
NO. 6 *fc«tomoH Telefo 
80 U-3071

SOUTH BOSTON, MASS. VASARIO (FEBRUARY) 8, 1956 
Entered *• Second Ciau Matter February 23. 1906. at the Post Office ai Boeton, Mass., onder the Act of March S, 1879

Atakfao Ni 
Kaina 10 Ceat«

51-IEJI METAI

Valst Sekretorius Pradeda 
Derybas Dėl Palestinos

Tariasi su Anglijos ir Prancūzijos Ambasadoriais Dėl 
Taikos Išlaikymo Viduriniuose Rytuose; Bus Ap* 

tartas Ginklų Pardavimo Žydams Klausimas;
Arabų Kraštuose Didelis Sujudimas Dėl 

Anglų su Amerikiečiais Susitarimo 
Washingtone.

Pereitą savaitę Amerikos Vokiečiai Prašo
j^aip Raibos Ginkluotis
nimo Viduriniuose Rytuose,’ . . ......
ypač tarp žydų ir arabų. Varannės Vokietijos vy- 
Del praktiškų žygių

ATVYKO PRIE PIETŲ AŠIGALIO
v , < '

Pirmoji admirolo Bird vadovaujamos e kspedicijos pietų ašigalio sričiai tirti 
nuotrauka, čia matome jos laivą Edis to, kuries sustojo prie ledu “prieplaukos” 
ir toliau į pietus žada nebevažiuoti.

Senatorius Symington Kalba 
Apie Nacionalinę Tragediją

Rusai Pralenkė Ameriką Vedamųjų Bombų Gamyboje; 
Amerika Sumažino Greitųjų Lėktuvų Gamybą; Jei 

Amerika Nepasistengs Pasivyti Rusus, Maskva
Greit Galės Rimtai Grasinti Amerikai ir 

Jos Sąjungininkams; Reikalauja 
Kongreso Tyrinėjimo.

Maskva Protestuoja Senatorius Stuart Syming- 
Prieš Oro Balionus į0"* Missouri sekmadianr

kalbėdamas per radiją, pa-
o • a ™ ~ • reiškė, kad jis turt tikiuSovietų Rusijos vynausy- žini j • Rusija

be pareiškė protestus Ame- jau turf vedam jų bombu 
rika. ir Turkijai dei oro ba-( ided Missiles)> kurie )e; 
lionij leidimo f Rusijos te-kia kelfe šimtus mylių tQ. 
ntoiiją. Rusai sako, kad bau negu Amerikoje iki
•j?.™6'! J,e.d"^'į;°,??.a.1.1“'žio1 išbandytos vedamosios 

Senatorius Sv-

Vararinės
’t7o. riausybė nor* atsisakyti nuo

reikalu Amerikos "valstybės-moka J*!"?. Pa,amos anglų, 
sekretorius šią savaitę pra- amenkiecių ir prancūzų ka- 
deda derybas su Anglijos ir suomenės išlaikymui Vo-
Prancūzijos ambasadoriais kietijoj. Iki šiol vokiečiai Austrija IsVOTO Demokratai Aptaria Rusijos Pi amotlė __ __
WateSrpuiJBolševikų Unijas Užsienių Politiką Keliama Sibiran^' 

parduoti ginklų Izrae- laikyti.
tais ir su 

. yra siunčiami i Rusiją. Ba- 
naujasis Įįonai esą 15 metrų diame-

se
Uui PkX°lžra?l"oK1vvriausv’ ”Be“to, vokiečiai nori gaut Austrijos vyriausybė įsa- Valstybės sekretorius Sovietų
bė nrašė Amerikos Angli iž Amerikos didelę paramą ke bolševikiškų unijų tarp-John Foster Dulles nesenai penkmečio planas numato tro kai kulie ls )ų
ios b PranXiiw Izratlta ginklavimuisi. Jie sako, kad ‘autIn,a'? centrai <\VFTL) prašė, kad šių metų rinkimų pastatyti visą ei ę pramones visokio balast0 tūkstan.
jos 11 nancuzijos. iziaens^ » kraustytis įs Vienos miesto kampanijoj partijos susi- įmonių Sibiro platybėse ne
nori vien Amerikoje pirkti gmhiav imąsis jiems xai-
ginklų už 50,000,000 dole- ?uos v_irš 10 bilionų mai 
rių, kad atsvėrus Egipto n°reūl, kad Amerika 
pirktus ginklus Čechoslova- del| dalĮ klaidų pasiimtų 
kijoj už 80,000,000 dolerių. padengtiJOJ uz 00,000,000 aoieuų. — vokiečių -Įstatymų nei dargi savo sta-rius per “

Jau ketun menesiai, kaip ^eiyoos oei \ oiuecių pi
raelio nrašė leidimo nirk- niginlŲ reikalavimų prasi- , 1laens piase leidimo piiK- j s r Dal. n_fa žinoma> kur pohtiką.Izraelis

tis čia ginklų, bet, Amerika d®s greitu laiku 
kol kas dai- neapsisprendė 
ar ginklus parduoti.

Pasitarimuose su 
jos ir Prancūzijos ambasa
doriais bus išsiaiškinta, ko
kias karo jėgas galima bū- o4>900

mington sako, kad jis yra 
tikras dėl tusų piimenybės 
toje srityje ir reikalauja, 
kad kongresas darytų ty
rinėjimą, kas kaltas dėl 
Amerikos atsilikimo ginkla
vimosi srityje.

Šen. Symington, buvęs 
prie prezidento Trumano 

prieš karo aviacijos sekretorių, 
leidi- dar nusiskundė, kad Ame- 

i Rusiją ir i rusų pa- rika sumažino greitųjų toli

tun

Rusai

bolševikai kels savo unijų Demckraty

‘Life” magaziną centruojama mašinų staty- ne>enai protestavo 
rė savo užsienių mo pramonė, Įvairios ato- propagandos balionų 

dirbtuvės ir daug ™a
užsienių mo

minės
> partijos kai- elektrai™. Kūrimas naujų ver^ šalis- Savo protes-siekiančių karo lėktuvų ga
ilą savaitę vi- pramonės centiu Sibiro pla- to noto> rusai sako- kad mybą ir dabar gamina jų• . • ~ 1 . _ *• , Ara.-ii-iL-.i ; “kinai a na i ma^aicentl'^- Spėjama, kad jie belojai pereitą . ---------------------- -------------r__ ....

Westmghouse Gl/lCCte įsikurs kui. nors už “geleži-so j eilėj pasisakymų griež- lybėse daroma tam, kad ge- Amerika 1 pirmąjį protestą 
Anglį- lęgį^į nėg uždangos,” Prahoje ar tai kritikavo Eisenhouerio riau apsaugojus tuos pra- visai nekreipusi dėmesio.

