
arba padaryti ja pi

Atsakymas i tą klausimą yra eana nogražu-. Senatoriai v’u eina kraipydamosi ne- 
r kongresmonai i< gaza gaminančiu vaistini mano. kad ’dayr' panelė, mandagiai 
u valstijų gamintojai turė< puikaus pelno, jei gaiės vi- Pa>B,a')?'U!‘’xeidu? issipudii-

"O V!4 VT / i . m z: /» it 1 izlv

'inkstą gazo Vietos laikraščiuose til- 
dina skvliu? P° toks vaizdelis: šaligat-

danei pas mus trobesiai nuo OIDEUS AKIBROKŠTAS tuose, bet ir Tolimuose R>-įeniLu'° sumamrto “biznio”
audri; apti,austi, tai g;wen- _____ tuose kul. Anglija jau _s,^itarti su Amerika dėl
tojams dėlto nuostoliai ma- o . , . , VoVomi vra nrinažinusi kinu • . *, .. ..Rusai sako, kad vakarų >cnai yia pnpazinusi Kinų pasirasvmo dvišalio nepuo-
zi, tik draudimo bendro-.„K innnfiri įkviniiinktii rovimą o Ame.. . , ... IO r?, Vokietijoje yra 100,000 So-Įkomunistų režimą, o Ame-Hmo susjtarimo. Rusai su-
\em? ne •<, ne pyiaga , e ,vjetų piliečių, kuriuos vo-įrika su pripažinimu delsia..Gnka pasižadėti nepulti

kiečiai prievaita sulaiko >»koma. kad ^ashingtonas;Ameidkos, tegu Ameri-
, . . . , j - „ - : kmov. ..amo. Vokietijos i bandys bent iki rinkimu ne-ka savo pusės duoda pa-

svk. tai 11............. - .

kuomet šitokis viesulo isi
siūbavimas

.rasto vartotoju? melžti ?a\o naudai, o tarp kitų ista nuo saulės ar lietam
: i„ -. - t - * *Y prisidengus lietsargiu, bet..mą Jeide.ib \ia nemažai pelnų apaštalų, uuri ins varto-Y__ T__ ik.........

jų reikalai tiek terūpi, kiek pernykštis sniegas. Be to. eina basa. Ją seka pustu-
žinis jūrininku ir jie viens

rin-
rmkimams p:- jjnai neturi batukų. Jiem 

atrodo labai keista panelė

natūralinio gazo kompanijų savininkai yra dosnūs rin- 
•■urmniams reikalams, o šiemet partijom- 
.•..gu reikia. <ia tai ir vra -tra pakastas.

Vartotojai turi bal-us. bet neturi organizacijos ir vie-pasipuošus madingu kostiu- 
:.gurno, o gamintojai tur rapitahis ir ge’a organizaci- mu, bet vaikšto viduryje 

laimė?? Jei gazo kontrolė būtu panaikinta, miesto basa. Jie seka tą pa

. - L,. - .grižti namo. Vokietijos vanu.vs uvm im immium iiv-;ka savo pUsės duoda pa-
-y •, uii ji )en ,° .kancleris Adenauer papra-Įleisti kinu komunistų i JT našų pažadą, palikdama
-('ja jai t i.guau s 1 savjetus nurodyti tų as- organizaciją, o tam reikia savo sąjungininkus ir visas
iraustl ir tuos pastatus, ku- . j . 4n«-liio< naramos • A A »•....... * j menų pavardes. Anglijos paiamos. pavergtąsias tautas savo li-. V'1.' O'II? nu- m pavardes. .‘Anglijos paramos. pavergtąsias
ne hg, su, nebuvo apdraus- kiek as. Vadinamojo "laisvojo pa- įimuk 7

Y'/? * v-* š*" ,-,.a a" menM sovietai galėjo nuroganlio jėga. remiasi Angli- Toks gudrus sumanymas
giau įzi. o. ėjas p ^’-ti? Gi tik 31. J^s ir Amerikos bendiadar- nėi-a pačių rusu išgalvotas.

Dar įdomiau susipažinus, biavimv. Juo tas bendra- Amžinatilsi Hitleris, kada
kitam pirštais rodo. kad ,Vėį? |,Otė,.,r dvli? Gi tik 31

•tesulas sukosi 30 mylit) •... „

ą. r\.as gi ...... ........................ ........ ___________ _
iirviena gazą vartojant; Y ima gali būti prive’sta mokė- nelę ir krečia visokiausias

'. ge;,- metu? po š-J»! a' >"»o ekst’a i apsukriu vmtelgu ki- išdaigas, bet jos neliečia
-eres. Tie vei teigi'- ‘u’ ! sudarę pusantro miliono dole- pes .iuos ūgi seka “MP”jsalą, kur yra Honolulu did- 

• torda ’?*atymta aidi- Kontrole? oanaikmimą prava- budri akis ir. jei kuris iš
ryti. Re to. jie šaukiasi Į talką visus “laisvos Įmonės“ kiyPsla tvarkos, tuoj bū- 
a." umentu.-. kad tik le:ig\iau jiems būtų vartotojų kiše-na sUfūaustas.

*°^e' Tokie vyrukai sutinka griž- prieš bolševikiškąjį pasaulį. įtartis.” O jei Amerika
l’ž poros dienų toks pat'ti, tikėdami, kad ten jiems {imtų ir pasirašytų tokią,

iu.- valyli.
Prie? gerai orgaitiziK 

t«'tojai atrodo i ejė 
laukti linkimu

iesulas aplankė ir Oahujbus geriau. Indija Tauta? rusai turėtu laisvas rankas
Kaip bebūtu, sovietams; Riaušės Indijoj dėl kalbi-;“pasidairyti” po Europą, 

tas buvo didelis akibrokš- nju provincijų sudaiymo. Aziją ir Afriką naujų aukų 
tas. Bet jų akys dūmų ne- ^a įdomių klausimų, ar,'savo apetitui patenkinti, 
bijo. Indija yra viena tauta arj Amerika msų pasiūlymą

Ui praneš™ imperatorė ’ik daugiatautė valstybė? i atmetė ir pasiūlė rusams

nuėsti? su išgarsėjusiais 
Vaikiki paplūdimais, bet 
nuostoliu ir ten padarė ne- 

’<laug. mažiau negu Kanai.Matyti basą žmogų Ha- 
\vajuose. tai mums nėra jo Havva.m žmones neaUtme- |aBk> rilį>.,., Indijoj žmones ka ba 14 parodyt; darbais, kad ym

■Oė-iai i ę not< darvti. Jiem- gal tik likst'“;,:"“i'"'' ‘'“'-"irr‘'r-fY'r a antrejai imonai Marijai !'autų kalbi) ir, šaut to,'taika tikrai rūpi. Žinoma,
' d:.-,:,.- i!' tada ,,asi<teneti i-duoti ii kon k.vk,08e „kon.e, V,SI hg. v1?- ka,d. kad.a n<’r? Pl,.'n?’au. -Luitai, Marburco NacionalinėIten dai- yra keli šimtai vi-tų darbų ll- praztlsim nesu- 

tuo.-at-tova- kode,- lt; Jki'k- i ..„č,Y ,,mi.nam vaiknAai basi ir jųitokie stipru? vejat būtų Bn>Ik>td,a vartytinėse sumokė- šokių tarmių ir mažesnių lauksim.
I . .11.1. ,t,pihi.-ką -.atymą lemta. mokrtojos basos. Mažės-pūtę. jo 5.M0 markiu (apie SI.255).|kalbu. | J. D.

a gazo gamintoju akciją, var- kia retenvbė. Pradinėse mo-
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

ro NIEKAS NEPCIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas girdėt Chicagoje

Palaidojo V. Biržišką 

ti.Saulio 21 čikagiečiai
suorganizavo tikrai gražias ....\ iktoras.

žodi tarė laidotuvių direk-1 
te rius P. Ridikas ir labai 
sujaudintas jo brolis prof.

prof. Vaclovo Biržiškos lai
dotuves. .. . ....

1 P. Ridiko koplyčia su- !u‘ >;!kto,u,1 >lelke lletuvls- 
sirirko tiek. kad negalėjo k« kun dcn«* u,n«’
visi tilpti, daug turėjo sto-11 Lasa e- 
vėti lauke. To dėl labai ge- .*-;?* Lietuva bus laisva, 

•'ad buvo ireneti ear- ^ai šią vėliavą Jums teks

L. Ridikas velionies bro- G

rai, Kt 
šia kalbia i, 
stovėdami

gar-
žmones

■!ėi(» ;>irdėti, *:rt- 3* suplevėsuotų virš
v.;uie/ Lietuvos univcisiteto rūmų.

“Chicago Daily Sun - Ti
mes” išspausdino ilgoką 
straipsni, kuriame be bio- 

tU’.; s ko-suias o •. a. _.auz- ajariniu bruožu, įvertinti ir 
vai Jis. Hg.imet’s venomes
l.endradarbis Lr. Čepėnas

!5 v

ir

aoain.t

Iškilmes pi adė ji)
delis. Pirmasis

lauke • vežti i tėvynę ir žiūrėti,

VT-»1
7 IK - *ka'ot įo

G u- 
Lte- 

Dauž-

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NZPRAA

Worcesterio naujienosNEW YORKO BALFOVAJALS KOMITETAS

.-sinet uielkė New Yorko $10,000.00 ao»ę saipos reikalams. Iš kairė

i
velinies atliktieji darbai.

raibą. ir “Draugas,” vadovauda- 
Viiko ’aasis žinoma vienuolių to- 

».rezi<lii’ino* nario prof. J. lereneija (pakanta), apie 
Kaminsko raštą. Lituanisti- laidotuves savo skaityto- 
kos Instituto vardu atsisvei- jams nepranešė.
kino dr. P. Jonikas, Profe- Knnuiiain ,S;n“ .,

M Klikš SU ° aare»a# .’anulevičienė. Jonė Kiaunienė. kun. Antanas ibeksuskas — pirmininkas. Brone spudiene,
“Keleivio” kalendoriuje ^r- Elena Mekienė. stovi: \ ladas Kulpavičiu-s. inž. Pranas Kunigėlis. Stas.’.s l.usys. jonas 

įrašytas senas Lietuvos kon- Avižonis, Juozas______
adresas. Jo dabar- ” ‘
p.^oo t; NEVV YORK, N. Y

thuanian Consulate, 6147 .. . ....
mos Mokytoju Profesinės So- Artesian Avė., Chica- asari° minėjimas 
Sąjungos ir Lietuvos Kuo- “° te^: 7-8334. Lietuvos Nepiiklausomy

pasakė
taip

pagrindinę 
pat bcrskait

auna

šorių Draugijos 
fiūnas, I SS 4 kuopos — J 
Talalas, Vvr. Liet. Liutero- -

Bažnyčios Tarybos — \u!ąto 
A. Trūkis, Lietuviu v^n^s adresas yra toks:

Audėnas, dr. Antanas škė *ys ir Antanas Reventas.

nų 
kun.
Teisininkų, Lietuvoj veiku- 

Profesinės

peracijcs — L. Šmulkštys, 
L. Karių Ramovės — P. 
Dirkis, Lietuviu f e.šytoju 
Dr-jos — P. Gaučys, Tau
tinio Sambūrio — dr. Stan-

P. Abelaiui sukako 50 m. bės sukakties

išmetami įauican uz nepa- nctui vaidyba
tanKias Komunistams nai- jvesointa i j,m eiga.-, 
nas ama net ir sumušami, mese oaiyvavo apie 

Lilę metų kluoas tente narių n svečių 
su nuostoliais, nes to nore- jy tarpe buvo Lotus c

Lietuvai Remti Draugijos 
vadovybė

Sausio 15 d. Įvykęs tos meneJ- 
t raugijos 1-jo skyriaus na- Gražus veteranų pokylis 
i.i, susirinkimas išslinko Lietuvi y
Šitokios5 sudėties valdybą: 5ausjo 21 d s lame ;
i “• ^™a.,Wlt?s’ -v,cn Kyly dalyvavo per t- 
mim. M. Vaiksnonene ■>'menų. Buvo atvykęs 

•iulis
. , , _ . .. resmonas Harold D.

henė, ižd. J. Dvareckas, įz- h • 
do glob. V. Mitrikas, J. Fleming. Pok^i;., 
Matjošaitis n J. Valiūnas, vo komanderis j 
manė. J. Taraila, korespon- n 
den.tai J. Krasinskas ir J.
Palubeckas, organiz. J. Sandariečių vadovybė
Lendraitienė, A. Kriaučių- e , . 00 , . ,.. . T ™ , Sausio 22 d. įvykes-amelis ir J. 1 amkus. . . - . •. susirinkime išrinkta šitokia 

iei" valdyba: pirm. J. i 
vicepiim
kret. A.

Urugvajaus, su kuriuo kar 
tu tarnavęs Lietuvos kariuo-

. . . T r» i uuvu n e.
j. sala\iejus, seki. J. Palu-fas jjetuvįu biči 
beckas, fin. sekr. O. Tarai-

L'etuvos laisvinimo 
kalam. paskyrė $200.
? edavecku sukaktis

Sausio 15 d. šauniai 
žymėta Mykolo ir

at

ir gė
lo mg- 

). Dono- 
(t v ėiS 

vadova- 
orKU-

pka,
J. šalaviejt\ se- 
šermukšnis. fin.

seki*. J. Krasinskas, iz i. K.
Anelės ^do glob. -J. Matjo-

h.edzveckų vedybinio gyve- KiLiuletiems,
nimo 50 metų sukaktis. lvaikdai\> A. Žilinskas.

-------Dalyvavo daugiau ne 200 Veiklos komisija: d. D.a-
bu. o asmenų. rėčkas, A. Kriaučiąlis, \.
isLit- Nedzveckai išaugino gra- Mitrikas, M. Žemaitaitis ir 

-o0 žią šeimą: 2 sūnų ir 2 dūk- P. Kriatmelis.
n.sKui,n.ų- leris visi gerai kalba lie- Atstovais j Lietuvai Rem- 

it.i, liniukai. B Diaugįją n-v< .iitrys Juozai
šalavieįus

paskeloimo komunistai, t kiuoa 
vasario

at- atstovavęs
o • et” j ~ x • • n ” .. ... . aiciijc teeitu rtm n VUltlZla : - 1’t'i‘ĮU.- ,Sausio 21 d. rašytojui Po-d. i Val. p. p. N. Webster . n ,.urpno.

vilui Abeikiui sukako oO Hali —n. 1 •
metu. /Ybelkis — tikras že- Avė.).

minėjimas

Mažosios Lietuvos Lie-Viaitis.’.kilęs.. garsiosios pagrindinis

DUS vasario Iii ^eipeša™ aki'ir'TlŪziė? .romo/a. Laneė majėi7 Slam“° ir meI ««««“ MarioStT'

■p mi gri ir ° ------------- —1------ °------ . i-fo\as o.ii- Tr čia iš Rylų Berlyno
k iiivj w p<x§i‘HSino atimti klubui Jjum X \\ uii, bos iiauiLti 4*Gž su§rižim<| i Ai lauskas

k-d’-iėioins ieKun‘4 veikti, jei jis neap^etai-d A. buumet.e, John tėvynę". Daugiausia ji ga- Sausio 22 d 
sivalys. p'- ballon, Lotus J. Scan-Vo naujakuriai, bet gavau ir toniečiui us,

tuvių Dr-jos Kujus, ženiaičių Kalvarijos. Jo bus prof. di. J. Pajaujis,

menės Chicagos Apygardo?
—dr. J. Bajerčius, Lietuvių P. Abelkis yra išleidęs mui minėjimo 
Evangelikų Reformatų—dr. kelius kūrinius. Paskuti- bus žymiai trumpesnė negu 
J. Mikelėnas, lietuviu teat- niuoju metu yra išėję du anksčiau būdavo.
ratlų ir Lietuvoje veikusios jo dideli romanai: Žemai-Minėjimą ruošia 
“27 knygos mėgėjų draugi- čiu Yorko SkVilU?

ankėsi bos-
( ... * «iiw.., u. ovan-vo naujakuriai,

nariai, pajutę pa-i°n 1:' Aicnolas -i. v ailahan,-.g. šia proga nori 
urmininką Kieiveną (Jic b- žo.-.i tarė L butų klu- ;>ona

raldyoos pašalimo atstovai
... .. ______ kitus asmenis, neV john

patogu- Rurie relk tikėti, sugebės’ 
programa apvalyti k{ubą nU(

niaskvinių ir ji padaryti vi-' tai orus n y.usbn
, . „ s:ems tikriems lietuviams’atannjioi.a;o p. jferta
A.L. i. _ Ij

Vieorge Lwee- vo
įams patarti 

bičiuliams
y :r John Ltevenson ir kt. .\ndriuiiui, Mizarai ir jiems 
Meninę oaii atliko \lubo panašiems, bet ne mums.

veikėja •Juozas

JL malonia vieta.
Klubas šiemetir “Atlaidų ^evv

jos” — S. Pilka, Lietuvių pavėsy.” Pastarajame vei-kviečia visus lietuvius my aki $25.
Mokytoju — A. Gulbinskas, kale rašytojas pavaizdavo nėjime dalyvauti ir paremti 
“šviesos” sambūrio — dr. garsiuosius Žemaičių Kai- mūsų išlaisvinimo kovą me- 
J. Valaitis, Chicagos Lietu-v arijos atlaidus. * džiaginiai. Visos organiza-Spūdžių sukaktis
viu Literatūros Dr-jos - p Abe]kj cy<«jjra ę'^mos iš anks- Sausio Ž1 , Atktų Klu.
Ji. Gudens. , feuvo ..t;kusi dideIė ^.o .lntt m.« nu.. bo sa|ėj ,vyko Bronės u

bty .bu7. iyi-SKaiivtas kurf ,auk Art;ja mūJM pokylis............... Rrano bpiiuzii) ko metų ve
lt. Bielinio. Lieiuvos Lilis-bai<:. m!rtimi Tramvaius. ..........................................„r... i'.vbiUiO gyvenimo sukak-
ves Komiteto,

visų kvartetas (du \ oiung.ai, Ta 
’ " kuriam 

‘ \ o-
ungieiie.

paaukojo, iškilmėms vadovavo .jo
nas A. Studza.