--------- kur kitur. Tik Į Maskvą jie administracijos užsienių po- mones centrus nuo puolimo Amerikos vyriausybė dėl
darbininkų West- vargu kels tą centrą, nes tai litiką. Griežčiausiai kalbėjo karo atsitikime

tuTiaiiaudo? tailraCpalesti- inShouse kompanijos dii b- būtų perdaug aiški demon- buvęs prezidentas H. Tru- --------------
noi nurauti arha kilusiam tuvėse vis dar ‘«sia stleik« stracija, kas vra to unijų man New A orke, bet neat 

aėl darbo sutarties atnauji- centro tikrasis bosas.noje atstatyti arba kilusiam
karui nuslopinti. . 1 i_- • 1

Arabų kraštuose anglų ir rJmo' 44-°°° darbininkų is

labai labai mažai.’ 
Amerikos atsilikimas nau- 

t jausiųjų ginklų gamyboje 
yra tikra nacionalinė tra- 

sito rusu protesto sako, kad, gėdija, pagal senatorių Sv- 
matomai, lusai protestuoja mington. Rusai greitu lai- 
piies Amerikos leidžiamus ku gaJės daiyti spaudimai

Case Siūlė Kyšį kiiTkUokiu™ ty''inž‘L - J°'mūsų s«jun«ininkus

amerikiečių susitarimas dėl * stpCik?_ e,tai,sn PrOnCUZų VodūS 
.aUlkemu „ru fvrill a,«l.O 17 d., O 10,000taikos išlaikvmo tarp žydų A ,

ir arabu sukėlė didelio ne- tos pačios kompamjos dar- 
pasitenkinimo. Arabai pro- b,nlnk'i lseJ° > stre,k« sPa’ 
testuoja, kad apie jų reika

siliko nė senatorius Kefau- a4, Sdiatoi lUl
ver nei A. Stevenson, kurie Case Siūlė Kyšį kiu kitokiu ** oro ^balionu * • * • * T l *kalbėjo Kalifornijoj. __ / Afrika neleidi. O p,

Demokratai pabrėžia, jog Senatorius Case is South pagandos balionus i Rusiją Nesenai senatorius Jack- 
vyriausybė sumažino Ame- Dakotos pereitą savaitę iš- jr rusų pavergtus kraštus <,on ;a Wa«hino+nnn val«ti

--------  rikos kmo pajėgas politi-kėlė senate taktą, kad koks leido privati “Laisvos Eu- ]OS kalbėdamas senate «a-
Naųjas prancūzų vyriau- niais išskaičiavimais ir kar- tai advokatas, per vieną se- rOpOS” organizacija, kuri ’ jog Rusija jau turinti

opagandą vedamųjų bombų, kurios 
režimus gajj skrjstį 1,500 mylių. Se

natorius Symington nesakė

lio 26 d. Nuo to laiko

ramumo tame valdžia savęs nepateisino., iškas jėgas i Izraelio ir tarpininkas pas,ule derybas atstatymo
arabų padienius visai j>eat- atnaujinti w net padare pa- krašte. Prancūzų naciona- ----------------------------
siklaususios arabų valsty- ,kad la'ke deiybų listai nuUire jo lankymąsi Gaujojo

••v,, streikas butų baigtas ir buikotuoti, o araoaibių, ar joms toks kariškų 
jėgų siuntimas yra 
nas.

LADEŽINSKIS IR VĖL 
NETEKO TARNYBOS

darbą, nutarė susilaikyti nuo viso- 
Dėl to pasiūlymo kompani- kių demonstracijų 
ja jau davė savo sutikimą, o G. Mollet parlamente sa- Izraelyje, 
unija dar nėra galutinai pa- kė, kad jis bandy: 
sisakiusi. '.nuraminti, suteikdama;

priimti- dąi'bininkai giįžtų j

mą natūralinio gazo kainų 
kontrolės.

Tas papirkimo ar kyšio 
_ s rr • siūlymo faktas sukėlė di-
Testamento tyrime džiausią lermą. Senatorius 

F. Case sako, kad jis pir- 
netoli Negyvo- ma buvo nusistatęs balsuoti

kiek toli
STUDENTAI TRIUKS- bombos 

MAUJA ALABAMOJE tik sakė,
--------  skrenda

Alabamos valstijos 
versitete šiais metais 
viena studentė negrė.

rusų dirbamos 
gali skristi, jis 

kad jų bombos 
‘kelis šimtus mv- 
\ negu Amerikoje

bombos.
larlamente sa- Izraelyje, netoli Negyvo-ma buvo nusistatęs balsuoti bu^ nriimU unKe%iteU ^Ol 
andys Alžyrą sios Jūros, nesenai buvo at-už Įstatymą, bet po to, kai tei 1 D { vie; n?eko
eikdamas vie-rasti senų laikų rastai is jam buvo padarytas pasiū- ‘ t-a; riau?. 1.—v1 • o«> no> negies studentes kai kaltini

Wolf Ladežinski, kuris ALASKA JAU TURI 
prieš kuri laiką buvo atleis- KONSTITUCIJĄ
tas iš tarnybos žemės ūkio . “
departamente, kaipo “sau- Alaskoje “konstitucinė mams 
gurno rizikas” ir paskui vėl konvencija” priėmė konsti- teikto 
buvo priimtas tarnybon, da- tuciją, kuri įsigalės tada, spr 
bar iš antro kaito atleistos kada kongresas suteiks lus
iš tarnvhos dėl to kad iis Alaskai valstybės teises. —------------------------- -
būdamas valstybės tornau- Alaska skaito, kad jai nebe LĖKŠČIŲ UŽ $118,000 
toju, pirko vienos Įmonės il&ai beteks^ laukti iki^ kon- 
akcijas Formozoje, o to gresas
Įmonė gauna Amerikos pa- teises, 
lamą. Įstatymas tokias 
transakcijas draudžia.

VISI

tiniams gyventojams lygias pirmojo amžiaus prieš Kris- lymas imti pinigus, jis sa-, ‘• « • . • • — 4. •• T* A. *4. L(I ,

ms gyventojams bus su- dų veikė Qumran sekta, ku- nori duoti tokią stambią i..4-
<to aprėžto autonomija ri skelbė panašų mokslą.-auką” rinkimų kampani-” , 7.

Įsigalės tada, spręsti jų kultūrinius reika-kaip ir Kristus. ’ '' " a-'--K *-

uni- lių toliau” 
yra bandomos

Ji VzU kas vyriausybė dar 
neatsakė Į senato- 

Symingtono iškeltus 
kaltinimus dėl Amerikos 
atsilikimo naujausiųjų gink
lų gamybos srityje. Veda
mosios bombos yra pats 
naujausias ginklas, kuris 
ateities kare, jei toks iškil
tų, būtų gal sprendžiamas

gyvavusios sektos apei 
gos. Daug mokymų taip pat priežasties šen. Symington 

li aPle iškelti kaltinimai prieš
Amerikos vyriausybę, dėl 
jos apsileidimo ginklu ga- 

ANTARKTIKOJE DINGO mybos srityje, sukėlė dide- 
VIENAS LĖKTUVAS lio visuomenės susidomėji-

---------  mo. 7-
Amerikos lėktuvas su 17

suteiks jai tokias

.a.vvvvjau.c 7 000 studentų
Senatas nutarė padaryti niaujančių yra

SUDANAS PRAŠOSI |
JT ORGANIZACIJĄ

vokiečių kompanija. Kara- Rastieji raštai rodytų,
Sudanas, kuris sausio 1 liūs nori turėti karališkų kad krikščionių mokslas ne

buvęs valstybės departa- d. pasiskelbė nepriklau§ima paauksuotų lėkščių 1000 ra orginaliskas, bet paim- 
mento tarnautojas Diyton valstybė, prašo, kad Jung- svečių pavaišinti. tos iš seniau gyvavusios
Barron sako, kad ne visi tinių Tautų organizacija jį Saudi Arabijos karalius žydų sektos. Vienas atras-____
Jaltos konferencijos doku- priimtų nariu. ŠĮ pirmadie- kasmet gauna iš amerikie- tųjų raštų tyrinėtijas sako,
mentai via paskelbti, dalis nĮ JT saugumo taryba čių aliejaus kompanijų 250 kar rastieji raštai jau “da- Amerikos .  _.................................
dokumentų dar ir dabar lai- svarsto tą prašymą. Jei Su- milionų dolerių už leidimą 10 revoliucija naujojo tęs- racija pradeda masinę ga- šinomis ieškoti vietos įkurti žvejai per klaidą gaudę zu-
koma slaptybėj. D. Barron danas bus priimtas, toi jis kasti Arabijoj aliejų. Gau- tamento tyrinėjime”. To- mybą spalvuotų televizijos stebėjimo punktą Antarktį- vis Norvegijos vandenyse ir
nesenai buvo atleistos iš bus 77-tas tos organizacijos tus pinigus jis leidžia, kaip kios nuomonės yra anglų aparatų. Ji jau gamina po kos kontinento gilumoje, prašo laivus grąžinti ru-

nori. profesorius John Allegro. vieną aparatą kas minute. Dingusio lėktuvo ieškoma, sams.

NE VISI JALTOS 
POPIERIAI PASKELBTI natūralinio gazo kainų kon

trolę nubalsuoti ir gal dar 
net šĮ pirmadieni toks bal
savimas Įvyks.

su
vyrais Įgulos dingo Antark- Pereitą savaitę norvegai 
tikoje pereitą šeštadienį, pagavo 16 nišų žvejų lai- 
I.ėktuvas gabeno pagalbą vų, kurie žuvavo Norvegi- 
vienai amerikiečių grupei, jos vandenyse.

Radijo Korpo- kuri keliavo rogėmis ir ma- Rusija aiškina, kad jos

tarnybos. narys.
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Draugystės futbolas
Prieš atvykstant Anglijos vadams Į V'ashiugloiią. 

Rusijos premjeras Bulganinas atsiuntė prezi< s elitui Ei-

!L’XGT1\!V TAPTE SEEREIOR!’ S IZRAELYJE

sciihoveriui mandagų laišką 
metų “diaugiškuino 1 
Rusijos ir Amerikos.

.Amerika atsakė, 
reikalinga, nes Amerika ir Rusija 
Jautu organizacijos mulai, o tos

k nch adarbiavin
šilinė i as.rasvti J'J-cia:

„Iii i)

nov:. i e • . I

i-asako viską, ką 
tarti.“ Amerikos

LtStil SltAit' 
s. . • t > k .. L c * S S l l < i c .

G : aim -SS. uP?.O SiiUl 1;
nivi yra Jungtinių 

< a i; .z.: u s
C • 4.4 . > su-

kad
iei Rusiia Jai bais maeJytu drau tiškuma
uznu, leistu ‘ c i : 11- -i Vokieti ia i viena

a r.aa. 
ir, p.u. y.;- 

lsi.vbe. leisit;

■ - at

rusu pavergtoms tautoms ; asu i
kia tos tautos nori. 
kaip tą prezidentas siūlė

;r nesumiesu
Zene voje.

Jaus tvarną. ne- 
oi o ms i». k c: i«i ■.

K š Y-

Jungtiniu Tautu generalinis sekretorius L-ag ilamn’.arskjoki sveikinasi su Izraelio 
ministerių piimininku llavid Ben Guri in (\ir!uiy). Kairėj stovi Izraelio užsie
niu reikalu ministeris Mushe Sharett. Hammarskjold kelionė j Rytus turi tiks
lo ištirti padėti ir surasti būdus ten gyvenančiu tautų taikai išlaikyti.

Kas Savaite
i geras žmogus, neabejoja- 
įmai ištikimas valstybės tar- 

1U(m nautojas, bet esą jis 1948

Kruglovas Lauk!

Rusi j; s diktatoriai 
masi pi e komunistų Palti-,iretajs nepastebėjo, kad už

Jokiųjo; suvažiavimo. jo nugaros progresyvių par-
staigmenų tame smaziavi-susimetė nepageidau- 

nesme menas nelaukia, 'Į^Jami gaivalai.
Rusijos komunistų partija
jau 'taip yra išdriliuota ir. ....
švėtvta. kad ji tik vien- »’ mokėjimo orientuotis, 
gaišiai bemoka savo va- dviejų nuomonių negali bū

du, ti. Aklesnio “progresyvio,” 
' kuris leidosi bolševikams 

nežai- nos‘es vedžiojamas, suli

Dėl Wallace pastabumo

Rodos, Amerika davė aiškų atsakymą. Bet Ame
rikos atsakymu.- buvo mandagiai surašytas ir rusai ta
riasi jo nesupratę. Ragai seną iu.su posaki—"jei i snuki 
neduoda, reiškia ne ponas”, arba. kitaip pasakius, jei 
su tavimi kas kalba mandagiai, tai iis. tur bū*, tavęs 

Rusijos premjeras ir vėl • 
vėl siūlo ta uati. būti

nius tarp žydų ir arabų. 
Abi šalys reikalui esant pa
sisakęs už laikvma neutra-4 • *
iios kariuomenės Izraelio- 
Egipto pasienyje, arba ir

Žemes gdas

mams nusilengti ir jų pasiū 
Kinams pritarti.

Bet kuo velnias --------- . . . . .. ,
džia? Kad kartais neatsi- kf>, 11 l»vaizdmti. Jis buvo 
tiktu koks -nesusipratimas” aklas ne t,k «>a .Aroenk?X;

kad kas nors suvažiavime ka<la •.•progresyvių partijoj. 
nei. apskelbtu su viršūnių -’olševiKai po jo nosimi 
kritika, Chruščiovas ir Bul- 8nez® smuiką, bet jis buvo
ganinas valosi ir nužiūri-“ar.aklesnIs. kal Jls »«- 
mus ar galimus savo prieši- važiavo j Rusiją ir ten Si
ninkus ioia iš įtakingesnių bll'° koncentracijos rajonų 
Vieni lauk ' srityje aukštino Rusijosgyventi pagal savo tikėji

atsakęs .Arne: ika Į antrą Bulganino pasiūk- bų pabėgėliams bus teikia. . . nuodugnaus tyrimo paruo-'i>a Žemės erdvę. Alums metus’iu nuo £‘erijos pas j0 koti.
ną “susidraugauti ’ dar nėra žinoma. Ka: bolševikai ma pagalba jsixurti kur ki- — ra,>orta puris bi ivo Įteik- "^Pavyko nustatyti, kas, bū- ,^ni'nkv. ' ‘ J 1 ‘ J Bet dabar p. Wallace,
n ie ko prilimpa su savo “drau rašte.’' nuo ju. kalu tur. jei bus sudaryta pašto-ta< ųarso’ vadovvbei tent Pirmas mygtuką pa-1 \ . atsiliepdamas i Trumano

teks vesnė taika tarp žydų ir ” ‘ \ ' spaudė ir pradėjo gaisrą, ^i uglov?s J; ,1 mai . ? atsiminimus, vėl Raitoja se-
Beri- na Pasak4 apie taiką ir sa- 

kosi “tiktai” norėjęs užti

ni ą 
P
nuo beržo lapo pirtyje, nelengva yra atsil
susirašinėjimas tarp Rusijos premjero

'V*l
Amerikon pie- arabų. Abi šalys rems Bag- “Atvykę i Žemę mes ra- taip pat, ar tai buvo atsi- ljavo naujiems 

zidento gali ilgai eiti. iki Amerikos kumrvbė išseks jr dado* sutartį. Į kurią įeina Home,” buvo sakoma tame tikrinis dalykas, ar ne, bet > ilgus metus buvo
.-.u ;uma. nasaKvs 'ūsamsji. padėjusi i šąli ma* 

parodyti darbais, kad jie nori draugystės. o paskui 
jau kišti savo kru.ina lanką draugystei patvirtinti. 