J. Klevas

Susituoks K. Miliauskas

iu šitiems Arlauskas, 
ji siųsti sa- J. Krasinskas

Prūseikai, D . - • • t •Bendruomenes sus.rink.mas 

Vasario 5 d. . 7V <tl.

Vasaiio 11 d. Petro 
Izabelės Miliausku sūnus mas.

P- P-
Meno Mėgėjų Ratelio patal- 
pose šaukiamas ilendruo- 

ir menės apylinkės susirmki- 
kuriame bus duota

Kenneth susituoks su itale valdybos metinė aoyskaita, 
Camella Ann ?>lonopoli. !enkama valdyba ir revizi- 
Vestuvių puota bus Eden jGS komisija.
(.'arden viešbuty. ' ------
M.. Čirienei 60 metų

Sausio 21 d.

Serga J. Sekvs

iš Hartfordo, Conn. A.
Lapinskas ti timpai pranešė,
kau susuko .Jonas Sekvs. sausio zi d. musu ginu-D . .. . c- 

paguldytas ligoninėn naite Magdalena Činene
oj oracijai. minėjo 60 metu amžiaus Sausio 21 d. palaidota

ek;, s yriai .rintunas ir sukakti. Ta proga ją sveiki-Lietuvos Sūnų Draugija, 
buvo Įsteigta 1910 m. 

10 d. J. Galvanaus- 
A. Adomaitis tvarkė 

augijos uždarymo reikš
to dėl paliko draugijai 

advokato samdymo išlai
kei! vietos gyventojai iš- dos. .$8,000 padalinti <s5 

vyko i saulėtą Floridą. Ta- nariams pagal išbūtą drau- 
me skaičiuje vra ir “Kelei- gijoje laika.
vio" skaitytojas D. Mažei- Vieni gal tuo Įvykiu 
ka. džiaugiasi, bet aš ne. Man
Mėgsta “Keleivj” draugijos uždarymas liūd-

GARDNČLR, MASS.

komoakomponavo 
kubėnas.

Garbės sargybą 
Akademinio Skautu
A™Bakaitis, R. T:i!Iat-Kel)>- nla! b Abelk's tebėra paje- Jį'j" fi.<,424). Biletų turi ir kurie ,ion,įsį 
ša ir K. Butkus. gl,s lr nenust0Ja kurt>- kiti kuopos nariai.

Apie 50 automobilių ly- Linkiu sukaktuvininkui irį Komisija stengiasi.

smarkiai apdegusiam. Teko p, jtrūkti Tuo reikalu A. Galdiko paroda
r.ešėn^į f'dytis-.. T1 tU'ŽtT skambinkime:' .1. Glaveskni A. Galdiko aroda 

S:,ni-svclkyoyjy.s,“nįe?LeaV:(GL 5-6262), A. Maėioniui ,)uvo Feig, gajoje, kuri
su-atstovai A. Ščiukaitė, j dva^‘ 2-3214), J. Petniūnui traukė d;degnj amerikiečių,

menu, būrį. 
, Apie ją gana palankiai at- 

kad cinnni i.. \ew York Times.

YUCA1PA, CALIF.

dėjo urną i Tautines Kapi- toliau naišiai ir brandžiai I ookylis būtų Įdomus, 
nes. čia susirinko gal apie burti.
30d asmenų. Prie duobės Čikagietis

kus ir linksmas.
Socialdemokratai ragina

niepe ir 
Jau" .Jis dailininką Galdiką vadi-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus i:* 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 Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 336 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siusti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boaton 27, Mase.

Atvyko nauju lietuviu
Saulėtas Yucaipos slėnis

padaugėjo \icna seimą. Se- Juozus ii Jenne Uemikiai įtraukti jaunu vv-
nė Rani- uUKę mane sako: “Išrašyk ku,.ju čia v,,,;

nas reiškinys. Kodėl nepa-

nesnės kartos
„i.,-na gamtos vaizdų studijose!‘•ausau ne

pasiekusiu viršūnės, jo pa
, . . \eiksias “Pakalnė” esąs bri-

LSS 19 kuopa, kuriai va- ,ljantinis.
9HV k Michelso-įdovauja adv. K. Michelso 

Inas, iš anksto ragina savo 
narius dalyvauti Vasario 16 LAWRENCE, MASS.

tavo p 
_hIrctiman ,* Re.barnis

piliet'.bę. nuims “Keleivį”. Jame
m.:e:

te Įsikūrė P. Aurielai ir H. 
Colman. Ponio< Liucės Col- 
man tėvai čia vra jau se-

aug žinių iš Worcesterio”, Pamiršau Bučienę
n pada\ė $4. Ačiū jiems. ^ną kartą minėdamas se- 

Naujakūrys Kostas Bab- neles, pamii-šau apie š4 m» - 
lauskas sako mėgstąs “Ke- tų amžiaus Bučienę, kuri

.liau atvažia.ę »•> Oregono, leivį” dar ir dėl to, kad ja-gyvena pas savo dukteri
P me rašo M. Krasinskas iš Hallock. Vytis

pas ♦vw*vvvvvvTTWiwvwwww\ wwwwv+v
WORCESTERIO LIETUVIAI! Ž

Rcmkite Moderniška Lietuviška Vaistinę
: IDEAL PHARMACY

29 Kelly Square, Worce»ter, Mass.

Naujuosius .Metus, kaii 
paprastai, sutikome 
Kazį ir Oną Čirvinskus. Tuo 
metu viešėjo ir čirvinskų 
sūnus Viktoras, kuris karo 
tarnvba atlieka Japonijoje.

P. M. Alko

minėjime ir aukoti kiek tik Buvo potvynis
kuris išsigali. . ... .Ilgiau ne savaites lietaus
Piliečių Klubas valosi vanduo pakėlė Menimack

Buvo metas, kada mažaaW tiek’.kad ailt jos k,an:
isauielė Maskvos garbinto-10 Patylu namų skiepai saujele MasK'os ginimo buvo vandens, o kai
iu šitame klube rengdavo. * . .... .kilbas Bimbai, Andriuliui, kur.«• augiau vanduo
Mizarai ir kitiems to plauko *1’“: 30 se,mM

vi„k KurJ laika turėjo savo na-zmonems. Klubo pirminin- 1 , ■ *•
i iz • mus apleisti ir glaustis pnekas Kreivėnas naujus atei-,.. 1 1

i vius, net sėdėjusius nacių
kalėjimuose ir koncentraci- A t .. 4.
jos stovyklose, vadindavo Jk. pravažiuoti
Hitlerio vaikais. Kfulio va- 3ar bu™ ?a,,ma ka',le<1?' 
dorybė skelbimus duodavobu™ ^laužyt., nuimto - 

i “Laisvei.” Atsilankę Į klu-'anrtU0,
bą lietuviai patriotai būda-Įvesdino klubo valdybą (Velionis paliko 

|vo Įvairiai pravardžiuojami, Sausio 22 d. Lietuvių Pi- metų amžiaus.

kitu.
Net kelias i I.owell buvo

ir

MEXICO, MAINE

Mirė A. Samalius
Praeitų metų spalio 10 d. £ 

mirė Gargždų žemaitis An- ► 
tanas Samalius, sulaukęs * 
85 metų amžiaus. I 
tą atvyko PiOP m. ii 
laiką gyveno

i Kiaš- *
visą J 

Rumforde. * 
žmona, 90 *

(•
h
* Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinir.-
► ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikaiiškus
► daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikaiais. »• _

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir į kitus miestus. I>e to. užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų, laikraščių, filmų saldainiu, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.
VYTAUTAS SKRINSKA 
Pharmacy vatottvfn savininkasIdeal



Poslapis Ketvirtai KELEIVIS. SO. BOSTON No. 5, Vasario 1, 1956

Scheschko, Adolf, gim. 
1920 m. kovo 6 d. Lietuvo
je. 1944 m. gyvenęs Vokie- 

----------------- tijoje.
Neilgai trukus sukaks 38 katorgos darbas arba mir- Kęstutis Sienszys, gim. 

metai, kai Lietuva pasiskel-'tis. 1911 m. gruodžio mėn. 19-

Kovokime dėl Lietuvos laisves

bė nepriklausoma valstybe.
Visi šioje laisvoje šalyje

gyveną lietuviai yra ragi- būtų sutrumpintas?
narni prisidėti, kuo kas ga
li. kad ši sukaktis tinkamai 
būtų paminėta.

1918 metų Vasario šešio
liktoji mums primena tą 
didingą momentą istorijoje, 
kada lietuvių tauta, ilgus 
metus kentėjusi Rusijos ca- 
rų despotizmą, ryžosi nusi
kratyti svetimo jungo ir 
įsteigti savo valstybę.

Nepriklausoma Lietuvos 
Respublika buvo sukulta, ir 
per trumpą dviejų dešimt
mečių laikotarpį lietuviai 
padarė daugiau pažangos 
savo ūkyje, liaudies švieti
me, moksle ir kitose kultū
rinio gyvenimo srityse, ne
gu per šimtą su viršum me
tų vargdami po Rusijos 
despotizmo letena.

Deja, naujoji rusų tironi
ja, aršesnė už carų auto
kratiją, atėmė lietuvių tau
tai progą eiti toliau tuo pa
žangos keliu. Lietuva vėl 

ant tapo pavergta. Prievartos

Kuo mes galime prisidė- 45 m. gyvenęs Vokietijoje? 
ti, kad jų kentėjimo laikas Marija Račkauskaitė, Ka

zio duktė, gim. 1923 m. (?)
Me* galime prisidėti: Skaudvilėje, po kapituliaci-
protestuodami prie* ne- jos gyvenusi Vokietijoje ir 

teisėtą Lietuvos pagrobimą; iš ten išemigravusi į Chica- 
reikalaudami, kad komu-go, U.S.A.

nistiniai okupantai liautųsi Mathias Wasiljew, ca? 
persekioję ir žudę Lietuvos 72-73 m. amžiaus, gim. Ky- 
žmones; bartuose,

skleisdami plačiojoje Emilija Wasiljew, ca. 72- 
Amerikos visuomenėje ži- 73 m. amžiaus, gim. Kut- 
nias apie Sovietų vykdomas kaimy, |
piktadarystes Lietuvoje; Natalija Gelys - Wasilje- 

ragindami Amerikos vy- Waitė, gim. 1914 m. Vilniuj, 
riausybę kelti Lietuvos Valentina Laukaitis-Wa- 
klausimą Jungtinėse Tauto- silje\vaitė, ca. 29-30 m.
se ir kiekvienoje tarptauti- amž., gim. Kybartuose, 
nėję konferencijoje, kur (Aukščiau minėti asme- 
tik jos atstovai susiduria su nys 1944 m. išvyko iš Lie- 
Sovietų atstovais; tuvos ir kurį laiką gyveno

kovodami prieš nuolai- Schveidnitz, Silezijoje. Poo •• • • • ...... ... - _ . _

MtGINA SEPTIXT.| KARTĄ

Buvęs vidutinio svorio bokso čempionas .Mickey \Val- 
ker. 54 metų. susituokė septintą kartą, čia jį mato
me su jaunąja žmona Marei Galiagher. 35 metu.

P. Laba- virsti baisia nelaime ne tik 
prancūzų zonoj), nausnas, Kuris su p-le E. V. Berlynui, bet ir visai 

Prano Buginsko, Kalvaityte Luebecko Vargo laisvajai Europai—net ir 
teisingumu, ir gim. 1994 m., giminės, ’ mokyklą ves toliau. j visam pasauliui. Mes esame

nepaliaudami reikalavę, Jono Joniko, gim. 1925
1 • * J’ . .

das Rusijos imperializmui, kapituliacijos iki 1947 m. kinai perėmė p. 
kurios nesiderina su civili- jįe gyveno prancūzų zonoj), nauskas, kuris su. Jie gy
zuotos žmonijos dorove ir Jono

—Tegul bus pagarbintas, 
Maiki:

—ir vėl “pagarbintas?”
—Jes, vaike, ale gal jau 

va.-kutini karta.
—Kodėl?
—Pastanavijau grįžt i

Lietu r ą. tai vot kodėl.
—N esapr.uoK. tėve.
—Ne. vaike, as nesap

nuoju. Aš tikrai noriu grįž
ti. kad nors ant senatvės 
galėčiau pakvėpuot Lietu
vos oru ir pamatyt tas vie
tas. kur jaunas gyvenau.

—Bet tėvas žinai, kad 
bolševikai nieko Lietuvon 
r o leidžia.

—Jes. vaike, pirma neį- 
leisdavo. ale dabar jau ati- 
( arė rubežius ir kviečia 
r’žti. Čikagoj beveik visi 

dipukai garo pak vietinius, 
bako. viskas būsią dovano
ta ir užmiršta, ir visi galė
sią gyventi kur pirma gy
veno. Nu. tai ko gi daugiau
reikia 1

Visų pirma, tėve, rei- 
kui pinigų laivokartei nusi
pirkti.

—Teisybė. Maiki. pinigų 
tai aš neturiu: ale aš ro- 
. noju. kad Rokas .Mizara 
su Bimba galės man paži- 
čyt ant šipkortės.

—O kada tėvas jiems tą 
• -a.riada gražinsi?

—Bet kas parašyta ,
peiperio. vaike, tas negali keliu uždėta jai valdžia ne 
būt apgavystė. -Juk po to
' ’ kvietimu

kad piktieji tironai nešdin- m., giminės, 
tusi lauk iš mūsų tėvų že- jono Slušinsko, gim. 19- 
mės. 24 m., giminės.

Šitiems žygiams organi- Juozas Petravičius

dar gyvi liudininkai netoli 
LAIŠKAS IŠ BERLYNO mos Praelties- ° kad Va

karų jėgos jokio noro ne-
Už linkėjimus ir laiška ,od° Palikti Berlyno, mums 

„ t.,;,, aišku, nes tai jie pa-n‘J° širdingas ačiū. Taip? Jums
, ___ __ .... zuoti ir atiikti ieikia finan' žmona Emilija - Manė, gim. iš tenai tikrai kitaip gali .brezia y.lsokn- staugimų ir
.tik plėšia gyventojų turtą, sin®#.Paramos; Tad .y*®Llie‘Stakevičiūtė, 1948 m. gyve-atrodyti Berlyno gyveni- ko-lų kai-sloJn™ 15 ™sų pu-

tuviai, Vasario Šešiolikto- nę DP stovykloj Garmische. mas. Jaukiai it “*eia mažaBe to, jei pa- 
Liuda Daunienė - Petrą- kas jaučiasi, bet su laiku r’uiesnu. o.ie namai dygs- 

apsipranti. Bet tuo tarputa >'.™enk.ecių sektoriuje 
pavojaus nematom, nols ^>« ikiecių šeimoms prie 
kandžiojimai, už skverno kulių visur kabo iškabos su 

, , ............... ...........................„-tempimai, visokį staugimai amentaėcnj vėliavų spaiyo-
negu Sovietu Ru- " "'Priklausomybe! migravę iš Vakarų Vokie-nesiliauja. Tai virto kasdie-mls "' Il™."a; kad tal sta’

Amerikos Lietuvių Tarybos tijos į Kanadą. be_ Pasitaiko kelios die-‘oma ->AV. lzji° Pag^a,-
” ’ ’ ■ Tr ---- t____ v ....................................- -i tai kas šiandien gali gal-

nu i būt ir kie- bet stengiasi sunaikinti ii

galėtu
useika su 

rasviečYt,
kas nauarvta

Andriuliu gesnės 
kad vis- rija.

blagonadiož- Tokią galybę turi Ameri
ka. Jos pusėje stovi visos 

pasaulio’ ad tėvas neži- kitos didžiosiosMatau. n 
.ai tokiu parašu ir garan- valstybės.

tijų -torijos.
—O kokia ėia galėtų būt

-torim?
—\ 1 S

au j.•at

Vykdomasis Komitetai
L. Šimutis.