Rusijos Bulganinas su pirmuoju savo

urru-’ -^ngliJa- Turkija. Pakista- raporte, 
nas. Irakas ir Iranas.

Že- mums pavyko rasti (luome- jos dešinioji ranka, o todėl Jio Jik d
i-.,a nors: ir nersimetes. nors us . . . . „ 7 .

Amerikos ir Anglijos po- 
.. litika Viduriniuose Rytuose 

. , m,;Jg :-.e.~ ku< įderinta su Prancūzi-
laisku atsiuntė ir pavvzdn kaip turėta alronvi; “drau

“kad gvvvbė

giškumo ir bendradai biavinn 
pridėtą pavyzdi prisimena 
sutarčių dar prieš antrąjį 
su Lenkija, su Rumunija. 
r,stiją. su Japonija. : 
valstybėmis.

Visas tas savo draugystės 
dė i kruviną purvą prie pirmos progos ir daug savo le

! asilaičius
ja. nes
vę pa

es ir prancūzai yra da- nuims pavyko nustatyti, bu-dėl Žemės gyvybę ištikusios vietos. “piogresvvi” užnugari jis
asižadėjimą ginti Izra-vošie: katastrofos tenka priskirti Partijos suvažiavime a‘* ^nėi*o nažinti

garais pasistip-Jau S1*J0 l,a2,nt‘
/' /

Bimba Nepyksta
daugybė Rusijos pasirašytų efj0 sienas, jei kas darytų "Iš visų Įvairių Žemės šiai pavojingai žmonių gi u- koholinia-s garais pasistip- 
pasa'dim .tarą su Lietuva, puolimą prieš tą valstvbe. gyvyoės lūšių vadinamieji pei.” rinęs CbiU5Čio\as neabejo- g.
su Latvija, su Suomija, su Anglija sutinka šiuo tar- žmonės buvo išvystę tam ti- Toliau raporte kalbama Juliai bus vyraujantis po-

nacionaline Kinija ir su kitomK pu, bent iki Amerikos rin- krą sugebėjimą galvoti. De- apie galimybes žemę kolo- nas« no 
kimu. nekelti Jungtinėse ka šito sugebėjimo jie pasi- nizuoti marsieėiais ir bai- 51 Šiom

ors jo “agrogoiodų*

« š Cc i L . K ?'laskv.->. sumur- Tautose klausinio apie Įsi-darė galingesni uz kitus gy-giama:

Antanas Bimba skelbia,.. 1 JtA* vvmi ot’ontinvo i i •• • •’-i • i x •o piešinių Kau jis Visiškai nepyksta UZ
visiems aiškiai rodo, kad tai, Kad dabar “Laisvės” 

su_ tai ne vadas, bet nedaau- “pnetelių klubo” nario mo
kestis yra “tiktai” 25 dole- 

Pats Bimba sakosi su- 
50 dolenų, bet jis 
tą padaręs Mask- 

garbės ir nepyksta 
kurie mokės tik po 

25 dolerius. Atlaidus žmo-

idima kinu komunistu i vius, taip kad dali jų pa- “Kadangi fanatizmo

popierinių “oiciulių smaige, o Kitiems uzsorė oolšcvi-; JT organizaciją. Amerika jungė sau, dali išnaikino, kėlėjų, kas jie bebūtų, gali ?ebs-

žmonių. .................. pozicijai dėl Formozos gy-ko rasti griuvėsius didelių kui.
Rusijos “draugyste silpniems yra pavojinga, o ,\įmo/ bet nesutinka remti gyvenviečių, kurias jie va-

Amerikai ta “draugystė" yra apgaulinga. Rusai savo Amerikos dėl Alatsu ir Que- dilio miestais, iš kurių nu- 
draugystę tam ir >iūio. kad jiems lengviau būtų Ameri- mov sajų gynimo. statėme, kad ių gyvenimas
ką apgauti ir no draugystės priedanga daugiau nuosto- Pašilai imuose buvo ap-buvo gana tobulai organi- ZTTlOfJUSf riUVlO 
’ių padaryti Vakarų valstybėms. T< kius nuostolius i u- tartas klausimas, kaip prie-zuotas. Jie buvo sukarę va- Visai NcbllUO

kada jie siūlo savo "draugvste.“ sintis Sovetų Rusiios eko- einamą kultūrą ir civiliza- _______sai jau ir dabar dai •• >.
Jie siunčia savo ginkit 
ju ginklai lengvai gali sukelti

’J • -• : Yiduriniuosius Rvtus. kur neminei ofensyvai Įvairiuo- ciją. tai yra. tam tikrus nuo
(ii

J. Jazminas
torius Guv Alollet. Parla- , i. ,
mentas jam pritarė 470 bai-gus. ,ta^ Bimba,, nėra ko sa- 
Sti prieš' 71. Atrodo labai kt't,: šokėjo Jis ar nemo- 
didelė dauguma, bet taip keJ°’. Jls .. dovanoja
tik atrodo. ir 'komunistai ‘ie.ms: kurie iam duos 25 

demokratai <l«1cnuš! 
kaimynais Be “pnetelių klubo” po

ir knkscionys 
su dešiniaisiais

tik .Maskva pasinaudotų. 
,-agalba" visoms šalinis.

Ru-ai

žk.vius. kur nomniei oiensyvai įvairino- v.ją. u*, ?.a. t,..., ..uv- 1943 metais pavasari, lai-vi<i balsavo už Guy Mollet, ^25 nuo nosies, “Laisvės”
deli gaisra, iš kurio se kraštuose. Kokių pnemo- status, paga. aunuos gyve- Re antrojo pa?auĮinįo karo, bet kai jo sudaryta vyriau- bosai sumanė “platų finan-

, niu bus imamasi, — neskel- no.ai s*, t >>: 
Sti\ O s

domine
Ji*., ovpn biama. o gal jos dar nėra
t orio «, ne sutarusios, bet tas klau- kusiKana iti e\- . , . .. ,

’ ,* * ."imas buvo vienas iš svar- pavykoekono-... ...
* , . . oesniųių aptartų klausimų, mų

u' Abi šalvs sutaria ir to-kurie nesugebėjo galvoti, „ .
.•„'■"ripeT P“ 'emti AZT uie"yT TVj •kU''dbT? P'ie lavono buvo labai

T ,.. . T, ............. .. P"'karo sąjungą (Maudos pak-Tokie žmones buvo vadina- , vQVuv;
a.ra Indijai, Burmai m Kitiems Azijos kraštams, kad jak mi fanatikais, ir jie visada

' sunitu lauk

išskyrus
tojus, kurie vis oar Jaukia ir nesulaukia, 
veninius pagerės. Rusai Kūb 
minę pagalbą net Pietų An etikos kraštam 
sada buvo aitimi Jungtmėm< Amerikos 
Rusai peršasi su savo draugiškumu ir ekon

av<i Įti ek’ ną

ispanai ištraukė iš juros ne- Sybė prisistatys parlamen- s*ni vajM»

riauivhė atras pailamentš kės ,r -al<J nebua tam rei- 
G. Mollet*svI,bi5S šios k*j™uj- Išbaigs 15,- 

dienos Prancūzijos klausi- P”’ <Įo(g>1 vajus, Bimba su

V(i j ''-i U. 11\<’S.

is ten 
Įtaką.

Parydami veidma 
ru-ai nieko neįizikuoj 
kia sutarti, rusai dėi 
o todėl ir Amerika negalėtų keisti 
šnekesiai apie “draugystę” yra tik pleperiojima 
įaugą, kad parodžius pasauliui savo 
Žene'us šypsenos ru-am< apsimokėjo, 
kad ir is “draugystės siūlymu

Laisvės” finan- 
mintyse 

iki pasku-

jie gali

A P z v a 1

Pa. pnea laisvoms tautoms ir n nuostatus o mos trane jjs vj_ „u tinio cento, A. Bimba dm-
pro nesą jonm \eigija. jų neklausda\o, >e atodai-nelauKė puolimo prieš Kai vyriausybė eis prie žia pamokslą Amerikos vy-

tnikingumą.“ £ FLpnbo'1 lėdavo^"^ a'0' J g<i'Siciliją, kur puolimas tikrai praktisko klausimu spren- nausybei už aiškų atsaky
tai jie mano, plezl<Įe ta>\D\ h?' , buvo ruošiamas ir kur jis dimo, tada pasirodys, kad ^4 1 Bulganino “draugys-

vienvbės toli gražu nėra, o lės laišką. Bimba sako: 
Kaip anglų kariška žval- tarfa j, ateis laikas Mollet “Kui* ^litinis ir moralinis 

sensas atmesti siūlomą 
draugiškumą!”

ttirčt raudos ' ir a,n-sl“ P'emjeias A. "Kaip mums pavyko nu- jvvko 
— . - _ Eden pabrėžia pagnndini statyti, žmonės prieš kata- ‘ *Kain s

2 a
VAKARŲ POLITIKA n* jos veikla įdedama poli-žmogui, o bolševikiškame pusę pavergti ir priversti falendodttie Tra '*kloniu” Buvęs prezidentas

Pereita savaite Anglijo- l!ne’ n,' T-" -r T0' l'asaulyje -vra. pa' ====== aprašVmas^ Veria pasiskai- man savo atsimini
vadai tarėsi AYashingtone ! ’lk:.skas ^-nd-verčiamas valstybes pan-savo likimą ir nustatyti sa-tvti apie “žmogų, kurio vi-Tašo apie 1948 metų

.. • • • radai biav:mas bus remia-kiu. Bendroioi deklaracnoi vo* tvarka bot toliau šito 'i____ .ink-imnc- kiu. Bendrojoj deklaracijoj vo* tvarką, bet toliau šito saj nebuvo’dėl "politikos subendrini-v u; • • • . , "i ,• • ’ ’ ". ’ .- - - -- — —---— sai neouvo ." P,, j,., vi,n ; ' °kictijos miji.ilgimas minima, kad bolševizmas pripažinimo deklaracija
, ' ' . ’ 'i.,, •'* vleną valstybę lieka vie-vien Europoje pajungė 100 neina. šių me

-Kemtas par.or' u-. 1).|< .va,įj.,,,.,,, uždaviniu, milionų žmonių, kurie da- Anglija ir Amerika jspė-vio" kalendoriuje
X.dmn"kn.T.‘‘ l.rK "l! " skait"' ka<l lias'-bar yra verčiami garbinti ja visas tautas, kad boiše- Įvairių skaitymų,
klausimų, kūne bu\o upla.~ r?...... _________ ... • ...... . .........i,.

metu “Kelei-

Bet Bimba nepaaiškina, 
Tru- k°ks sensas pasirašyti po-

atsiminimuose 1' • • • 1 • • • •n^iui. *1 Rusija buvo pasirasiusi ir 
rinkimus, kadalsu L«nk,Ja. su Lietuva ir

daliem,su daup kltų valst>’bui ,r 
V! paskui tas valstybes suval-

prastus
ries milžiniškos 

spaudos pastangas, prieš, . . , •rucuHiv.'* nipvcniųnp, /i ivc . - .• • ..
lortuje yra daug Wanace -prowwvi„- ir'fe, su draugiškiausiu apeti- 
'tymų Pilni, in- j,,; ,iiksikl,ltu Valūnus ‘l,? >?’»» '-'so ^ensas pa-• nannirtrrii uoto. *. . “rli-aiimealriimo” all

-iisit-: ū:ti ir dėl kurių 
bent pasikepta 
mis.

Dėl Europos abieju Kti u.

pus Bei lyno bolševizmą ir dirbti jo nau-’, izmo tikslai nepasikeitė, ^macijų ir naudingų pata- (ienjokratu kandidatas pa-!8’1^1 “^»’aW^škumą” su 
bu’u oasikėsinimas dai. Bet apie pavergtųjų kad bolševizmas siekia isi-'^O* Dabar dar j)at> laikas sukioti renublikonu :ba9ditu, kuris tik dairosi, iis siekia ,Si. nnų. •/*»««. ua. ?a.^as sulupti republikonų ,

•nes tų saliu saugumą, vadavimą ir bendrojoj de-galėti visame pasaulyje ir kalendorių uzsisakvti. Jo kandidatą ir buvo išrinktas ksavo (’ant,s suleisti. 
Apie Eurooos paverigtų- klaracijoj neminima. žada priešintis tam boiše-kaina 50 centų. Pinigus »',„.ezjdentii. \Vallace “pro-; Kadangi Bulganiną da-

11 \ada\imą nė Pokariniais metais \aka-vizmo užsimojimui. Bet užsakymus piašome siųsti opesvviai” ir diksikratai ta-;bar užpuolė druagiškumo
Anglijos n Amen ros. po-žodžio. n, valstybės padėjo išsilais-priešintis taikiomis priemo- šiuo adresu:
zicija yra ta pati. i ei. bus Dėl Viduriniųjų Rytų su- vinti 600.000.000 milionų nėmis, vengiant karo iries- “Keleivi*”
ir toliau remiami, šiaure.- uotu imti.- priemonių su-žmonių ir jos pasisako už Raut būdų stiprinti pašau- 636 E. Broadvvay 
Atlanto (»ynimosi Są. ;uga trukdyti kariškus susikirii-tautų teise pačiom spręsti lio taika

ntioiiK.re

da atitraukė šiek tiek balsų niežas, tai ir Bimba staiga 
nuo demokratų partijos. užsigeidė “draugystės” tarp 

Ajiie H. A. VVallace H. Maskvos ir Washingtono.
So. Boston 27, Mass. 'Truman sako, kad jis yra; J. D.

iu.su
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«AS nieko neveikia

W NIKIUS KttPfcIKž* Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Philadelphiįos naujienos Į

_ _ _ I
Turėjome Įdomią paskaitą daug pasidarbavo būdamas

c . - . Bendruomenės pimunin-.Sausio mtn. 21 d. Lietu- r. 1AV T L v-J . n , , , , nu. Jis yra JAV LB Garbesviu Lanko patalpose įvyko „ . J . . . ,T,\, . , , 1 T. • Teismo pirmininkas, Mažo-;Philadelphiįos Lietuvių . r . f o... „ ir.. * mos Lietuvos Bičiuliu Są- Bendruomenes kultūros ra- . , • nž. įuneos skyriaus pirm. Da-i lyros suruošta tupi. teis. v ' -j-« 1/ . . . 1 . . Ivvavo Vilko posėdžiuose;Jono A. btikhoriaus pasKai- /
ta, tema: Mažoji Lietuva 
amžių bėgyje. I paskaitą 
atsilankė gana gausus 
tuvių būtys.