Emilija Laucevičienė - nos ramios, tai, žiūrėk, 
Šutkaitė, Jono duktė, gim. vėl staugia. Tokia 

Šiaulių apskr., 19- šuns veislė...

ir voti amerikiečius norint at- 
J sižadėti Berlvno! Ameri-

Dr. P. Grigaitis, Sekretorius 49 m išemigravusi į Brazi- Berlynas su rusu zona tu- k^^ kapitalu atkui iama
A AA\. ZV r\i:.vzn»,

Pirmininkas
\ i/-.xnnviYiininu’SL V lVCpl! UIUUUllMk 1906 m

Mūsų laimei, Amerika 
niekad nepripažino Lietu-
vos įjungimo į komunizmo 

tokia, tėve, imperiją. Ji simpatizuoja

Vaidyla, Iždininkas ir gyvenusi Sao Paulo ,-įvirš 110 kilometrų ilgio

VOKIETIJA
mieste.

Leonas šafronas ar

lietu vių tautai. Visai nese- Sunki gimnazijos būki 
pereitų metų pabaigoMaskva davė ne-

prikiausomai Lietuvai para- Vai’ /f??7*’'“ Vasario 16 gimnazi
są, kad atsisako nuo jos Je> \\nausy e, Pa mej2iaginė būklė yra labai_ prezidento Eisenho\verio sunki, nes daugumas būre-

ir pramonė, bedarbių turė
jome prieš kelis metus 300.-sieną, o su rusų sektorium OOO, šiandien — 140,000. 
Berlyno dirbiniai pasiekia 

užvandenvnus. Ir
- ■ ' ■ t. l)iU vis dėka amerikiečiu kani-Aleksas - Kazys 11 bio- dažnesni, nesru visos Rusi-, , r> - * m * •21J0S o.-,-- • U«uircuu, y- nusi laĮo> priejj lO meti, Čia llie-

• . oiiiunai. iq§ ujg kaimynais nasie- i 1 r>- • - •,•' Augustas Prilvpas, jo nVje ' 1 ko nebuvo. Riogsojo uzsili-
Antanina Prilypienė ^akar Dip. . liau(Ke< n0_ kusi,l\ fabrik? ?_lenos’ ° "?

VdAd1' Pa--' •įauGio po-sa kita pasiėmė sausutėliai 
licija” apšaudė anglų sar- j.usab ,3 kokie dygsta ban- 

ai. teatrai, visokios biznio

Šap- -virš 40 kilometru, šiame
runas, karo metu buvęs Pa- apje 160 km ruože pasienio 
ryžiuje. incidentai vra šimteriopai ...

žemių ir garantuoja jos ne- - paskelbė nareiš- *u,!n1’ uaurub‘<i:' žmona Antanina Prilypienė
i»-.K:aus.,n;ybę v.siems lai- Pa « > u pa P r hu pažadėtus inasus nicaa .V šniauskajtė duktė Po.
Kams. O kas is to išėjo? . . N . su dideliu pasivelimmu. n.: m Kanp*asr.einuiiiu. ia n-; kui m ——j- -1--------- - — l u.............  pasirasiusi m —“— — — Lapkričio 1 d. gimnazija * 1 ’ 1 m- ^en? Kau’gybinius, sulaikė pasienyje kj
mižadėjusi į Lietuvą nelys- ni° politikoje yra pavergtų tufėjo sRolu už mai Ru_ • dŽypą' 1U$ai atVykę T5a‘Įtaigos! O mokyklos, aka-

-.v , __  g_ ..x tautu išlaisvinimas. . , , . ivuisiai, Kilę is lauidges u vir. I “mcLn npoalčin “ hf»t __ ..1..____________________

įsKiinungai . uždaviniu šios šalies užsie-

Maskva netrukus ją už- «>{‘U .S.a.sx.,u,„as. .. ,a ir kt. 36.000 markiu. arL? dar^eiL dzlOJ •'‘n,ek° “S^jo, bet demijof. gatVės plečiamos,
ir pavergė. Negana .Lietuva buvo viena is Dėl tokios padėties prieš į ^tučos laikais išSa?e Y ? •' ’r.akt,es kuriasi na„jj kultūriniai

to. kad pavergė, bet tūks-P'™«J>J Sovietų imperializ-Ka).fl atostogas ginmazi-, „ 4frikl metu) įsakė džypą atiduo-cenųaR šio viso savo kiše-
tančius jos žmonių išvarė V?? ,yra jos vadovybė ispėjo moki- ‘ yjaieckas io žmo tL ,1?sek°j~3 an>lin nu‘ne Y. Vokietija nepasiektų

iie žiūrėti, kad jos išlaisvinimo •’. - R f f t ‘ eiik^as MalecKas, jo zmo- vežti j hgoninę, kurie susi- ,)or 50 n1ctu
reikalas nebūtu užmiršus. i.„. ...... na EJePa Paleckiene n su-žeidę gelbėdami džypą. Tačiau, aišku, kiek ato-

Šiandien vėl amerikiečių kiau nuo Berlyno gyventi 
iuj žiūri žmonės ir— ramiau nervams, nors š.ian-

tl,
puolė

dabai
miršta nuo šalčio ir bado. .. . . . «

-•it- -• v,-,t Tačiau, jei mes norime, ?— i ai koKia čia turi būt ’ J ’

•įon an. Kur ir

idddu ivi U.« nv.xu.c • , va,2VK a ->us uzuanta,,^ Viktoras bei Algirdas 
i i i -u ♦ lr ka<l to dėl tėvai turi at- \Tale~kai Po kanituliaciin«s ^laIrokunda. Maiki? kad Amerika stengtus, ,s- vajk hc[ ke-Laį P° veno sekto'

y .. • i * laisvinti musų tėvu žemę ir. « . kuh iama gyveno irsinge- . ,—Čia. te^e, turi būt to- . , . . honeskad jos pastangas remtu tia įsvaaa: jeigu So\ įetų J , *. . ®. *r tos valstybes, tai mes patyRusijos valdžia dabar pasi- ' .. c. -
•Jiems. .Maiki. Paleckis tarė

- r-* tUfime būti atsidavę šiam“** , J?' 
lietuviams tomą geia, - vL,;™ mai kės.

■-ak- atnagradyt. Aš nuve
šiu jam įaudoną naktaiza 

■ rezento. tai šiur atnagra- 
dy>. I'ž gerą darbą gal dar 
ii paminklą jiems ant kapo 
rasiatvs. jeigu Amerika 
ju'»> ištarabanys.

—Bet ne Paleckis Lietu- 
ą valdo. tėve. Aš drąsiai 

spėju, kad ir jam pačiam 
; ieka.- paminklo Lietuvoje
.. i -pastatys.

Nu. ta, kas dabar ant 
yra ponas?

Dabar, tėve. Maskva 
ai.i į-.etuvos ponauja.

-Nu. tai rialo tas dabar 
..'eu.a. -Jeieu Paleckis nėra

e, . lionės išlaidoms negalės ne ‘ *e Wassertrudingen cgi du liaU(,ies milicininkai dien nieko tikro niekur nė-
Ugniui. O dausumas tėvų Paieškoniieji arba žinan-tl?.ukia. sau *atw spau-ra 

.„•„taip pat netun atliekamos tieji a ie juos> su. <g,a šautuvus ir sypsosi. Berlyne trrobima, ne nau-
sisiekti su PLB Vokietijos yakarų I”.’hclJa megll!a fl,‘ -’le"a- bct kal n,lck“t ™nl’ 
Krašto Valdvha ad.™, • ,mtl’ » J'e šautuvų vamz-,š buto nepap obs. O čia tų

,a,e s„»,.ventam reikaluj Negalima sisieKti su r LB Vokietijos. . ’ ' ..
xa;p tie kvieomai skelbia, ie.kalaut Ijetuvj tau. s {i amerikiečiu, Valdyba adresu: d L
.ai tegul ji visų puma įsa-klti H Litauisches Zentralkomitee, . !uf at"u,ka-
Krausto is Lietuvos 
n tegul grąžina iš 
v'iSU
lik 
oėti
iš Amerikos

laukan
Sibiro

tos likimu į-ūpin.tųsi kiti 
daugiau, * negu patys lietu

ty
Gi siena už politinių pabėgėlių kas tre-

;oi,.-

vi aiištremtus jo žmones. ' ,, , . , Tad visitada butu galima Kai- , . T. ... k?. T . ......... kad Lietuvos Nepriklauso-
ipie grįžimą Lietu\ minaiima« šiemet k n šokėius. Jie buvo

-Maiki. tu čia nesiektai

Heidelberee veikiančios (17a) Weinheim, Besgstr., kokl° P^'lometrio. I o.i- eras žmogus, 
amerikiečiu hi-h school Postfach 233, Germany. c‘-,a. susikimba „■ išplėšia Uz grįžimą gauname ir 
mokiniai pasikvietė Vasario., laJ ’ įgadinamiems įautlies poli-mes. Siunčia net is 4 vietų.pasistenkime, moko-na' pasi 

gimnazijos tautiniu šo- 
pri-

K&lėdų eglutė cininkams ginklus, areštuo- Mano krosnis didelė, tai
Liubecko Vargo Mokyk?Ja',

.šligeriavai. Aš tik vieno
negaliu suprasti: Kodėl tik
vienas Kitas tėra kviečia- . , .. . .. „ -• uos bolševiku tironijos
mas grįžti is seniau atvazia-i TT , ,
.tįsių. Kurie iau Praba^°?isunki
lėie ir galėtu parsivežtii? .

• .„„a,, kalP var

mybės minėjimas
virstu įspūdinga demons- ’inti nepaprastoj su dingai, la gruodžio 23 d. suruošė 
tracija mūsų tvirto pasirv- Vienas amerikietis globojo Kalėdų eglutę su gražia ir 
žimo dirbti ir kovoti dėl 4 mū<5škius- Įdomia progiama:
Lietuvos išvadavimo iš žiau- joko pe5 - kartn; Jv riū- mėliu, tautiniais

rėio ne tik moklinai, bet dainomis ir deklamacijo-! 
Kova su tuo despotu yra’’1' j” tėvak Mokiniai irmo-mis. Kalėdų eglutėje daly-' 
nH l-tzvt otcimirtLrimo k\klos VadoYtbė

Su tokio masto “karais’’ 
esame visiškai susipratę. 

vaidFni- ^et’ ž*nolTla' J’e kartą gali 
šokiais J

_ _ I - I 1
pusė bėdos. ..

V. Žarsteklis
Berlynas. 1956 m. 
sausio 15 d.

Losas. tai rias tuos pa- 
krietimus dipukams rašo, 
Kas kviečia juos grįžti.’

-Kas juos rašo. aš. tė
ve. nežinau, ir tas nelabai 
-.ari-u: aš galiu tik tiek 
pasakyti. kad tais kvieti
niais negalima ya-i.i' ė i 

Kodėl negalima pasi?
kėli?

—Todėl.
I' ti).':U gai: bū 
ncenti acijo>

kad už tokiu
paskj u 

-to'. Y: .a.
a ir blogesne kiljia.

l e y e r . i s /; ą n i s
/s- .W O K T .4 .V GEIS K .4 I

Naujas, {mgerinTas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimu, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir vėlių pava
dinimais. Re to. čia telpa visokie praktiški pasikal- 
bėjiniai ieškant dar,x>. važiuojant pelžkeliu. prie 
darbo, arba nuėjus pa* siuvėją, pas kurpiu, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir ti.

Parodyta ka^r kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip lis anjrlų tariamas. Yra 
lengvu p,i.-iskaitvmų ir v.skas paaiškinta lietuviš
kai.

* kaina 75 Omai
Išsisukant adresuoti

Keleivis, Rroadwwy, So. Post*-,n Mas*.

pareiškė vavo per 100 Luebeck’e 
ir ateityje gyvenančių lietuvių vaikų, 

lietuviais. buvo nemaža ir suaugusių.'
Heidelbergo Po meninės dalies Kalėdų 

kolonija vis senelis apdovanojo vaikus 
mūsa g'm- saldumynais, vaisiais ir ki? 
klubas at- ta.

labai

Bet
rgsta

atsiminkime 
ir kenčia tie.. 'a eblavin?.

giazaus pinigo, .. n. ... , , drau^mnti sii, • Vz musu broliai, kurie vra bol- ti surukai. Ko- .m Pp--.d,yisevizmo valdžioje. luks- 
-. ... tančiai jų žuvo, kitiems '^erkieciu
1 \ nuolatos gresia kalėjimas, * au' ,an ' oni’situ tu- 6 ________ na-.,ųa vioteiu

lėtuni gerai pagalvoti.
Bet ką a? 

galvoti?

Lietu, oi; 
ale KV.eciami (tų

taip?
—Oi, čiu. tėve. 

abliukas apie

dėl

kuri

n\ icc i
r ai♦ ’ < *

Turi pagalvot, 
a vadinamieji

N B

\ PIC! ’• ' 
j,i UŽ 
ir Kei u

... vežė drabužiu, kuriu labai Už medžiaginę pagalbai
čia galiu is-tų diktatui os ziaui urną. Jei- trūksta, ypač berniukams. Luebeck’o lietuviai yra la- 

gu jie būtų is\ežti Sibiian, Dar’’ čia padeda serž. bai dėkingi Balfui. 
kodėl jie tokios agitacijos prieš Ro,šup;s> buvęs- tremtyje.

di- negalėtu.Maskvos smurtą 
.-kleisti. Ar aišku?

—Denkiu. Maik,
to. man šitą biznį taip gražiai . ()d,-. 

laisvoj išvirozijai. Aš jau norėjau Amerikos gvvenbno 
•arstai kovo- šiandien pasakyti tau gud-

Lietuvos išlaisvinimą bai, ale dabar jiasiliksiu *e*kom’ asmenys 
t ' iešumon komunis-Amerikoj. Artimųjų ieškomi

Luebecko Vargo mokyk-

kodčl.gi?
iečia dėl

vei n 1 a n11 
. r-.

t •-
v

’abar ta raujas Amerikos ios mokiniai ta pačia pro-j 
kariu* menėj. Jis iaokričio ga nuoširdžiai atsisveikino 

kad tu 99 d - iir,r.arijos s-dė.j pa-su savo mokytoju ir Vai’go 
turiningą filmą iš mokyklos vedėju p. P. Li-

cliutinu, kuris gruodžio 29 
j <1. turėjo išvažiuoti į Ame

riką. Luebeko Vargo mo
kyklos vedėjo pareigas lai-



No. 5, Vasario 1, 1956 KELEIVIS. SO. BOSTON Puslapis Penkta*

Šumauskas

Naujasis Sovietų Lietu

ir tt), , bet 
sužinai ir Įdomių dalykų.; 
Štai vienas antras. Pasiro
do, kad net Vilniuje krau
tuvės, kavinės, užkandinės

'Šiaulių miesto savivaldybė-'atidaromos tik 11 vai. Tik- 
_ je. Karo metu jis pasitrau- rai didelis patogumas!

vos ministerių pirmininkas kė j ,Rusi»’ 8^° 1921i Vilniuje lengvieji aulo-*• * mntoio i • t i • • i •Motiejus šumauskas yra 50 metais; i mobiliai lekia vienas po ki
niety amžiaus, kilęs iš Kau- Rusijoje Mečys buvo pra-to, bet tas peckelis nepasa- 
no, spaustuvės darbininkas, studijuoti techniką, ko, kas juose važinėjasi,
anksti Įsijungęs i komunis- Lietuvoj jis kurį laiką mo- Jei būtų parašęs, kad jais

ki-
nu

tus, bet ir atlikęs tą baus-^verčiamųjų darbų Vaivutskas piktinasi 
mę jis nenustojo veikęs. Is Pjįeista^ tur Įprastais fabrikų sirenų.
1939 m. vėl buvo nuteistas Jels‘u«se dlrbo Žemai-baIga;^ šaukiančiais darbi- 
vienerius metus. Iš kalėjimo ei° . redakcijoje, Teisių li- nįnkus j (;ar’oa. Vilniuje jų 
buvo paleistas, kai 1940 m. kasoj (direktorių), ne<^ Ten jog esančjos ne2
atėjo rusai. \ ietos pramo- Rusams atėjus, buvo pa- bereikalingos, nes pakitusi 
nės komisaras,“liaudies sei-riurtas vidaus įeikalų ko- darbininko pažiūra i dal
ino” narys, karui prasidė- misaru, o kai Lietuva jau įą, “darbas jam virto gar- 
jus, pabėgo su rusais, vė-galutinai buvo apšviesta binga, socialistine ir patrio- 
liau buvo gražintas ir para- Stalino saule, pasodintas tinę pareiga, iis žino, kad 
siutu nuleistas ir veikė Šiau- j ministerių piim. kėdę. fabrike nebėra tu nekenčia-

106 METŲ SENUTE

Ponia Mary H anna Ma- 
aee iš Baltimorę sulaukė 
106 metu amžiaus, bet vis 
dar yra stipti ir gyva.

sočiai valgyti, persivalgyti, 
apsiryti ir... r.< adidinti
perdaug svorio. Tai nėra 
menkas vargas šiame klas
tė. Žinoma, sovietiškame 
rojuje nuo tokios nelaimės,

Važiuojant pažiūrėt Amerikos
(Tęsinys)

- ,s „ _ . Mes turėjom tikslo aplankyti pažįstamą prof. .Ar-
ai ZJn°”ef • Ut^ ^eit;noldą, kuris gyvena Arizonoj, taigi teko važiuoti per
pagyc y i e jo nu \ ais ų. , “Painted Desei4,” kurios vardas turėtų reikšti “da-

Kokias svajones turėjo žytą” ar “spalvuotą” dykumą. Bet mes tematėme ne 
žmonės Kaune prie Kalėdų spalvuotus, bet tiktai nuobodžius, pilkus tyrus, ku- 

" Tačiau
suakme-

lieso stalo? Pilniausia, jie 
svajoja, kad kada nors
kraštas vėl bus laisvas kad nįj ( trifie<1 forest)
okupantai turės nešdintis r

Kaip jis suakmenėjo? —

riuose kur nekur stūkso spigiiuotas Raktus, 
vienas dalykas čia visdėlto yra Įdomus, tai

vieną dieną ten, iš kur atė
jo ir kad tuomet galės vėl 
visi susirinkti prie bendro

paklau.-* i te.

Istorija tokia. Senai, senai, dar dvikojo žmogaus 
ir turtingo Kalėdų stalo: žemės paviršiuje nebuvo, kai čia augo didelės girios, 
lietuviai iš Sibiro, lietuviai Tada žemės pluta buvo dar plona ir nepastovi. Vieto- 
iš kalėjimų, lietuviai iš Ka-mis iškildavo kalnai, vietomis nusileisdavo kloniai, 
zachstano, lietuviai iš plė- Pasitaikė, kad nusileido ir šita vieta, kur tada augo 
šinių žemių baudžia vos.' didelės girios. Sugarmėjo Į tą klonį jūra ir apsėmė 
Taip svajoja visi drąsesni girią. Amžių amžiais šis miškas gulėjo jūros dugne, 
žmonės, kurie dar neprara- pilnas druskos vanduo Įsisunkė i tuos medžius ir pa- 
io geresnio rytojaus vilties ve,-^ juos akmenimis. Upės prinešė jūron smėlio ir 

apdengė suakmenėjusius medžius aukščiau viršūnių.
iškilo ir pa vilto

visai Lietuvai.
lių apskrity. o^^paiei„osejis uvo ii mų prievaizdų, fabrikantų i-aerango ir negalima jpirk- Kiti, labiau gyveno pa-Per milionus metu jūros dugnas vėl

Rusams antrą kartą su- Vaivutskas ti. laužti, tesvajoja kaip jiems sausuma. Vėjas ir lietus nužastė ii
jis buvo Įvairiose r ] Į.,_ suĮ,ranta ,ra^s neteisybę ir Trūksta drapanų, vaistų, vieniems pasisektų ištrūkti smėli, ir tas miškfr vėl išėjo viršun,guzus,

nuplovė palaidą 
tik jau ne toks,

svarbiose pareigose - pla- k kad.' ?f-n. UŽ k?,ifl kU‘°’ ram-v’b?s- «£•» to pragaro. Kaip tyčia, kaip buv0. Dabar jis suakmenėjęs i, sutrupėjęs, nes,
navimo komisijos pirminin- autl , mtl * i • pasivehnimą dai-^umo n papi asciausio mais-prieš pat šventes imta pla
ku, nuo
vidurio ----  ------- . -
munistų partijos sekretorių, galų gale ir siduria Sibiro katorgoje. ciai metų po karo, kada gimines iš Lietuvos. Vieni

Mirė prof. Pr. Jodelė

žemės plutai besilankstant. medžiai negalėjo išlik-*

abiem kelio pusėm dabar

1950 iki 1953 m. vo.s reikalavimams — ki-bininkas yra baudžiamas, o to. Kas galėtų patikėti, kad čiai kalbėti, jog Amerikoje H ‘
Šiaulių srities ko-^aįP nebūtų tiek ilgai įssi-pakartotinai pasivėlinęs at-šitaip yra praėjus dešim-gyveną gali atsiimti savo

o-o nrdzv ,, j c.i i... čiai rnetų po karo, kada gimines iš Lietuvos. Vieni Važiuojant ta vieta,
kiti kraštai senai suspėjo kitiems pasakoja, jog, esą, matęsi suakmenėjusios to miško liekanos — sudaužytų 

_ sugrįžti Į normalų gyveni-tas ir tas jau išvažiavo, bet medžių rąstai, kelmai ir tt. Abidvi pusės nuo kelio yra
Milė piofesonus Pianas mą, pasivyti ir pralenkti sunkiau surasti žmogų, ku- užtvertos spigliuotomis vi ’ - 11 ----- — =-=

skatinę gamybą. Nekal-ris pažinotų tokiuos laimin- jai tų liekanų nėišvežiotų.

pa’ jis nusikalto.vėliau ministerio pirm
vaduotoju, 1954 m. paskir- Rašo pagal užsakymą
tas Sovietu Sąjungos aukš- T- iTm^vaianc <r.i™ ej i j >- Ci -•.. . . . ,-,,1- . b„ ls tjiugvajaus guzo bol- J odele, »4 metu amziaus. nrie«ciausio sovieto biudžeto ko- , ,, F1“-

ielomis, kad suvenyrų mėgė-
... t_ , . . . ševikėlis peckelis A.misijos nariu Paskuuniuoju vutsRas dabal. 

metu buvo Lietuvos komu
nistų partijos antrasis 
i etorius.

\ ai- Ar bus kam vairuoti? bant jau apie Ameriką, kur enosius. kurie išvažiavo.

-ek-

M. Gedvilas
Pavarytasis Sovietinės -Kail^loJamy _ giau kaip 2,000 nauju trak- v’sa* žmoniškas gyvenimo vergų darbams..

T . *- ♦♦ ai Rašo jis kas iam i galva ? •„ salveas Bet to nėra Sovie.Lietuvos premjeras Ale- , . \ ? - tonų. •-‘pyg**- vo nei a oovie-
~ 1 • ateina ( tiek rvtą, tiek va- ., . , , a . tu Saiuneos “išvaduotuose”cys Gedvilas yra siauhskių Nesako, kad tuos trakto-'a,fiUOLUOse

Koresp.
namo.

Beje, prof. Arnold turi vedęs lietuvaitę, bosto
niečių Bagočių dukterį Elainą. Jis pats yra vokiečių 
tautybės. Labai draugiškas ir svetingas vyras. Mums 
teko su juo susipažinti, kai jis buvo Harvardo univer
sitete. ,

Kaip atsiranda dykumos?

kare. gatvėse nepastebėsi . 
nė mažiausios šiukšlelės... "us Pavergta Lietuva pirks 
nežinai ir nematai, kas tas uz Maskvos nustatyta kai-

kraštuose. Kodėl?
? i ' *

Todėl, kad per tuos de-1 NoriU patikslinti
rą turėjo nežymią vietelę gatves ir aikštes plauna iki n^’ ne <*ov3inoms 8aus- rimti metų ėjo ne ramus 
____________ ____________ " ___ _ __ į Iki šiol buvo giriamasi, statybinis darbas, bet grio-

Gedvilų sūnus. Jo tėvas 
prieš pirmąjį pasaulini Ka

Keleivio” Nr. 2 J. Vlks.
Nelaidokime

..............— s---------- pne-ivisų komunistais” rašoma, Amerikos dykumų priežastis aiškinama taip: Ka-
chanizuotas, o dabar susi- sais, ūkininkų persekioji-;kad nesenai miręs Kajus lifornijos vakaruose, Pacifiko pakraščiu tęsiasi ilga 

Toliau nuo pakraščio eina kita
_ ....... r........ iumu rtctiiiu aivim. Tie kai nai sulaiko iš Pacifiko ei-

. kadrų, tai yra vairuotojų ir da, vietinių žmonių apiplė- gios raudonųjų okupacijos, nančią drėgmę. Kai drėgni vėjai nuo Pacifiko pasiekia

‘kad jau pavergtos Lietuvos vintas, amžinas karas su,straipsnyje “Ne 
žemės ūkis galutinai me-vadinamais < liaudies prie-;visų komunistais”

X T j • , yT’ , chanizuotas, o dabar susi-ša is, ūkininkų persekioji-; kad nesenai mi
y T (1 12 č'ž *\ T"! rūpinta, ar užteks visiems mas, trėmimai, išvalymas iš Domaševičius Kretingos tai-aukštų kalnų grandinė.

*'k 'naujai gautiems traktoriams jų sodybų, ir, kas svarbiau-kos teisėju buvo iki pirmo- tokių kalnų siena. Ti<
t vairuotojų ir ria, vietinių žmonių apiplė-sios raudonųjų okupacijos, nančją drėgmę. Kai di___
j nusimanan-Šimas komunistinių tavorš- kad vėliau jis buvo paskir- tuos įalnus> ae kv|a aukštyn. Kalnu viršūnėse jie 
ų. Jei žemės «ų is plačiosios tėvynės... tas liaudies teisingumo ko-tje(. atvfeta kad vandens gavai sutirštėja iv lietus iš-

SKAITYKITE

NAKTYS KARALIšKiUOSE. įjūrio ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro 
Dovydėno apysaka a i ' j.-r-’ia- Jį manas

m-i-o-vvr;J-ni.s siena.J iT -jf. bis pu-- . ries. Kietais viršeliais, 4<>. pu:
lapiai. kaina ...........................................'2piai. I aina .............................................$4 C1U
CEZARIS. Mirko JesuL- o jo,:,„a-.............

verte A. K. U-ri.i.t. irirm,.-; -įaj< M,-MUS TARP AUDRU. Jeronimo

iš Žemaičių Kalvarijos pra- J<itU techlllKoj 
ietais viršeliais, 4<>. pusią- ‘ , , . . ,darbi n ink

ūkis buvo mechanizuotas Anipiikoio žmonės

receptu. U52 pu<L Kaina 
KAS BUS. K \S KERUS.B;. 'r.. >-

PRADAI. Populiari ir 
yjr:i šių dienu klausimams 

ti. Kaina

naudinga ton tu kurie išimti jau iŠ “ •
s supras- - v . gal

...50c apyvartos. Ir čia komunis
gerai pagaminti

s nega-bet i>at??k'e* sieikvoja kalnuose. Antvoj kainu pusėj lija ii
vali bū. eių kavo žygi is jų atkistas. ta. p vasa^ |)avyzdžiui.'ljeta,15 lcllai

labai re- 
nebuvo 

Taigi tie kalnai

AIAITIS NEPRAŽUS, 
iros įdomus aprnš;. nas kilių .Lmi- 
Mažrimas 1SJ2 melais is Viekšnių i 
Kauna nusikraustė ir Na,■ deoua re
gėjo— ir kas iš to išėjo. Ritina s'2.5ll 
NEMUNO PAKRANTĖSE. )domūs.

lengvai skaitomi Dr. A. Garmaus 
atsiminimai. U’.»» pusi. Kaina Sl.ūd 
.MILŽINO PAUNKSMe. Balio Snio- 

jjos trilojriškit istorijos kronika

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- tų 
rasė E. Vandervelde, vertė Vardū-

iia.s. Kaina ......................................... iOe

ūktai kalbama ir 
Kiai nieko nepasakoma.

su juo ben- nei lašo. Išdžiūvo visos upių vago? 
to dėl noriu vra svarbiausia dykumu priežastis, 
cslinti. Mes jį ‘

patin-žinojome Kęstučio vardu. Bet prof. Lovvell, Lowcllio oi servatorijos Arizo- 
ska-Gal jo antras vardas buvo noj vedėjas, sako, kad yra ir kliokiu priežasčių. Jis 

nėšių ir tikrai švelnios duo-Kajus. Kretingos apylinkės tvirtina, kad visa mūsiškė planeta (žemė) pradeda 
a“ neles iš geriausių pasaulyje (taikos) teismo teisėju jis džiūti. Kad mes neabejotume, jis stato liudininkais 

kviečių. Jiems nereikia čia neišbuvo iki
laukti, kol Lietuva. Iš

mes neabejotume, 
nišai atėjo Į mūsų žemės palydovą mėnulį ir kaimyną maršą. Mes

viu kai ’os istorija /^"stovėti eilėse ir laukti, kol Lietuvą. Iš Kretingos Jls žinom, jis sako, kad mėnulis yra susidaręs iš tos pa-
Jonfko pirmasis ir vieninte- 1 HntOl 1Ų < ( C1Ų k<iS 1)US JUilJHmintH, F1U0 buVO pHskiltHS SlHUliu <ipV* mcdŽlHęOS, kHlp ii’ ŽCH1Č. Tiiiu i jis tUl’ėjo turėti

Ir šiandien mes dar ma

LIETUVIU 
Dr. I

•:s šiuo klausimu 
na ..............................

nu pusi., didelis formatas,
popiera. Kaina ................................$2.50
KON-T1KI. Thor lleyerdahl apia.šy-1 rę> 

mas m-|>ap; asto.- šeštų vyrų kelio 
nes plausiu iš Pieta Ameriko 
litiezija. 113 pusi. Kaina.... $3.751

'•ta JUOZAS STALINAS 
Kaukazo razbaininkas 

Rusijos diktatorių.

Į SOCI ALIZMO TEORIJA. Trumpa 
... . ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-

A I SI Al IN IM AI. Stetaiiijos I’altsna-] auomenės santvarka ir kodėl ji da’
vieteth’s pi isiiniiuma i is jos jau 

nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 5<> pusi
Kaina .....................................................$1.00i TIKRA
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškinį, Tuma. Savickį. Giras ir ki.

kelsis. Kaina 
TEISYBĖ

... 
25c

APIE SOVIETU

^upranian.a kouci d Tiesa, Amerikos žmonės, pareigų jis buvo paskirtas
tarnyba nepatikėta lietu- vaj^io atžvilgiu, taip pat ne teisingumo komisaru, 
viui. \ įsi žemes ukyj trak- tnrj rūpe<,iu bet tje rūpes. bet jo padėjėju.

240 pusi. Katna ....................
MIRUSIOS SIELOS. M 

svarbiausias vtikaias, išvertė M. i 
Miškinis. 200 pusi. Kaina....$3.25;
RYTU PASAKOS, 

parašytos iivių ir
tautų legendos. 220 
tia $2.»’O

POPIEŽIAI IR LIETUVA.
M. Vaiadkos parašyta knyga,

nusi. Kaina ........................ ..... . $2.50 KOKTUS
ŽEMAITES RAŠTAI.

RUSIJA, arba komunistų diktatu-!......................... . . ,
ra faktų šviesoje. Trumpa Itolševiz- šiami 11’ jiems karillė tlTaUS 
tuo istorija ir valdymo praktika. I-a

tonstai yra kariškai Pa,u°-£.jai vra kajp daug, skaniai, S. V.

...$2.501 ,';l 
Gogolio

10 istorija ir vamynio praKiiKa. i-a ___ _ • . , . į..
11 daug medžiagos. 0<» puslapiai me pli\<U(>m<l, nes, k<U UI

ikaina ................................ 5°' ištikus, jie visi sės į tankus
AR ROMOS ’ POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa-! 
... i rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

Krėvės | j;je|<vjerj,n, |x>rskaityti. Kaina S1.21’Vinco
kilu tolimųjų

pusi. Kai-i SOCIALDEMOKRATIJA'

ir kitas karo reikalams 
skirtas mašinas. Juos pava
duos moters. štai kodėl

ševizmas. Papai K.IRKau?i' amato apmokomos ir mo- 
. naujausiomis žiniomis papildyta tuo bet dabar motOTU -

klausiniu knygutė. Kaina ...........25c . • ‘traktorių stotvse jos yra 
DIEVUS ŽMONES GAP * „f -

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi antraeilėse, pagelbmese pa-
mūsų rašytojos pirm 

Amerikoje parašyti vaizdei...; su ra 
šytojos paveikslu. 12s p. 'apiai,
kaina ..................................... .......... soc

‘.aršiosios sol.ju jvajrįuose kraštuose ir jvairiuo 
<>n. aro metu sC |aįkuose dievai buvo kitokie. Ko-1 * “‘S' k 1 •

kie buvo 
Kaina

senųjų lietuvių dievai ? 
.. .$1.00

NEPRIKLAUSOMOS 
PINIGAI. Jono K.

veikslų, 225 pusi., penime popieryje. apj.. rMs. 
Kaina ............................................... $5.00

ŽEMAIČIU KKiUSTAS. P. Anclkio ŠfV's Kalėdos 
LIETU V O parašytas istorii.... romanas iš 2e- 

Kario. IfiO pa- n. .itijos" krikšto lai.... Su kietais!
Kaina ...................... $3.5:’! Lietuvoje

yra outa jurų ir upių. 
dingo? Dalis jo susi- 

išgaravo į erdvę.