J. A. Stiklini iu:

1 ie

nas kai-

Kevz Yorke, kuliuose pada 
lyti svarbūs nutarimai Vil
iui sustiprinti. Nepr. Lie-į 
tavos laikais jis buvo diplo-į 
matinėje tarnyboje, tarnavo 
Lietuvos Pasiuntinybėje

tei buvo labai gerai paa- R Atvykęs . JAV
lucsęs. Klausytojai <«-,„.Klįįio ir baiaė Philadel-i 
pastebėjo, kai., piaoego • Tem^,- univereitet2l
apie pusaiitiij> 'gan< teisių mokslus. Visuomeni-i 
auto. . askauoje į.«- - ve;k]oje lietuviu yra
iesti_ seniausieji anuuu, „wbiamas j,, „ėgia-

RAS gKAITO, RAM?

RAS DUONOS NEPRAfe

Kas naujo BrooidynePREZIDENTAS KALBASI SI’ LAIKRAŠTININKAIS

čia matome prezidentą Eisenhower; pa'dka’hėjimo su laikraštininkais melu. ši
toj konferencijoj prezidentas pareiškė, kad nė \ ienas jo šeimos nario nėra 
priešingas, kad jis kandidatuotu ir ann>iii terminui.

iškilmingas pokylis drau
gams Spūužiams pagerbti

kaktuviniako sc. jo ALi ga
lėta Bartašiei.ė .š Neu Phi- 
Iadeiphia, Pa. i ra.a. m pti-

, Sausio 21 d. Atletų Klu-j<a(. pOxv>v K.aivva%«j 
be jvytto labai įspūdingas h. (|vį Jlrs Ea,įaJt-.;, .;uk.

retas pokylis, lai buvo t su šejmo.,. • 
draugi; Bronės ir Piano Ca'bo ?a
Spūdžių 2o metų vedybinio Teko ka(,
gyvenimo sukakties, atzy- (taIvv:ai. pavieniai ir gru- 
mejimas Kadangi Atletų •■jaunavedžiam- vi-
Kltibo salė nėra didelė, tai ,ieti.;ėta: iteiki nauei be 
j>cky J .dalyvavo tik specia-labai vertj -
.lai kviesti s.eolai, bet jų vajme aišku, kad tas bi.vo 
susmilko tiek daug, kad pada,7ta ne v5en k;;,| 
svetainėje pllstlgo lūselOs ĮtaRluvjnįn(.a; ;a;ku; c.;i;a!.>t

tr 1 OI'L

’ >ok Vi ;O

vietelės 
Svečiams susėdus priegau-

savo keliu, prisimintų ant
rąsias savo “vestuves,* bet

šiai viskuo apkrautų stalų, 
kažko.; atvedė ir yjaunave- j s.,ū(!žiai vla 
ežius. Lietuviškai muzikai;

ir todėl, kad abudu urau-
=eni lie..■, .. mėgta 

Jis su visais lietuviaiskruvinos lietuvių kovos su
kryžiuočiais Lietuvos-I.en- d bcn,5l.adaibiaviroQ. 
kijos padalinimai, I ir ii
pasauliniai karai ir ju pa- Spauda — galingiausias 
sėkmės Lietuvai. Labai ido- ginklas. Remkime lietu- 
miai paskaitininkas išryški- viškucsius ląikraščius 
no lenkų kėslus po I-io pa- Sausio mėn. 22 d. per

nias.

lėmis labai gėrisi Lietuvių Leonardas šimutis, keng- 
. Tautinio Pasalpinio klubo gi esmonai James G. Fulton
nariai : susirinkimuose ir Elmer J. Hunam

NEW ERiTAIN, CONN. 

Mūsų padėka

tuvių pažangiosios viste.kie
giojant ir susirinkusiems,-. ,' . .... i . nes veikėjai,
saukiant valio, sukaktu- pranas 
vininkai buvo pasodinti viena. t[jD 
Jiems dernmoj vietoj o ša-o j()

vcs> pii mininkė, ALI

atsisėdo • svotai, »«. ku0|WS 
n u v o s u k a k t u v i n i n k e s 
žmona vietine Mrs.

>Įitriis j. ra 
t kuopos įauu, 

via tos pat 
dauieu metu

i iuL' guvu Minamuv iiuimce •_ I-a MT V V ,•
Musų pacena Lroho žmona vietine Mrs.? ...t..-. < r. . ... ko skyriaus naie, L j t n-

.. . .. Ramanauskiene ir Kazys,i..., -Mes šiuo norime širdin-., , • , .. ; tro Komiteto i.uue ;i a.i
Vv - .-i .• • - • Bukaviaekas is ( liftsiėe, L.:t, ;v ė* gai padėkoti seniesiems ir,. . veikia dai kitase ;>az ui?: ■-

lietuviu or. aniza ii<

Ki ookiyne. i igiausni 
sukaktuvini:: nams metų' 

Dalyvis

sas jai priklausančias nemes jabaj oiažių minčių apie Lytiniai iškrypėliai 
sujungti po NenrikLusomos ]jctuviška spauaa. Suminė- T . . ...
Lietuvos valstybes vėliava. ję5> k:a(| spauda yra naujų- . sklypelių
Čia jis iškėlė Mažosios Lis- :n laiku galingiausias gink- ^-ehJ yia kai
tuvos veikėjų nuopelnus už įas> nekartą sėkmingai bu tuose Gldelluo?^

Frank Žilionis i)vr.o vnrnA I'4

Tragiškai mirė inž. 
Liatukas

nėjo, kad lenkuose unijos leidžiamą Ameritojū pa- ^Puolimo puvo areštuoti į 
idėja dar ir šiandien tebėra siūlydamas kiekvienai šei- Ot 3?menV* J1! nu,eisti 
gyva. Jis sakė, kad Klaipė- maf užsiprenumeruoti bent ijaniomis bausmėmis 214.! 
dos kiašto terminas sukur- po viena lietuviška laikraš-?,tų bn!os <’ar >:ei>ab-».«os! WORCESTER, MASS.

nas.
Puota tęsėsi r et 2 dienas 

Panelė J. Pašlaitė, baleto 
tu

akorniomstus.

išgvA’enęs buvusio ka: ) 
-ir ją vesti pakvietė Kairy J. sunklĮmus ir laimingai pa- 

i.U!ko iš Lnion, N. J. Hai-sjękęs prieš keletą meta vi 
ry yra senosios kartos pa-svetinga krašt^ -j n. <aul

_ zan?GUs amerikietis lietuvis, sio ;f (j Brookivne, X. Y.,
.ėdami \!>iem> musu ;vp?:p •ii'>-'’ri’ito'’3s iškalbus ir 1-1 • • .. - dutei.iioja.-5, į.nuiuu.' n tjej sennos nesantancis

ger« s kioues. visa(ia pįjnas humoro. Jis sjžudė inž. VI. Liutuku •. L?
jam pavestas pareigas tik- |3UV0 rastas savo t?aėe -al
iai atiil-;<> labai sklandžiai.