Tą patį procesą matom ir maišei planetoj, sako
astronomas Lovvell. Kadangi marsas yra didesnis ku

inas ir turi stipresnę traukos (gravitacijos! jėgą, tai 
‘jis dar nėra viso savo vandens m ai adės. nors daug 
jo yra jau netekęs. Ajrie pusiauįį (ekvatoriui, kur 
būta jo vandenynų, dabar beliko tik drėgni klony s, kur 
žaliuoja augmenija. Vandens matosi tik apie Marso 
ašigalius. Aaišku. kad Marsas džiūsta.

į Džiūsta ir mūsų žemė, sako prof. Lovvell. Šitą 
aiškiai parodanti Kaspijos jūra. kurios paviršius šian
dien stovi daug žemiau Juodosios jūros lygio. O juk 
buvo laikas, kada tos dvi jūros turėjo vienodą lygį. 

‘Amerikoje šiandien turim sausą Mirties Klonį, kur 
seniau buvo 150 mylių ilgio ežeras. Didis Druskėtas 
Ežeras (Salt Lake) Utah valstijoj tai’igi aiškiai senka. 
Afrikoj turim Sacharos dykumą. Azijoj Gobi tyrus ir 
Arabijos tyrus. Džiūsta Palestina, džiūsta Australija 
ii ’-iti sausžemio plotai — džiūsta dėl to, kad žemės 
pole-:., -n^žėja vandens ištokb’-i

lai • ’"Tri z«*»ne \.<io«l'i 1
Agronomas Lovveu rnuin> Suko, kad dall> \an-

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių iii dams
-Keleivis” jau išleido didelį, 109 puslapių ka

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

Kaip kasmet, taip ir 1956 metų kalendoriuje 
skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, įdomių 
straipsnių, eilių, naudingų patarimų, juokų, infor
macijų ir plačią kalendorinę dalį su iv’žnvtiniais

į it uitiškais vardais.
Dao • pats laikas kai ■ dorių užsisakyti, a*, 

lendorius >»u pasiųstas tuoj pat, '"in fik gandinę 
užsakymą.

“Keleivio” kaieiidoiiau. ’^aina nesikeičia, ji h»*ip 
buvu i o 
prašome

.• rilėjo 
ta:

... 5c

VISL'G.U AS TVANAS, 
toks tvu..,-. būti ir kų

sako mokslą-. Kaina ....
Koks 

K Jėdu
ką tit nuėjusių, 

švenčių dūdas! 
Apie tai galiu e

LIETUVIŲ KAI.BOS GRAMATIKA, ševiku okupacijos .. teron. Lietuvo- Kfittl i .uėvti b<4 triim-Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinu j0. Kaina .5?...................... ..25c ‘ nt 1 tl UIU

A KISS IN THE DARK. J. Jazmi
no anplų kalba sodrūs vaizdeliai,

150 pusi. Kair.a kietais viršeliais $2. 
minkštais viršeliais .....................$l.0>> DĖI LAISVOS ..E'TUVOS. Lietu- . 

vos soe’aMemor T.t”. ra.’tai dėl bol- 1Y.» >D

Amerikos
Kaina
KODĖL

Pilna
jdomus.

lietuviams.

Aš NETIKIU I 
arpumentų, kurie 
Kaina ....................

141 PARABAS. Paer Lap-rkvisUo to- 1*1 ir dl'i.i I prieitos ŠVvU
rinė apysaka iš pirmųjų krikai.. - rę<5 

DIEVĄ, nybės laiku Romoje. Pal. tinoje ir 
visiems Kipre. Knypa laimėjusi Nobelio tl -1.,

U 6. I

Užsakynius ii

636 E*»i Broad v/a y

.20c įvemiją. Kaina

pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

So. Boston 27, Mr.cc

praėjo iu. In m 
gyveninio ženl I .

Neg v.*ii duojamai dide
Irt žmonių vi.\» prie pa 
pi jistos juodos dm. elės, o 
Šiaip cifžnt,.,

<’VIO-

ir lieka 50 centų, 
igs'i riuo adresu:

K«Jct «i«
636 t. Sro«dw«> 

So. Boston x7,

vmu-- i • oir.igus lleii.” MlSlgetTc
Ollllll."

1 • i 1 1- d .m isidiikvo-
r^del dyk milu bvi i>*ų musų zeineje, lai

kui bėgant, bus vi> daugiau n (kuisiau, iki galų gaie 
ji ii.'«. išd/iii' ir iik< m-gv pmn t - k»up dabai vra 
nieniiū>

S. M
Km* • 1.< • .«11 !

ia I ud o



i‘u. i j j i' •s;*i*«* KELEIVIS, :*j BOSTON i O, \ <u'<u xC 1, iUC/C

Moterų Skyrius
Guy de Maupassant

b

Vis tos diskusijos
Vyrai rado gerą vietą galima ir kitaip rėdytis ii 

Moterų Skyriuje Įrodinėti elgtis. Tiesa būna skaudi, 
moterų klaidas, nes tame bet ji atidaro akis. Aš tikiu, 
skyriuje moterys greičiau kad tas prastas paprotys 
pamato ir perskaito straips- nešioti darbines kelnes iš- 
nius neitu kur kitur. Vyrai nyks, nes juk turime daug 
turėtų pasižiūrėti ir i save. grąžtų madų. ir jos nestovi 
Jeigu vyras rašo apie gyve- vietoje, tad ką bekalbėti 
nimo negerumus, tai jo aki-apie negražias madas?! 
mis žiūrint, visi nesusipra- A. L uc kie nė
rimai išeina iš moterų. O ----------------------------------
vyrai tokie jau nekalti avi
nėliai. kad jokios klaidos 
nepadaro.

Aš manau, kad visuomet - , ,... ... — (’.aug duoda,
reikia i abi nusės pasizm- . .. . • * -Jis praturtina tuos, Etinereti. .. , . .

. . tratina p. nepaaarvdami
Tiesa. xad moteris su ei- , • . . , •., ..... neturtingesnių to. kurissąrate rankose ir daromom ,duona, net

Kas tas butu?a-

Jis nieko nekainuoja, o

IŠAIŠKINIMUI PA RUOŠTOS AUKOS

l.os Angeles lavoninėj išaiškinimui paruostos Sante Le geležini.tlio trarsie.: 
aukos. Daug asmenų taip buvo sužaloti, kati juos sunku bėra atpažinti.

kelnėm nėra patraukli, 
ar patrauklūs ti? vyrai, ku
rie sa liūnuose 'rara apgulė

V į- .

Istorija apie kaimo merginą
Tęsinys

/

“Aš senai nemačiau savo motinos,” tarė ji. “Sun
ik

laiko? Jų ten niekada 
trūksta, taip kaip ir kel 
tų moterų.

A< mimau kad ■>?• vv 
. " nt

atvirai pasakytų inei-gmom. 
kad jie nemėgsta kelnėtų 
moterų, tai jos mestų dėvė-',' 
jusios darbines kelnes vie-K 
šai. Juk ne viena mergina 
ar moteris nenori atrodyti 
prasčiau už l itas, ir i?i vy
ras papeikia. j<

ri
iždą r. 

1

Kiekvieną kartą siųsti ki- 
31 limus i valyklą kainuoja 

perbrangiai ir yra nepatc- 
Jis įvyksta žaibo greitu- Dabar, kada tiek viso- 

mu. bet jo atminimas kar- kių priemonių valymui, 
tais ^tęsiasi' be galo. kiekviena šeimininkė gali

Nėra tokio turtingo, ku- pigiai ir nesunkiai išsivalv- 
ris galėtu be jo apsieiti, ir tį "savo kilimą pati. 
nėra tonio vargšo, kurio jis Nupirk bonkutę “Thrift 

t u tingesniu. Brand Rug & Vpholstery 
i laimę namuo- Cleaner” 'už 39 centus, 

ketina gerą valią vers- įpilk nupūti to sky stimo i 
ustiprnra draugiškumą, platų dubeni ir tada kem- 

Jis yra poilsis nuvargin- pine (spongei pamerk i 
tam, šviesa nustojusiam <kvštima ir' vėl išspausk. 
mases. >aulė nuliūdusiam ir Taip daryk, kol iš skysčio 
geriausias gamtos vaistas pasidarys kietos putos. Ta-

-Jis
i y i u 
::kur

Dekartui gydyti. da su kempine tomis puto-
Tačiau jis nėra nuperka-mįs ištrink kilimą: gali

-nas. išmaldaujamas. pa- trinti i bet kokią pusę, ne- 
vje_ skolinamas ar pavagiamas, svar^u> Dėmėtas vietas pa- 

iš- ne.? jjs n^ra žemiška ver- trink daugiau. Palauk ke- 
tnie l' ' ko1 ,n5*ra atiduotas. . lias minutes, kad putos įsi-

pasisukinėti. Mer-, _^kįki.te; kas. ta£, ^1,1 &erta i kilimą. Tada su šau
dei”1111' *ai syPsn,s- Todėl, su skuduru putas nušluos- 

nenorėdavo „ dieninio gyvenimo tyk. šį kartą'šluostyk tik 
maišatyje Kas nors būda- viena kryptimi, pagal kili-

• - i - • mas perdaug’ pavargęs mo audima Po tokio va.lv- sesne mergaite pasakė įam: . 1 ..y _ , V., r< lokio \aiy
..r- * - , - ', i jums nenusisy psos. kodėl mo kilimas atrodys dau0-“Kas gali tave mėgti, kad n,™ ? au, • \ aa*£

apsireayną. 
bai įžeidžia 
pastabas dėmesin.

Atsimenu, Lietuvoje, 
nas vaikinas mėgdavo 
gerti, bet mėgdavo ir 
mergaites 
gaitės jo 
girtavimo 
draugauti. Kartą viena drą-

ją ;il- 
i riinra

nemėgdavo 
ir

Metu Prabėgs Gal Grandin
Ant nebylio popieno lapo,
Palto, kaip sniegas tyrų,
Norėčiau aš tau pasakyti,
Ką savo širdyje jaučiu.

Norėčiau aš tau pasakyti, 
Norėčiau išreikšti jausmus. 
Kaip aš tc<\ e panty 1.. j u u,
Ir koks mano jausmas gilus.

Aš tavo grožybę ipinsiu
į žodžius meilės dainos;
Kas meilę tik jaučia krūtinėj.
Tą dainą kiekvienas dainuos!

Metų prabėgs gal grandinė.
Ir tujen užmirši mane.,. 
Išgirdus dainuojant tą dainą. 
Suprasi, kad ji dėl tavęs.

Atminsi, tave kaip mylėjau,
Ir vis dar myliu, vis myliu...
Gal niekad nebūsi tu mano,
Bet būsi širdies ilgesiu!

Norėčiau tau daug pasakyti. 
Ką jaučia širdis vargana,— 
Jau niekas daugiau nebemiela. 
Tik tujen, brangioji, viena!

Petras Almis

e

• i , • •• • i • iūs negalėtumėte jam nusi- pj-aže^ni^ Jį- rvškesniu <r»*d-tu nieko Erto nežinai, kaip j - e,'kad • >.'^e.n.ų -pal p įvažiuoti
po kardama? landyti, ir tau ,abiau?ia reikalineas %„t-........ .. h,-„i„ ____ V_
nėra ko pykti, kad me? ta
vęs nemėgstam."

Mergaitės žodžiai padarė r*' 
vaikinui dideli Įspūdi. Pa
rėjo jis namo apsiblausęs 
ir nesavas, bet nuo to laiko
pradėjo karčiamų vengti. .
Pastebėjo kiti jo pasikeiti-kilimų (karpetų) dažnai pnsilaisąs gundys 
mą, ir no kiek laiko ne tik bėdavoja. kad po kiek di-dilimas peimnks kiauiai 
mergaitės, bet ir visi pra- dėsnio naudojimo, ypač po

Kreipiuosi i visus ameri
kiečius, kuriu širdyse vra

i.u gyventi taip atsiskyrus.” Ir ji nukreipė savo zvii 
į tuiumą, i šiaurę, kur paliko jos kaimas.

Štai a jis jiagriebė jr už kaklo ir vėl pabučiavo, 
bet ji taip trenkė jam i veidą sugniaužia kumšt Trr, 
kad jo nosis apsipylė krauju: jis atsistojo ir atrėmė 
galvą i medį. Kuomet ji pamatė kraują, jai ? 
ji prisiartino prie jo ir paklausė: “Ar tau labai skar
da?”

Jis, aišku, tik nusijuokė. “Ne, tai menkniekis,” 
nežiūrint, kad ji pataikė jam tiesiai į nosies vidun. 
"Koks velniūkštis,” pasakė jis ir pažiūrėjo i ją su nuo
staba, nes ji įkvėpė jam pagalbą ir labai sa.otiūką 
nusistebėjimą, kuris buvo pradžia meilės tai aukštai, 
tvirtai merginai.

Kai kraujas nustojo bėgti, jis pasiūlė pasivaikš
čioti, nes bijojo savo kaimynės sunkios rankos, jei 
jie ilgiau pasiliks sėdėti šonas prie šono. Išėjus i ke
lią, ji j«iti paėmė ji po ranka, tarytum jie būtų išėję 
vakariniam pasivaikščiojimui, ir pasakė: “Negražu iš 
tavo pusės taip mane niekinti, Žakai.”

Jis, aišku, užginčijo. Ne, jis jos neniekina, jis 
ją myli, štai kame reikalas.

“Tai tu tikrai nori mane vesti?” paklausė ji.

Jis tylėjo, paskui pažiūrėjo i ją iš šono, o ii 
žiūrėjo tiesiai prieš save tolyn, 
skruostus, pilną krūtinę, kuri 
suknelę, storas, raudonas lūpas, ir jos kaklas, kuris 
buvo beveik visas nuogas, buvo padengtas smulkiais 
prakaito lašeliais. Ji apėmė nauja geidulio banga ir, 
liesdamas lūpomis jos ausis, jis sumurmėjo; “Tain, 
aišku aš noriu.”

Tada ji užmetė jam ant kaklo savo rankas ir pa
bučiavo taip ilgai, kad jiem abiem užėmė kvapą. Nuo 
to momento tarp jų prasidėjo amžinoji meilės istorija. 
Jie kamavo viens kitą keliese: jie susitikdavo mėne
sienoje prie šieno kupetų ir nubitižindavo viens kita;?, 
kojas savo sunkiais, pakaustytais batais. Tačiau pa
laipsniui Žakas, atrodė, pradėjo ja bodėtis: iis ros 
vengė, beveik nebekalbėjo su ja ir nebesistengė dau
giau sutikti ją vieną, o ji dėl to liūdėjo ir baimino?, 
ypač. kai patyrė, kad yra nėščia.

Iš pradžių ji lyg apstulbo, bet paskui įpyko, ir 
jos pyktis augo kiekvieną dieną, nes ji nebegalėj? 
jo sutikti, kadangi jis jos labai rūpestingai vengė. Pa

Ji turėjo raudonus 
veržėsi pro muslino

galiau, vieną naktį, kai visi sodyboje miegojo, ji pa-

nes nereikia vartoti 
Kas turi namuose daug dens ir nera baimės,

dėjo jį mėgti 
kai pasikeitė.

nes jis gero- švenčių, kada namuose yra
daugiau žmonių, kilimai ne

Amerikiečiai už Įvairius pir
kinius išsimokėtinai yra skoiin-

tu
Aš manau., kad taip bū- siduoda išvalomi vien tik lerill 
ir su tomis moterimis, dulkių siurbliu. Tiesa, ypač <ko,„

van- Kongresui, kad būtu leista ....... ,
kad Įvažiuoti i Ameriką Vokie- P "MJ! uzs.mojimę. 

arba irioje esantiems buv. poli-tlte. bcr.g! e>ui, a,.( 

kaliniams, kurių !eW™ti i t S.-,
sergančius buv. politinius za

Jis tačiau tik nusijuokė ir atsakė: “Jeigu vyr; 
■ vestu visas merginas, su kuriomis jis pažaidė, lai j

Ūmams 
įvažiavimas

gi daugiau ne 27 bilionus do- yovvicz

kurios viešai rūko ir rėdo-jei pasitaiko ant kilimo ką 
si. kaip» nepridera moterims, išlieti, dėmes labai gadina Išdavikas 
Jeigu j< ms pasakytų tiesą išvaizdą ir su dulkių siurb- priešas, 
i akis. jos pagalvotų, kad liu jų neišimsi. ______  _

Ė, VAIKAS GYVAS

šiomis dienomis prie Los Angeles miesto nuo bėgių 
nu*irto traukinys, žulo kelios dešimtys keleivių, jų 
tarpe ir šitoi> mergaitės motina. Su mergyte yra 
jos senelė Nora Grove iš Del Mar.

Rašy- “Ko tu nori?” paklausė jis jos. Ji, sukandusi dan- 
leistų tis. drebėdama iš pykčio, atsakė:

“Aš noriu, aš noriu, kad tu mane vestum, kai >džiova

iki šiol buvo , .................................... ....
atmestas dėl džiovos ligos. *;al'nn's, 15 uz S^zmes uz- 

Kongresmonas T. Mach- f:anSos-
sutiko šį prašymą K Naru !S

Vien praeitais metais ta } emti h. artimiausioje USA 
skola padidėjo 5 bidonais. Kongreso sesijoje siūlyti,

didžiausia-- kad prašymas būtų paten- 
Cicero) kintas.

yia

; turėtu daugiau darbo, negu reikia.”
Tada ji pagriebė jį už gerklės, parvertė ant nr-

1 garės taip. kad jis negalėtų iš jos išsilaisvinti ir. pusiau 
jį smaugdama, sušuko jam veidan: “Aš esu nėščia, ar 

Aš esu nėščia.”
Norėčiau pasisodinti lie-; Jis žiopčiojo oro, nes buvo beveik uždusinta?

Liet 
įgaliotinis

b. polit. kaliniu
Yokietiioie

Kas turit lietuvišku pupų? ;ll GI •
žiopčiojo oro,

tuviškų pupu. Kas jų turi-; taip jie pasiliko, abu nejudėdami ir nekalbėdami, jua- 
fi te, praneškit man. mielai doj tyloj, kurią pertraukdavo tiktai arklys, traukdamas 

Kiekviename name turi būti ant stalo si kn\*ga. I^abai S sumokvsiu. Rašykit: Ann’s iš ėdžių šieną ir pamažu jį kramtydamas.
tinka svečiams palinksminti- Seni amerikonai ir nauji « Resort, Route 1, Box 50,į Į^aj Žakas suprato, kad ji buvo už ji stipresnė

u gauti kaip tik dabar, nors toli nuo visų gyvena. J Minn.

NEPASIGAILĖK DVIEJV DOLERIU

ia gali sav

gerus sapnus sapnuosi. Daug JAtsiminsi jaunystę, naktį 
Įdomių paveikslų.

Niekad nepritrūksi kall>os. net anglai ir amerikonai steliė- 
s’s. Nieką nenyks už. tuos juokus, kurie visur tinka (mat. 
pilna knyga trumpų juokų) : vestuvėms krikštynoms ir 
pakasynoms.

Juoktis -Sveika
VAIVOS išleistas 30(1 .juokų rinkinys. 100 iš jų juokai 

iki ašarų. Su daug paveikslų, kišeninio formato.

S SIŲSK DI DOLERIU DABAR.

«•

jr

jis prastenėjo: “Gerai, aš tave vesiu, jei toks reikalas.”
Tačiau ji netikėjo jo pažadui. “Aš noriu tuojau,” 

j pasakė ji, “tu turi tuojau paduoti užsakus.”
“Tuojau,” jis pakartojo.
“Prisiek iškilmingai.”
Jis minutėlę delsė, bet paskui pratarė: “Prisiekiu 

dangumi.”
Tada ji atleido pirštus ir nuėjo šalin, nepasakiusi 

nė žodžio.
Kelias dienas ji neturėjo progos su juo pasikalbėti, 

o kadangi tvartas dabar buvo nakčiai užrakinamas, ji 
bijojo belstis ir sukelti triukšmą. Vieną dieną ji pa
matė per pietus prie stalo svetimą vyrą ir paklausė: 
“Ar Žakas išėjo?” “Taip,” atsakė vvras, “aš užėmiau 
jo vietą.”

Ji pradėjo taip drebėti, kad nebegalėjo nukelti 
nuo ugnies puodą. Vėliau, kai visi grįžo prie darbo, 
ji nubėgo į savo kambarį ir ėmė verkti, paslėpusi gal
vą jM»galvyje, kad niekas neišgirstų.

Per dieną ji stengėsi daugiau ką patirti, nesukel
dama įtarimo, bet ją taip prislėgė mintis apie jos ne
laimę, kad jai atrodė, jog visi žmonės, kuriuos ji klau- 

ninkė. Ji atvyko pas savo vyrą piktai juokėsi. Viskas, ką ji sužinojo, buvo tai, 
kad Žakas visiškai apleido tą apylinkę.

(Bus daugiau)

MILDA ZAMžKKAITft. 
SILBAJORIENĖ

Mes galime pa-iųsti ir GOD (isjHirkaniai). l>et tada bus 
40 centui brangiau. Nors daug kas Įdeda du doleriu į laišką j 
ir ateina (nė viena
kaip “Air Mail . g sausio 20 <ln- Į Afw t orką

J atvyko iš Anglijos Milda Zam-
Taigi lauksime dabar .Jūsų užsakymo. \ aivos pavedimu j veikli vi

suomenininke ir Lietuvių So- 
Napoleonas Januška j cia|įem, Org. Anglijoje pirmi-

15 Cotton Street
S Rimvydą šišbajorį. kuris šiuo 

Roslinaale, Mass. g metu ruošiasi daktaratui Co-
lumhijns l ni versi t et e, N. Y.
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Korė spondencijoS Žmonės čionai

BALTIMORE. MD.

B alfas veikia

Nauji raštai laukia aukų
— Prof. Vaclovo Biržiškos

TARYTUM liga ir laidojimas gerokai
Liūnės Šute- atsiėjo. Velionis turto ne-

naudoja beris?
-Ne,

Gen. Michailovo 
draugasi“bottle gas” virimui ir ap

šildymui, todėl ėjo į svai- 
--------  giųjų gėrimų krautuves ši
tų. Kantriausias yra vice- lumos pirkti, o saliūnuose 
pirmininkas adv. N. Rašte- klausdavo “anti-freeze.” 
nis, kuris sukandęs dantis žmonės, kurie buvo atva- 
tyli ir velka nuo pradžios žiavę trumpam laikui, kaip

ponas, aš esu Jur
gis. TEBŪNIE 

PASAKOJ,

J 7 v v čiumpam lamui,
*. iki dabar prisiimtas Balfo tik dabar sušilus turės pro- 

jų pavienius pareigas- gos - iž.i vėl i šaltį
nartus, profesionalus, ir Railai nuo pat Balfo įsi- turėjo pykti Ba ?
biznierius, prašydama pa-kūrinio yra veiklūs nariai, t,0.)'“¥d.ias gavo atidėti 
skirti kiek galima didesnę rėmėjai ir mūsų skyriuje iš- stokos. Žmones
auka viena kartų per metus varę gilią vagą. Jų .id«a^"Xrt iePmie baro arte "as « ir Gabrieliui t'aįį^ įįd jis turi

triūsas niekad nebus uz-KanWdl>Je Pne Dai°’ aiDa “E-p-e Džnni tai nanvs»st*«L.i_-._ namuose...
m x • Radijo pusvalandžio ne-

nn»c VnViia qiiL-q ton 8*^ tenka pasakyti n iejkį., užtektu bertainio,
nois kuklią auką jau pa-apie Zigmą ir Oną Gap-.,.,. 

skyrė: L. R. K. Susivieniji- sius, kurie irgi via
mo 13 kuopa $5; jo nariai: Ralfo nuolatiniai rėmėjai -• D;nukai nesudaro kvo.
Ona Keselienė $5, Agota iki šių dienų. rūmo ushdnkimui o anie
Weisengoff $4; po $1 au- T . ,....................... 1U™? ^įlinkimui,_ o apie
kojo: Glaveekienė, V. Jus- . Linkime jiems istverm.es vendą nera ko nesvajoti.
kpvičipnė T Rudelis M lr nonme» kad juos paseK- O visais Ralfais ir kitokio- Keviciene, a. cuaen .u Tikime kad if mis Tarvbomis vien dipu- sysm

b 1956 m. visi veiklieji Balfo kam ir tenka rūpintis.
Ku Ku

Baltimoiės 
ba kreipėsi i 
organizacijas,

Balfo
visas

vieną Kartą per 
užjūry vargstantiems 
tiečiams sušelpti. Šis mūsų mirštąs, 
balsas neliko be pasekmių 
ir

tau-

Paškauskas, K. 
ir N. Jovaišienė 25 centus;

nes nėra Kas skelbti, nera
.nru?^ kam užmokėti už pusvalan- remejai

Lietuvių Moterų Piliečių as.menys d?1 tmp pat sek- 
Klubas $12, Lietuvių Ame- mmgai kaip iki šiol n kad 
rikos Atletų Klubo nariai Jiems • Pa^a^ ateis nauJ^ DETROIT, MICH.

—Man nereikalinga tams- ......
tų pavarde. As noriu žino- , * j Michailovas mos eilei asoai, .->4 pusi., ls- paliko, nėra iš ko jų sumo
ti, ar esate sitos susakęs k8omunistų sukurt0 ko. leido, 'fe,-ros leidykla (33*5 keti. Tas tenka velionies 
Laiyfe; -miteto kurio tikslas vilioti Halsted Str., t hicago 8, oj augams, bičiuliams ir jo

• • • būti tos įmones grįžti į Sovietų Są- ^^?’T^,a?!Iax• n^Va^\mėta’ darbų ęernėjams padaryti,
nariu, jeigu tams--linoa jjg‘ iejdžja Berlvne LITAUEN UND SEINE Dalis jau savo aukų Įnešė,susaidės 

ta manęs neleidi i vidų
tams-;jungę jjs leidžia Berlyne 

J ir laikraštpaiaiki, kuri siun
LITAUEN UND 

; DEUTSCHEN, 125 pusk, kiti prašomi tą padalyti.
Taip mums kultūringai tinėja ir lietuviams. Iki šiol ^eįsta Vokietijoje. Tai pa-Aukas'galima siųsti Komi- 

besiaiškinant, iš kažkur iš-:^, Michailovą tegyrė tik kaitos pernai Lietuvos vo- teto pirmininko Prano Če- 
dygo pora senesniųjų. Vie-įknm„nkb.i hpt npspnai im- kiečių studijos dienomis pėno arba sekretoriaus M.komunistai, bet nesenai pa

__________  _  „i ir ki-
E-e-e, Džoni, Ui paprastas tokiu gerbėjų.'kaimo Jurgis. Niekur nepri-, s?ai Chicagoje leidžia.

lis kartais laik-- • • t • ± ”J mas “Laisvosios Lietuvos
i vyriausias redaktorius Vyt. 
i Staneika išdrožė straipsnelį,

tilpdamas jis kartais laik-' 
rasčiams parašo. Nepavo
jingas, gali jį įleisti.

—A-a,
nėja
aš tamstų neleidau

-A-a, laikraščiams 1"asi-,kurjame minėto Michailovo 
. Tik neparašyk, kad šlamštą išgyrė ir pasakė,

Lueneburge.

IR ČIA DYKADUONIAI

peno
Gudelio vardu (1739 So. 
Halsted Str.. Chicago 8, 
III.) arba ••Keleivio” redak-

Žinome, kad Chruščiovas t!Jah 
kortą pastatė ant naujų Komitetą? 
plėšinių Sibire. Ten išgrūs-kvituos ir atsi 
ta nemažai ir Lietuvos jau- l)l°£a lfc*on?tą

kiekvienam pa
is lai'lotu vių 
leidinėli.

išgyrė ir pasakė, nimo Pasirodo, kad ir ėia Wmokslintai 
i kad jis yra kultūringiau! rusiška tvarka jsivyravo—legnis 

aš ra-;tvarkomas negu “Naujie- visur pilna Įvairių dykaduo-
II z

$12, Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoj (SLA) $5, jo 
narys Šimkus $5, L.D.K. 
Kęstučio ir Mindaugo Drau
gija $5, Lietuvių Karių Mo
tinų nariai $6.55.

Negalėdami atvykti į Bal-

jegŲ-
Sainietis Bendruomenės

NEW BRITAIN, CONN.

Nenori pasiduoti
Mūsų miestą

Tai, ponas, kaip
jeigu jau įleidi. 'nos>” kurias, kaip žinomesnių. Pats Chruščiovas nuro- 

Tokiu būdu aš patekau į; jau daugiau ne 40 metų re- dė pavyzdi: sovchoze iš 255 /
vidų, o čia, tako gale pa-įdaguoja senas, visiems lie-'darbininkų esą net 51 tar-55: 1-2. 

mačiau visokiomis švieso-: tuviams žinomas laikrašti-i nautojas. kurie nedirba 
mis aplietą kraitinę skry-injnkas dr. P. Grigaitis. naudingo darbo.
nią. Ir, Jurgutėliau, iš tos Mes žinojome, kad Sta-' --------------------------

susirinkimasgražios sklTnios liejosi dar neįka yra “drąsus” vyras,! Iš bk)go plieno gero kinio 
(gražesnė muzika. Tai bent pkaitėme, apie jo “didvy-nenukaisi.

(sek- Amerika: čia ir kraitinės tiškus” žygius Chicagos res- 
groti moka! Mu-!loranuoge ir kitur, bet kad,

tiesą sa-jjg žavėtųsi ir ruskelio Mi-; Melas 
todėl

Vasario mėn. 5 d. 
madienį > 12:15 vai. Hispa- skrynios 
uos Unidos salėje, kampas zjkoS dalykėlių, 
Vernor ir 25-tos g-vių, įvyks kant, neįkandu,

Connecti- Lietuvių Bendruomenės De- prie tos grožybės ilgai

Mat. 1

B. Franklin

kvailys yra kvui- 
nemokslinta.

lEINT.’EM DOVANAI
r.I.at.’ r n«*ra 
a:i Į.'irtiiyų. J«-z.

a su ku i.u.- 
:2x-.iti.

A lik Ai n. in 
34-14 Va--. St., 
Oaiv, Ind.

•Ii .m ;<!ixva,

(3)
Reikalinga šeimininkė

Paieškau merginos 
gali būti su vaiku, 
prie gerų žmonių. Nauja? 
visi patogumai.

ar moteries, 
už šeimininkę 

namas, 
nesunkus darbas.

fo vakarą savo auką pri- cut 
siuntė G. A. Leonai $5, skaičiumi yra 
Gapšiai $4. Visiems atiko- nes Stamford

ir;chailovo leidžiamu 
ne"i nežinojome. Gerai,

šlamštu, tiesa — 
kad jis

stovi ant vienos kojos, 
ant dvieju.

B. Franklin
valstijoje gyventojų L'01.1? apylinkes visuotinis užtrukau. Nusikreipiau ten,!pats pasakė.

.................................‘susirinkimas. kur daugiausia piliečių su-| Pravartu žinoti, kad V., r t>i
darbotvar-sinnkę> Qgi prie ilgo, aukš- Staneika yra vaidinamųjų (The EcKoes of Lithuania)

Skambinkit South Deerfield. No- 
mandy 5-2352 arba rašykit:

Paul Vokubaitis,
Hadley Ibi..
Suodei land. Mass.

<7>

šeštoj vietoj, 
miestas jį Susirinkimo

LIETUVOS AIDAI Reikalingas darbininkas
Reikalingas 

karvėms šert:
farmoje 
ir kitiems

larbininkas
lengviems

jusiems lietuviškas ačiū. prieš porą metų pralenkė kė: susinnkimo nudarymas, to stalo alkūnėmis atsirėmę voldemarininkų svarbus šu- Pirmoji Floridoj lietuvių\. v'.'‘arba‘raVykit’?
lešimčiu tūkstančiu, prezidiumo sudarymas, vai- vjsį skaito lentynose išdės-ia« Matv»inw/kain ivertins nmcrzmą JuodMma M,s S”isimas x 12 x Y-pora dešimčių tūkstančių. 

Bet paskutiniuoju metu, at
rodo, New Britain vėl ver
žiasi į penktąją vietą.

Įvairūs nusikaltimai

Pernai buvo suimta . . .1 įvairius prasižengimus
974 asmenys, tai yra 328 
asmenimis daugiau kaip 
1954 m., daugiausia už nusi- 

eismui (trafic), 
girtuokliavimą ir tt.

uz 
o _

. .. lentynose išdės- jag> Matysime, kaip įvertins radijo programa, duodama
s pranešimas, sociali-;tytų bonkų parašus. Paban-ta staneikos žvgi voldema- sekmadieniais nuo 6 iki6:- 

mų reikalų komisijos pra- džiau ir aš, bet nieko nesu- ^ninkų organizacijos vado-30 vai. p. p. iš Miami ato- 
nesimas, revizijos komisijos pratau, nes angliškai dar|Vybė> bet Chicagos skyriaus tįes WMIE, 1140 kilociklu.

A. Skudžinskienė, P. "fc!.*'s ^ašino^Je. kas nori tik žemę! 
4-a • o U atskirai parduoti namus ir

. ..... ..... 4 . cuiju . ~ J<ttl Vie- O, Box 694, Miami Baacn, mašinas, atskirai žeme. Suinteresuo-
nnkimai ir einamieji reika-ieyaį man tikrai meilų is-,)areiškė nebeturįs nieko Fla., arba The Echoes of V. ^amb,nkit F 2 : s<- t’viiie, 
lai.

V’ici

dvbos <»•>
l’ardu »du farma

pranešimas, valdybos rinki- nejkandu. Užtat prieš kiek-' vaidybos narys Stasys Gri-Adz: 
mai,_ revizijos komisijos vjeną stovintieji maži stik- ganavjčiUs dėl to jau vie-O. B

is- šai pareiškė nebeturįs nieko Fla., arba
_ . . . pūdį padarė. bendra nei su vietos skyrių- Lithuania, 139 N. E. I Str.,Dpfroiio liptuviair VVl V-r * 1...14..-_

Mich.