šokėja, gražiai rašoko.

Karaliaučių 
Iš vėliau

. rai.čių. visi jie yra geri ir C. Buinauskas, 38 m. am-jaukoj((; , ie;i,,.ai
bau ouot’i paskaiu-nremimeruotini ir pasirink-ziaus, gyv. Greeiv St., neto- n,..,.,!,:- <-.>/,» i o, i-;

nm.AUi klausimu paaisKeio, tini pagal asmenini įsitiki-h Edrick, sausio mėn. 2b <-*-‘nečiu Klubas šiOO ir • ie- 
kad mūsų politikams :r is-nima. Tik toji spauda, kuri areštuotas už išniekinimą 8'.vi -Ko. 
tonkams stm- t didelis dar- nors ir lietuvių kalba iš- metu mergaites. Del pana-

Peter, Heler 
Baranauskai

i tinus ant

; ir A!fred

BR1DCE OR f, CONN.

1 as galutinai nustatyt: Ne- spausdinta, jeigu tik giria šaus nusikaltimo Buinaus- 
priii. lietuves sienų : i’ias. Lietuvos sovietinę okupaci-kas buvo areštuotas jau 19- 
kad patogiam laikui orėjus ją, yra jirie’-ų bolševikų lei-,36 m. 1938 m. už moters 
nestovėtum. = ries kmtin- ūžiama, tad nėra lietuvis- užpuolimą Marylando teis- 

iuščiemis ka: netik venkime jos, bet mo buvo nubaustas 5 m. 
galėtume oi-ir kovokime su ja. Gaila, kalėjimo. 1911 m. suimtas

gus ivvkius su

Pii. Klubas pelnė $13,572 Minėsime Nepn. Ša .įsomy- 
ces drena

Piliečių Klubas pernai tu
rėjo pajamų daugiau ne Lietines Ncįu įklausomy-
3126,000 ir' grvno pelnominėjimas mū-ų koio-

‘ vac.rio 12 d. -^shusetts,$13,572, iš kurio nuo nijoje ivy:o

labai sKianuziai.• ■ 1 • 11 * * • 
įsiVau/luokite, kad ne ma- prieš mirti velionis savo 
/ai. i kaip -i0 žmonių sakė pažįstamiems ski įdėsi, kad 
...;l.;u>, bet niekas, nenuo-(j^j šeim«»S nesutarimo 
bcdžia.o ir dar liko pa
kankamai laiko pašokti yačii 
Lems, kuiie noiejo. mirti, niekas nelan’ė.

Svečių tarpe buvo neina- Inž. VI. Liatukas bu\o 
žai at’ ūkusiu iš tolimesniu ginies 1916 m. baiauužio 22 

iš Connecticut, d., Steigviliškio km Kve- 
Pennsylva- dernos vals.. Tauragės ai»s.

gyvenimas
gini

nepakenčiamas.
au, kad jis } asirmktų

\ a’stijų
A ,7

rankomis. niirs: buvo net iš Kanador

K d i 1 x 11. t ?«*
Kjp/33 Tautkus

kodėl .Amerikos ir Kanados

kalavfmus. 
teigė, ka i ta 
įucrtis, ateitu
va atgaus visas žer ?-. o-an-siuntinėjama nemokamai, iki o m 
čias vakaruose. pi<•:imame Tame laikraštyje, kaip iri 
Nemuno kiaute, vadinamas bolševikinėje “Laisvėje,”' 
Pietnemune ri ba elažaja dergiami lietuviai, dirbą;

dėl Lietuvos laisvės.

Velionis buvo ge/<> būdo 
su visais mokėjo gerai 

sugyventi. Jo mirti, kurie 
pažino, giliai ue- ?.vv. :i<.

S. K.

Renkasi socialdemokratai

Lietuva.
Dipl. teis. J. -A. 

liūs yra plačiai 
Philadelphijos lietuvių vei- žodžių tarimą per radiją. Jo 
kėijas. Praėjusiais metais vedamomis radijo valandė-

PITTSBURGH, PA.

Stikiio- Norėtųsi pagirti stud. K...................................
žinomas Kazlauską už jo labai aiškų vieningai ir toliau

Sausio 22 d. Įvyko vietos
Lietųjų Tarybą sudarančių
draugijų atstovų suvažiavi-

jmas, kuriame dalyvavo 52
atstovai iš 20 draugijų.
Frezidiumas davė aovskai- • •-

• tą, kuri, gerai išnagrinėjus, 
buvo patvirtinta. Visos 

'draugijos ir toliau pareiškė 
i pasiryžimą vieningai kovoti 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

.-65, bet knygose jis yra kvartetas, taiogi ir solistas, . . . .
amortizuotas iki $90,000. k,:i :e padainuos gražių dai- 1,etuv,al tun palaikyti glau- LSS 19 kuopos nariu ei- 
Pernai naujų narių Įstojo ,U1 \’i>i Bridgepmto ir apy- tarpusavinius santy- linis susirinkimas n’< >Į
35, mirė 1.5, dabar yra apie HnLin kolonijų lietuviai ‘;’us’ ^ov^as Spūdis iš Phi-penktadieni, vasario 10 <1. 
L200 nariu. * kviečHmi t - diena d dv-!ariell)hii°s’ "jaunavedžio” 7:30 vai. vak. Atletų Klube

atlikti savo lietu-Pl;aP° brolis, meistriškai iš-(1332 Halsey Sti.L. vauti ir
’enų Žmonių Dr-ja plečiasi ,-j.ą ,autiška pareiga >>a- : t ?ske savo jausmus, l’ovi- Būtų maloni

„ ............................. inknmi< 1 io duktė, medicinos (lakta-riai dalvvautv.
reniai Į ją 1.. JO 1.) nuu- , • • . .p1 , > e is Bostono, Helena Spu- šia proga

m nnrin didini’ viso isibn \ į.n.i ’ <«.(. u. .

Povi- Būtu malonu, jei vis: na-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
A.417.1 V ALGI U KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus j 
vedėja M. Vid clsonienė. Knygoje sudėta apie pus- j 
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius py ragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė," kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių.

’ “Nauja Valgiu Knyga” turi 136 puslapius. Ji para- 
J Syta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 

$1.25. Vžnkvnms jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siusti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mato.

jų narių, dabar viso labo 
yra apie 170 narių. Drau
gija turi Vytauto Parką, 
kurio patobulinimui Įiernai 
išleido visas pajamas—apie 
$3,000.

Vasario 4 d. draugija Pi
liečių Klube renyė vakarie
nę.

BALT1MCRE, MD.