Kai kas mano, kad Balfo 
šalpos darbas baigiasi. Ne
tiesa. Jis negali baigtis, kol 
tūkstančiai mūsų senelių, li
gonių ir tt. tebevargsta Vo
kietijoje ir kt.

Todėl visų mūsų senųjų 
ir naujųjų ateivių 
jiems padėti.
Kaip gaila, kad palyginti 
mažas mūsų būrys tesu- 
pranta ir jaučia šitą parei- jį' 3 "įį 
gą. Ko verti tie, kurie net 
savųjų vargšų balso nenori 
išgii-sti?!

Rūbų vajus įvykdytas, laikymą 
Viso surinkta ir pasiųsta į 
Balfo Centrą 1033 svarai.
Kaip seniau, taip ir dabar 
šiame rūbų vajuje ypač pa
sidarbavo V. Velžys, kuris 
nors ir senyvo amžiaus sa
vo šeimos automobiliu visą 
mėnesį rinko drabužius bei Kraujo bankas
avalvnę ir gabeno i nurody- _T. T, , .‘-7 n i*- *- oi- \ tetos Raudonasis Krv-ta vietą. Baltimores Balio v. . . .. r,*,f .77. . -• , zius praneša, kad Nevv brisk. reiškia tam nuoširdų lie- . t ..’ .4—.ixi-_ _xik. 4„:„_.- .j~i.tam ir apvlmke pernai ša

ukojo 2,674 kvortas

Baudų už automobilių 
draudžiamose vie

tose ilgiau negu nustatyta 
surinkta apie 820.000.
Namų statyba

Pernai išduota 489 
mai nau iiems namam 
tvti.

maloniai kviečiami i 
rinkimą atsilankyti.

L. B. Detroito 
Apylinkės Valdyba

LOVVELL, MASS.

SI .nai, Kaip
sus!- tokje maži, padorūsmaži, panorus stikle-va. 

j liai. Visai ne taip, kaip ten 
Kaune Nektaro arba Pilze-

IŠ

mi nei su Dai?' aj<i Trjivvvt-
R. M.

‘PEKLOS” PO 11

ILil • _ *iTliami, CK 1 10,

arba rašykit:
Mrs. Mary Bakalavage 
R I. <’u.ster. Mich.

‘ r

Reamatiški Skausmai DIEVO PASKIRTIEJI 
AMŽIAI

no bare. Ten beveik vien 
litriniai - kvortiniai stiklai METŲ
būdavo. Užtat keletą jų iš-
Ipnkp studentai net anie Leonas Lavickas. slapsty- lingai, išurpins Reumatiškus sk; leilKę SlUtieįilctl nei apie »,« mus. ranku. k-;ju skaudėjimu ir

GERA MOSTIS
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
<laug skirtingų elementų, turi sa

vyje galinga šilima. ŠildyOama pa
kaus 

tir

‘Eikite tat 
tautas"

ir mokykite visas 
Mato 2»:l’».

tuvišką ačiū: taipgi dėkoja 
ir visiems aukotojams. Jei 
kitą kaitą dar bent keletas 
pasektų Velžį, tai mūsų li
kusiems broliams Europoje 
drabužių tikrai užtektų. 

Teko nugirsti, kad Balti

ja-

Apaštalas aiškina, kad Jėzus 
vo numarintas kūnu. bet gyvas pa
darytas dvasia, tl Petro 3:1K). Ati
davęs savo kūną už pasaulio gy
vybę, Jis dabar ir vėl buvo išaukš
tintas aukščiau už žmogiškąjį laips
nį. Būdamas žmogumi Jėzus buvo 
mažką žemesnis už angelus, po pri
sikėlimo gi, kaip apaštalo pasakytu.

bu-

Smetona nenadorias dainas dilinusi nuo bolševikų, pa- PĮn,a diegtus, šaltį. Daugumui žmo bmetoną nepaciouas oainas ^ . VoRietiją Naciai jį ^Vgeibėjo ir tamstai pagels

paėmė į kariuomenę. Ka
riaudamas jis pateko į ko-

Būčiau ir ilgiau dūmojęs, munistų nelaisvę. Ten jlS mes 
, , . - žo, —1 prie gretimo staliuko:buvo kalintas 11 metu Vor-

•; .! ,, . • ,<• išgirdau senųjų ameiiKonų kutoie Stalingrade ir kiturIx,»,s. Mo.) jaugus J - ir tremtinių kult(ll.ingą pa- į,. dįb’ar su kitais vokiečiu
.hrinkpaik C^lif°i !S kalbi- todėl savo ausls "V* kariais grąžintas į Vakaių

U- !• 1 ’ U V r# •• kreipiau į juos. Vienas, ir Volrietiją. Solingeno miestePiesliakams Kalifornija <4*1 ui ..4 . T
, i • 4-i • •• •' i sako. As nebusiu as, jei- surado dėdę ir teta. Jolabai patiko ir jie grizei ku - tQ neuždarysiu.” J *

krau- l)ini §raziausių įspūdžių.
Maloni buvusi ir kelionė 
lėktuvu. Kor.

leidi-
sta-

P. Naunčikas

MIAMI, FLA.

čia
per

buvo taip šalta, 
10 dienų išpirkomolės sk. vald. pirm. Elena kad 

Armanienė, ilgą metų eilę visus vilnonius drabužius, 
pirmininkavusi, nori poil- Aktorkos, kurioms reikėjo 
šio. Tektų apgailestauti, jei išsirengti, dejavo, kad per 
taip būtų. Tą pati tektų pa- mažai plaukų turėjo ant 
sakyti ir apie K. Matuliaus- kūno. Sniego žmogus at-
ką, kuris iki šiolei neša vežtas iš šiaurės galėjo pa
sunkia mūsų skyriaus naš-’sisvečiuoti keletą dienų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Uetuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateit).
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia Įstojimo f SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai 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 ŠLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
J07 W«et SOth Street, New York 1, N. Y.

i —Ar

GrĮžo Piesliakai
William Piesliakas su padėdavo posmuoti. O čia: 

žmona grįžo iš Kaliforni- viskas kitaip, pagalvojau.’ 
jos, kurioje jie praleido Ka-

atostogas. Ta proga

nelauk ilginus -Je tuojaus įsig.vl 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite i ittrbtuvę. Kaina 2-o-z $1.0" 
10-oz. $5.0 1. Garantuojame pasek-

■ėdu
ar irrtĮZiname pinigus.tvrv f V’e' «kiV*i'tiL'v*r

KULTŪRINIAI NUOTI- 
KIAI NAUJŲJŲ METŲ 
NAKTĮ

Anais metais Jonas Ro-

varpo 
Neuždarysi, sakau 

garsiau prasitare ‘ 
“Aš” pasilenkė 

“To” ir pakartojo: 
rysiu, pamatysi tu. 
ke. Anksčiau su 
prieteliavaisi, o 
anuos nuėjai, tu

kad
užsiiminėjai.” 

(Nukelta 8 pusi.)

M’
tėvai gyvena Chicagoje ir 

tau,į dabar ‘stengsis, kad ir sū- 
Tas.” Į nus galėtų pas juos atva- 

areiau'žiuoti.
“Uždą- -------------------------------------
išdavi- Parduodami .varnai
mumic Hamilton miestelyje, N. Y„ 
iiiuiuu juodu šešių kambarių namus 

dabar pas ražą. Kreiptis: Virs.

.. Ar ma-

par-

Ge’.chnnis

nai, nežinome,
manas per muzikos dalyke- marketu 
lių programą kalbėjo:
“Paskutiniu laiku taip se
nųjų Amerikos lietuvių ir 
tremtinių jaučiamas gyni
masis. Tremtiniai nesilanko 
į mūsų parengimus; vieni 
į kitus šnairuoja. Amerikos 
lietuvius laiko nekultūrin
gais, neišmokslintais. Trem
tiniai išdidūs, arogantiški,' 
nori vadovauti, bet nenori 
dirbti...”

Kadangi ir aš esu trem
tinys, tai ir mane šitie žo
džiai užgulė, kaip didžiulis 
pelų maišas. Ir po tuo mai
šu dusau visą likusiąją se
nųjų metų dalį. O daugiau 
nebeištvėriau: nutariau tą 
naštą nuo varganu i>ečių 
nusimesti. Ir taip N. Metų 
išvakarese atsidūriau prie 
gražiausių namų Broadway.
Stovi prie tų namų durų 
toks į arkangelą Gabrielių 
panašus asmuo. Norėjau 
praeiti pro jį, bet jis ir, 
klausia:

tamstos esate mem-*

black- Parduodu ti kambarių namus, trazo- 
jlino stotį, ti turistų kabinas ir di
ldei} plotą žemės. Kreiptis: 
l Apple OiThard Service Station

Cooksbunr. N. Y. ' •»

Zinoki t e, Kad
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
kurias pradėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol 
pabaigsite. $13.(M) VERTĖS KNYG^ DABAR 11K l ž 
$5.00! Tuoj kiškite penkinukę j 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 baisesni, negu pats gyvenimas 
parodytų. 316 psl

sako: skaitai mane
mane skaitai. 311

sako: skaitai mane.

<1., kaina $3.00. Iliustruota.

ŠIRDIES RŪMAI 
širdies rūmuose ir 
tysi.. 449 psl..

(romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
juos tikrai pažinsi, kada mane skai- 

kaina $4.00. Iliustruota.

(Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
skaitydamas matysi lietuvių tautos tre

čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautini išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

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

Halsted St.. Chieagn 8. III.

ŠLIUPTARNIAI
sako: tik mane

(47) Jis buvo padarytas /oresniu uz 
angelus. (Žyd. 1:4). Kitoje vietoje 
apaštalas parašė, kad Jėzus buvo 
išaukštintas daug aukščiau už an
gelus. kunigaikštystes ir valdžias, 
ii kiekvieno vardo, kurs yra mini
mas, ir buvo pasodintas Dievo sos
to dešinėje, tai yra. to sosto, nuo 
kurio valdomos visos erdvės.—Efez. 
l:2"-23; I’i’l. 2:5-11.

Mes gerbiame savo didvyrius ir 
itsilyginame tiems, kurie rizikuoja 
savo gyvybes gelliėdami arba su
teikdami naudos kitiems. Tame pa
sirodo tam tikras teisingumo dės
nis. kurio kilmė yra pačiame Su-

, . . ...   . . tvertojuje. Panašiai Jis pagarbino
tojaiMI (itfl Iššauki- Jezų uz jo ištikimumą. Jis “papuo-

prakaito. pūslės ligtl. šalčio savo Sūnų garbe ir nemirtinu- 
mu. Jis išaukštino jį aukščiau an
gelų ir kiekvieno vardo, kurs yra 

£ SV. minimas. Jehova, kurio išmintis ir 
galybė veikė sutveriant visatą, da- 
l.ar panaudojo savo galybę prikel
damas Jezti iš numirusių, ir Jis su
teikė jam prigimtį, kuri buvo aukš
tesnė už angeliškąją, būtent die
višką prigimti.

(Rus daugiau)

DEKEN’S OIM MKNT CO. 
P. O. 1U>\ fififi. \’e»ark J. N. J

RAMI NĖS
Ramunės 

pusė svare 
Ramunių ar- 

visathi gerai
gert. Liepos žiedu' 
pusė sv. §1.25. Lie
pos žiedai yra var-

mo
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Lapai pu
$1.25. Kartusis puplaiškis
rai nuo kepenų ligų. škorbuto 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Trejanka 75 centai. Tre 
janka nuo visokių vidurių pik
tybių.

Prisiųsk §4.00 tai gausi vis
ką kas čia vra pasakvta.

ALEXANDER’S CO.
411 Broaduay
So. Boston 27, Mass.

Norėdami 
ir kitus «ial; 
kito knygini 
LIES”. 1 15 
tingioms siu

14

daugiau sužino' i šiuos
•kils įš I iMpos. skait v-

"ŠTAI j rsv KARA-
pu<l.. 25 centai. Net u r-
nčiam ve tui.

--- O---
L. B. S. A.

'n I.ituan na A v o.
catfo x. I 11.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ IAIsKŲ SU ANTGALVIAIS 
«-BET KOKIAI PRAMOGAI •UIJETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
kita spaustuvė, l’rašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”

636 East Broadway, South Boston 27. Maaa□

istverm.es


Puslapis Aštuntas KELEIVIS. SO. BOSTON No. 5, Vasario 1, 1956

Butų nuomos reikalu

SOCIALDEMOKRATAI REMIA KOVĄ 
PAGERBĖ V. BIRŽIŠKĄ DEL LAISVES

'bus, kad taip bus.” Iš toli
mo kampo atbangavo Jono

___  Romano desperatiškas
. skundas: “Nėra bendradar-

(Atkelta įs 7 pusi.) biavimo, nėra sutarimo, nė-
Ponas “Anas’ patrau-ia vienybės!” Akyvaizdoje

KULTCRIN1AI
NUOTYKIAI

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ

šiemet Vasario
.1.

L. Socialdemokratų 60 Sausio 29 d. buvo Lietu- 
kuopos nariai sausio 28 d. vių Darbininkų Dr-jos na- 
susirinkime atatinkamai pa-rių susirinkimas. Jis pager-
gerbė nesenai mirusio savo bė susikaupimo minute mi- kė bičiulį “Aš” už rankovės tokios neteisybės mano šir- 

" ‘ ipildė protesto jaus-
ėmiau posmuoti: 
Yra, yra bendra-

. ,. bai susitarti su kitomis or- gruodžio 4 d. pokylio apys-kad nuogų mergų paveiks-aarbiavimas, y-r-a!” Ir vis-
miestams per bl) dienų nu- j2acijomis suiengti kaita (pokylis davė gra. lus pardavinėjai.” kas susimaišė:

Ino- tarti, ar reik grąžinti butų - J • - -

Atstovų Rūmai priėmė 
16-sios tatymą, kuris leistų 3o

sukanti minėsime 
19 d. 2:30 vai. p. p
mas Park mokyklos salėj, nuomos kontrolę. Ar ir se-

Dr. B. Matulionis
Vidau% specialiai plae£it| ir iir* 
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, ii inkste susitarus telefonu ar
laišku.
Tetef. 22, Pasceag, Klode 

Adresas: State Sanaterii 
Wallum Lake, Rhed

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo UTorcester—2S nu 
Boston ar Brockton—M 
Thompson. Cotuu—IS mylią.

minėjimą platesnei visuo-: žaus pelno): priėmė naują STetimo staliuko sė- —Vyruli, vyruli, kas tau?
v - i a. •• • menei, nes velionis čia iš-nari Kazį Ezerskį: finansų dįs į advokatą panašus ka-Na, jis vėl turbūt svetimas

3 a \iiwaka' natas PĮlim& tą.įstatymą. gweno paskutiniuosius ke-sekretoriui V. Jackūnui at- valierius, išgirdęs kalbą moteris sapnuoja. Kas yra,
T^b^ metus- čia kartu dir-'sisakius, toms pareigoms iš-apie nuogas mergas, tuo-vyruli?

K .t • , * a? v.jikvia k-nn&£U erna onuf 'etu?.s> Jel 11 bo įvairiose organizacijose rinko J. Treinavičių, pasky-jau įšilo: “Neleisime uždą- Pravėręs akis, pamačiau 
iždininkas JI. \ aid} la, kon-senatas bus tos pačios nuo-^ndlai dideiiaisiė komisija gegužinei reng-iyti, ne! Manai, kad nuoga'savo žmonų. “Viskas, vis-

kaip Atsto\ų vba branginamas, ti (S. Janeliūnas, J. Tau- mergina negali būt padori.” kas, pupuli, yra. O svar-
Jo laidojimo išlaidoms rinskas ir O. Gegužienė). Šis pokalbis mane trupu-biausia, kad tu čia esi...” 

j.UQj)a Susirinkimas, prisiminęs tėlį sumaišė: apie kokį var-Ir kai aštuoniolikmečio jau
Didelis Užgavėnių pokylis Lietuvos laisvininmo rei- artėjančią Lietuv

kalams paskirta $20 ir pa- klausomybės
raginta nariai dalyvauti Va- sukaktį, nutarė Lietuvos iš- vokiečiai bažnyčių varpus žaidė pirmasis Naujųjų Me- 
sario 16 minėjime ir aukoti, laisvinimo reikalams skilti uždarinėjo ir iš jų liedinosi tų saulės spindulys, o tuo 

įslinkta nauja kuopos $25. Be to paskiria $10 patrankoms vamzdžius: an-momentu ant mano plikės

sulas A. šalna ir kt. Į iš
kilmes pakviesti gubernato
rius ir majoras.

Meninėj daly išgirsime 
net abu choru: J. Gaidelio 
vadovaujamą vyrų ir J. Ka
činsko vadovaujamą mišrų.
Be to bus deklamacijų.

Karo veteranai vykdys iš
kilmingą vėliavų Įnešimą.

Žodžiu, minėjimas bus 
visais. požiūriais idomus ir 
gražus.

Visų mūsų pareiga paro- kostiumus, karaliaus 
dyti savo vieningumą ir pa- ralienės rinkimai. Įvairių

mones,
mai.

InstitutasTarptautinis 
štatler viešbuty vasario 3 
d. rengia didelį Užgavėnių 

kuriame dalyvaus
tautos. Prnm ymnf val(1.vba- Pirm- J- Jankaus-prof. Vaclovo1 i uju rfinuj ---- T U t--- i..joO

riu tautu šokiai (šoks n_,
bu? Brazaitis,

. kas. sekr. J. Sonda, ižd. P. fondui.
iždo glob: V. SusirinkimuiIvaškienės šokėjai), —

valso varžvbos, dovanos už -įnerta. . vo
irka- Aptarti kuopos rengiamo ----------------

balandžio 15 d. pokylio, {tortų vakaras 
suvažiavimo ir kt.riiyžimą kovoti dėl savo tautų valgiai ir tt. Pradžia ^Jun£° 

teisių. Visi turėtume minė-š vai. vak. Informacijų ol^anizaciniai 
dalyvauti. kreiptis: tel. KE 6 -4239

Vakare 6 vai. Piliečių Dr- ---------------------------------
jos salėj Taryba rengia šau
nu nokvli. kurio pelnas eis
Lietuvos laisvinimo reika- šių metu choro valdvbon

jime

Iams.
Salėje neturėtų 

čiu vietų.

Talentu popietė

reikalai.

Sužeistas A. Smaižy*

Vyrų choro nauja valdyba Praeitą ketvirtadienį 
tomobilis užgavo gatve 
nanti Alberta Smaiži.išrinkti šie asmeny; 

likti tuš- p. Raškauskas, vicepirm. J.
Zaranka. sekr. P. Pauliu- 

-------- koms. ižd. A. Matulaitis,
koresp. Br. Veitas ir B. . . 
įautvaišas. Veitui išsikėlus ei ' 

Pittsburghą, jo vieton įė-
Seniausias N. Anglijo? 

lietuvių radijo pusvalandis. ;
veikiantis nuo 1934 metu-K* ...

1 u 2-2 rn‘. Revizijos komisija:1*1 • 4 I O Iii 1 7U ’z-iv
sukaktį mi: 
kovo 11 d. 
popiete So.

ie
įdomia
Bostono

įSl f Vi4*i*s**w . upiv nvnj ą — u Keti dMUGiIlUlliMIlvvlU J<XU*
ivos nepri- pų jie čia diskusuoja? At- navedžio įkarščiu bučiavau 
paskelbimo simenu, pirmojo karo metu savo žmoną, jos plaukuose

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

ir nuo 7 iki S

546 BROADWAY
80. BOSTON, MA8S. 
Telefonas: 80 S-1S2S

TeL AV 2-4S2S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti UphĄn’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

Biržiškos trojo karo metu iš varpų atsitūpė iš kažin kokios 
jie dirbo savo narsiesiems peklos atsiradusi mažytė 

pirmininką- generolams medalius, bet muselė.
ką galima iš uždaryto var
po nulieti Amerikoj? Acha,----------------------
ogi spaustuvių klišes. Ko- Pakalbinkime draugus ir 
kiai padoriai knygai arba pažįstamus užsisakyti “Ke-

...... . , “comikui” atspausdinti, leivį.” Metams kaina $4.
šeštadieni vasario (Feb-Jeigu taip> tai aš už už. .--------------------------------------

f n” ^’en^la šaunią darymą. Pokalbis apie Vai"- Važiuoju I’loridon
VY įlįst Palty sa\o patai- nile įfžcitaco ir Vilnioii tiri- ' asario (February) pradžioje v:t-

F. Ramanauskas. Jurgis

Dorchesterio Klubas

nulaužta koja. sutrenkta karas prasidės

. pus užsitęsė 
au- pose, 1810 Dorchester Avė. kaibininkai 
ei- Bus gardžių užkandžių ir baliuko 

Jam gražių dovanų. Kartų va
7:30 vai

galva ir tt. Ligonis pagul- vak. Visus maloniai kvie-
dytas miesto ligoninėn. Lin-^a atsilankyti 
kime ligoniui Klubo Komitetas.

apie var
lį kilnieji po- įiuoju automobiliu i Florida. Kas 
net nUO savo n°r>te važiuoti kartu, skambinkit 

. vakarais Tei:BL <s-'{,\4<i. arba rašv- besisnekuciuodami kitę: Chas. Savickas. 17 \Vooddalc
tolėliau pasitraukė. Gė-ė, Ave-> Mattapan 26, Mass._______ (5
sklindini stikliukai nuobo
džiaudami garuoja be jo- Puikus pirkimas asmeniui, galvojan

čiam apie savo bizni. Pu butai ir di-

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavia Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Šimtąjį kartą

greitai pa-

kandidatas R. Yolodka.
P. Praeitą sekmadienį “Lais 
V vnzvL-AtiDangomis

DĖMESIO
garuoja

naudos. Mano ŠlldlS^jjį krautuve South Bostone, Broad-
nebeišlaikė tokio betikslio "av; savininko butas turi visus mo- 
... . . _ . dėmius įrengimus; Kaina įaoai pri-

gervbių svaistymo. Pnseli-einama.
išlenkiau. Kodėl priki;;usyti ’1UO Būk

lem-

kios Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETR1STAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Aukoio V. Biržiško* fonduit. louuui^ jUOg VISUS

Prof. V. Biržšikos ligos Tuojau šviesiau visos 
ir laidojimo išlaidoms su- pos sužibo. Ir visokie pokal- 'J_ 

iukojo po $5: biai apie varpus, nuogas 
O. Gegužienė, merginas bei kitokius kul- Lietuvių 
ir P. Motiečius tūrinius daiktus

rloi-KACAS'^r Kaminskas. H. Čepas ir V. vės Varpas’ oro?>ekmaciieni. . 1 . , . 1 .. . . * ,♦ v inoeto
talentu tikinąs. Choro vadovu ir skambino naujosios Anglį- ' • Anesia, 

toliau palieka kompozito- jos lietuviams šimtąją kar-} • Jackūną 
rius Julius Gaidelis.

pats
Dėl

savo “bosas 
informacijų skambinti vakarais

V. Stelmokui, te!.: CO 5-5463.

RADIO PROGRAMA
Radio programa

««i- __________ -_____________ , aiškesni iš stoties WBMS, 1090 ki-
• n r - T’U J rius durtus uatueus. ta" tZ'"proga B^toZo Lk- iš Waterbury. Po $10: Liet?pasidarė. Dar po minutėlės lociklų, veikia sekmadie-

V1 K-ečkmi v u amžk ta Choro reikalais prašoma tuviu Kultūros Klubo vardu Socialdemokratų 60 kp ir mano sieloje įsižiebė tokia niais nuo 12 iki 12:30 vai.
K\ xetiami \ sų amžių ta- raiškaus-gražu žodi tarė jo pirmi- L. Darbininkų Dr-jos 21 kp. didelė, didele švente. Įtrau- Reną. Perduodamos lietu-

lenta, uzsneg.stmot,, dn k G?mbutilnė -------------—------- ^iau į plaučius galioną su viškos dainos, muzika ir
Susirenka vilniečiai 1 magaryčiomis oro ir užtrau- Magdutės Pasaka.

kiau: Biznio reikalais kreiptis į

Lietu-

siųsdami savo vardą ir Broadway, So. ninkė dr. M. Gimbutienė
adresą Valentinai Minkie- R°?ton Ma>.-.. tel. AN 8-
r.ei, 502 E. Broad\vay. So. ‘*440).
Bostone. Teisėjai rinks ge
riausiai pasirodančius ta- K*5 šiemet valdo 
lentus. kuriems bus duoda- sandarietes 
mos dovanos. Kviečiami ta
lentai ne vien iš So 
no. bet ir iš

Gražiai
sukaktį

paminėjo savo Vasario 5 d. 5 vai. p. p. 
Kulbokų bute (51 Thomas 

Dorchesterio Moterų Klu- Park, So. Boston) bus Vil- 
bas sausio 29 d. minėjo sa- niaus Lietuvių Sąjungos

Sandaros Moterų
, . . .‘ valdvbon paskutinysis

aplinkinių ir ‘
tolimesnių 
lėlių.

\ ėliau bus

miestu bei mies-
rių
pirm.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

West Rozbary, Ma
Tel. FA 3-5515

Baltic Florists gėlių ir do- 
krautuvę, 502 East

Broadvvav, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

‘Pakelkim, pakelkim mes 
taures linksmybės, 'anŲ
Ir spauskim karštai 
jas prie lūpų.
Juk širdžiai malonus 
jautimas skaistybės,—
Už mylimas gerkim, 
draugai!..”

Klubo vo 15 metų sukaktį. Dor- skyriaus narių metinis su 
na. chesterio Klubo salė buvo sirinkimas. Jame bus prisi-' 

usirinkimas išrinko: pilna, vakarienė buvo gera, pintas velionis prof. Vac-<
E. Keslerienę, vice- Minėjimui vadovavo Agur- lovas Biržiška, bus renka-,

A. Kropienę, sekr. M. kajbčjo: Brazaitienė, ~ '.aldyba ir tt. Visi na-j
adv. Kali-Hal 11 JM bičiuliai piasomi Tuojau visa kilnioji pub 

Pranaitienę, nauskas, Petrulienė, dr. Ka-dalyvauti. ,bka įoko man pagalbon.
Kirmelevičie- Ročius, Michelsonienė, M. _ . Suskambėjo tokia darni,

Z. Vandenburge. Venys ir S. Mockus. Dai- Atsiuntė linkėjimų į galinga melodija. Net spal-
------------------------ navo M. Pavydienė. Senas “Keleivio” bičių-!votos šviesos pradėjo blyk-

Minėjimu visi liko paten-jis j. Yanuška iš Springs čioti ir iš jų visoje erdvio- 
kinti. „ field, Mass., atsiuntė nuo-He salėje pasiskleidė leng-

------------- širdžių linkėjimų. Ačiū) vučiukai rūkai. Dainininkų
KALEN- jarri už taį. j veidai pasidarė permatomi

----------------------- iir tokie mieli, mieli. Antai.i
iTiu«M n.iciiuumu) nwi________________-c .__ ,__ į visi gerieji mano prieteliai:

woode galima gauti pas LSS 60 kuopa balandžio;Styvis, Džimas, Gediminas,:

r i pirm
vaisęs, links- Wordelh fin sekr j Gude. Stravinskienė, 

ma muzika, kuri gros iki bene jž(į j
11 \al. \ak. iždo glob. M. ______

Norintieji paiemti šią y Vunrlonhni-<yt» enys ir S. Mockus.
radijo programą savo da-
lyvavimu čia minimame pa- _. , . 
i engime prašomi pasižymė- 1 u * *° 
ii. kad kovo mėnesio antrą C. Dibulskis iš Patersono, 
sekmadienį 3 vai. po pietų N. J., siųsdamas uždaiytos 
i eikės būti So. Bostono Lie-LSS 65 kuopos likusius $5 
tuviu Piliečių Klubo salėje. ••Darbui" ir $5 “Keleiviui", 

Rep. nuo savęs dar pridėjo
---------------------------------- leiviui” $5. Nuoširdus ačiū

už stambia auka.

auka

KELEIVIO”
DORIUS NORWOODE 

Mūsu kalendorius Nor- Socialdemokratų pokylis

Kultūrininkų susirinkimas
\ asario 4 d. < :30 vai. 

vak. Tarptautinio
7:30 

Instituto
pataluose (190 Beacon St.) 
bus Bostono Lietuvių Kul- Lietuvos Sūnų ii 
tūros Klubo susirinkimas. Draugijos metinis 
kuriame inž. - architektas bus vasario 4 d. (šeštadie- 
-I. Okunis kalbės klausimu: nį» 6 vai. p. p. Cambridge 
••Architektūra ir mes.” Be Lietuviu Klube (823 Main

Lietuvos
Dukterų

Sūnų ir 
banketas

to bus pasidalinta 
nėmi> aktuali jomis.

vultūri- Str.). Visi 
dalyvauti.

kviečiami jame

draugą F. Ramanauską Lie- 15 d. rengia metinį pokylį. Silvestras, Jonas, Bronius... 
tuvių svetainėje vakarai*. -Ls bus Piliečių Draugijos Ir senieji, ir tremtiniai, visi 
Per jį galima ir laikraštį i salėje. -veiksme. Rūkai dar labiau

----------------------------- sutirštėjo ir permatomi vei-
WORCESTER, MASS. !dai ėmė blėsti, nykti. Tik

---------- 'garsesnieji balsai plaukiojo
Worce*tery “Keleivio” erdvėje: solistas Stasys 

prenumeratos reikalai* pra- šaukė: “Figaro, Figaro,—o 
some kreiptis į P. Miliaus- “peklininkas,” plodama^ 
ką (48 Mendon gatvė, tel. rankomis i kelius,džiūgavo: 
PL 2-2212). “Ar aš nesakiau, kad taip

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1 

po pietų
Visais reikalais kreiptis

P. VIŠČINIS 
31 Bunkcr Avenue 
Ilrockton 4, Mass.

00

EMP1RE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson Stn k. Broadvray
Atdara ubo 9 iki 8, penktadieaisls 

iki 8 rak vakar*

XV.x- AXXXxxxxxxxxxxxryvxxx? xx?:xxxxxxxX)«;XX^- 
X

X
X
xX
X
X
X
X
X

Lietuviu Enciklopedija
lituani.-t i k o- žinynas, lietuviu kultūros

J!
užsisakyti ar atsinaujinti.

Dukterų Alukonis į Floridą 
pokylis

Simonas Alukonis 
žmona išvy ko poilsio į Flo
ridą. Ten mano pabūti 2 
mėnesiu. Alukonis So. Bos
tone. D gatvėj turi smuklę, 
kuri dabar palieka sūnaus 
priežiūroje.

su

NAMŲ SAVININKAMS

Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus*: apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiant hei taisom stogus.
Prašom kreiptis:

John Petrus 
11 Swalk»w St.
So. Boston. Mass.

W. Broaduav, Room 1

FLOOD SQUARE
HARDVVARE CO.
Savininkas A. J. Aleksa

*28 Eaat Broadvay 
South Boston 27, M

Telefonas SO 8-414*
Benjamin Moore Maleroa 

Popieros Sienoma
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys N 
Reikmenys Plumberii 
Visokie Geležies Daiktai

X
XX
X

X
XXXI

didžiausia 
paminklas.

U - ;pr<ijek: iiu 2"-21 tomo sep’yni iau išspausdinti, ki 
ti re:.'rian... RciakToriai visą I.E ruošimo darbą pagal at
skira.- rai-b- pasiskirstę iki jralo.

Laikas i-it;\li. m-- nuo VIII !omo bus spausdinama tik 
pro;, imo. atoriams.

Lengvo- -ąlyyos: in?,kė;u.-iems bent už vieną toni« , įsi 
išėji-;- 'omai -iunėiami i- kart«». Likusio- -um. .- Mokė
jimas i- ‘•-•..m; - uz-Hakiusiain pr iimtinomis <t««L,nis. \ le
no ton.- Kama -I. A. \. .'Vro. ..-iii kitu.

I z.-ak - . . i i --u j. hapoeius. I.ieto* i,,
r.ofikl •(» _•> » t xi i eet. South Uosi .i ?7 Ma -s

J. Kazakevičius grįžo 
is ligoninė*

Juozas Kazakevičius 2 
sava iti gulėjo Roselindale 
ligoninėj. Dabar jis gydosi 
savo namuose Mattapan dr. 
Repšio prižiūrimas.

r * .x l »:► x 'Ti- » r-. OC. Kll.(- I 5
** VV-. . , • XX

Namaičiai jau seneliai
\<i ,jfas it Kotryna Na- 

mAsiai (3< Orioh St., W.! 
Ro.vbmyi jau yra seneliai,! 
n— jo duktė- ponia t'haloff 
sausio l'» d pagimdė sūnų

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robin* Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgeveater, Mas*.

ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA

šokiai kas trečiadienį. ]x*nktadienį ir Šeštadienį.

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

the ‘’Singing Sweethearts.”

Gas,. Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl 
informacijų kreipkitės ttlefonu: Bridgevater 8-V».

Arha po pietų užeikit: 
So. Boston. Mass.

>09

secooeeoeoooMM

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
398 E. Broaduav 

So. Boston 27. Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN S-2483®

VAISTAS -A2IVA”

1—Vaistas nuo nudegimo k 
nuo nušutimo vandeniu.

5— Vaista* nuo atdarų iaiad| 
—mostis.

8—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų nieliji- 

mo, piritams, tarpupirštėms k 
papiritėms.

6— Vaistas nuo galvos ni*M> 
jimo.

5— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite litų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis U 
kalno. Adresuokit: (5-6)

295
South

Silver Street 
27.