Ne taip yra

Ne dėl mano kaltės

• ?i m ‘ia:iri,
0 dytė taipgi pasakė jautrią kad vasario 11 d. 7:30 vai. 

kalbą. Gražias mintis iš- vak. to paties klubo salėje 
reiškė drg. Spūdienės gitui- bus šauni kuopos rengiama 
raitė Alma Vaškis iš Xe\v vakarienė. Visi k/ ie 'Hri
Haven. Gonti., taip pat su-joje dalyvauti. Komitetą;
JFVVVVf VWVW»VWVVWWWW< VTVVVVVTV* . r-rf <

4
ko- į

j Visi vasario 12 dieną Į i Piliečių Klubo salę
i Vietos Lietuvių Tarybos 
skyrius rengiasi iškilmingai 
paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 
38-ją sukaktį. Ji bus mini
ma Lietuvių Piliečių Klubo 
salėj (1723 Jane Str., S. S.
Pittsburgh 3) ši sekmadie
ni, vasario 12 d. 2 vai. p. p.

Kalbės Amerikos Lietu-__________ ...
vių Tarybos pirmininkas’ja M. Meškic

įespor.dcucijoje iš Kaitimo- * 
lės (Nr. L Įsibrovė nvtiss-J 
luino. Ten pusakvta: “Al-* 
rodo, kad siuvyklose dirba £ 

Moterų Klubo valdyba apie pusė smil i naujai ai- * j

Moteru Klvbo vadovės

WORCESTERIO LIETUVIAI! 
Remkite Moderniška Lietuviika Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester. Mass.

jums reikia vaistų, kreipkitės pas re-ziUr’: ,'a \ao .•

-f:

•F
dj

r t- •*
yia šitokia: piim. M. A. vykusiųjų, kuiie unijai ne- j ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo s
Dodge, vicepirin. M. A. priklauso.“ ie daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos r- k po
Meškienė, sekr. M. O’Toole, Ne taip yra. Kurie dil ba *
fin. sekr. K. Pupkienė, ižd. siuvyklose, tie turi pl ikiau- *
A. Rosky, iždo glob. P. M. syti unija', nes kitaip jie 7 

ir N. Staiva. negalėtų dirbti. Ir naujieji £
J. Zdradouski, ateiviai tam nr sipriešina, ► 

anglų kalbos koresp. J. tik ju nedaug siuvyklose te-J 
Hagberg ir lietuvių k. Lu-dirba. Ge’stir;’, ka i jie ir £ 
kas. Klubo chorui vadovau- skyriaus veiktai būtu aktin- £

O’Malley
tvarkdarė

T.nipjn. vaistui vr» T\?sii:n’i-;r •; r- pa-ua 
ir f kitus miestus. Be te. užl: iko geriau
sios rupios kosmetikos, skilieiv <i -ei,.m.*, 
mi. kavini, laikraščiu, filmu s.-JUii-uu. 
būtkošės riešutu, cigaru. ••i’Z.- r.-v J - sų;1. 
piu irėritnu

TAI TAS SKRINSKA 
Ideal Pharmacy raistin#* sa'imnKa.-

ne. eesni. Z. Gabsys
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—Ko taip drebi, tėve?
—Drebu, kad šalta. Pa

šėlusiai šalta ’

saus.
—Bet pasakyk. Maiki, 

kodėl mokslinčiai nesuran-

Lietuvos sargyboje
Amerikos Lietuvių Taiy-'vais, Kongreso nariais ir 

bos Vykdomasis Komitetas politinių partijų vadais bu- 
sausio 23-25 dienomis bu-vo patirta, kad jų visų nu- 
vo Washingtone, norėda- sistatymas Lietuvos atžvil- 
mas pasitarti su Valstybės giu yra palankus. Atrodo,
Departamentu ir JAV Kon 
greso nariais.

Jis išdėstė Valstybės De-

jog šiandien nėra pavojaus, 
kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės sutiktų tiesiogi-

partamentui savo pažiūras niu arba net it netiesioginiu 
kaikuriais užsienio politikos j būdu pripažinti Lietuvos 
klausimais, ypatingai kurie pagrobimą. Tačiau mes no-
liečia Lietuvos likimą.

Alto pareigūnai išn 
savo pritarimą prez. Eisen- 
hovverio ir Valstybės Sekr.
Dulles padalytiems pareiš
kimams apie tautų išlaisvi
nimo politiką ir pakaltojo 
lietuvių pageidavimą, kad 
valdžios pareiškimuose apie 
pavergtas tautas nebūtų 
praleidžiama Lietuvos var
das.

Vykdomojo Komiteto na
riai priminė Valstybės De
partamentui, kad Jungt.
Amerikos Valstybės nėra 
dar ratifikavusios Genocido 
Konvencijos, kurią jau pa
tvirtino 51 šalies parlamen
tai. Valstybės Departamen
to atstovai i tai pasakė, kad Kongrese, 
šiuo laiku nesą galima ką' Taigi

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS PREZIDIUMAS

pykdomojo Komiteto nariai yra pakviesti Vasario 16-tosios proga atvykti ir kalbėti įvai
riose vietose rengiamuose minėjimuose. Jie tik ką grįžo iš Washingtono. kur Lietuvos 
oikalais lankėsi Valstybės Departamente ir matėsi su eile vadovaujančių Kongreso narių.

Fotografijoje: trys Vykdomojo Komiteto nariai paskutinio ALT suvažiavimo New Yor- 
ke metu: ižd- M. Vaidyla, pirm. L. šimutis ir sekr. dr. P. Grigaitis. (Yicepirm. A. A. 
Olis tame suvažiavime dėl sunkios ligos šeimoje negalėje* dalyvauti).

rime veiksmu, kurie priar
tintų mūsų tėvu žemės iš
vadavimą iš komunistinių 
barbarų jungo. Mes turime 
dirbti: nepaliauti klabinę
Jungt. Amerikos Valstybių 
valdžios įstaigų duris.steng
tis gauti galimai daugiau 
paramos iš Amerikos visuo
menės ir visą laiką kovoti, 
su komunistų melo propa
ganda.

Labai gera proga visuo
menės nuomonei mobilizuo- ______________ ___________________ ____________________________________
ti Lietuvos naudai turėsime ------ 777 T 7 7 . „ 77 . 77 . r,» •
minėdami Lietuvos ne pri-kiekvieną savaitę. Pa- stalu gulėdavo jo mėgiamas. Skaitytojų balsai
klausomybės švente: Altui daroma Rentgeno nuotrau- šuo 
__ -_..x v- t- . ..-: . ... kardiograma,tikrinamas Ln* x -• r . . ka kardiotnama.tikrinamas Linksmu dalyku kartais v<»L-.ihinkim«» tikprašant >1 lietuviu tautos - - Aekdiunkime lik jų
šventė bus oficialiai paini- kraujo spaudimas, a ys/pasi i o n <a ai 'ongie Mes. senieji ateiviai dėjome 
nėta vasari,, 16 d. ir JAV «osis, gerklė ausys ir ki-se, bet jau tokio papras- daug vilčių naujiesiems atei

tos kūno dalys, padaromi į tumo kaip seniau, nebe- vjams Mes kėlėme jiems puo- 
isokie analizai, ypač krei- ra. R. M. tas. sodinome prie tam tyčiaAlto Vykdomasis V1

—Žiema, 
pakentėti iki 
i- teis.

—Bet aš nenoriu kentėti
—Jei nenori, nekentėk.
—Bet pasakyk. Maiki 

žiema negalėtu

tėve! Reikia da tokio spasabo. kad va- 
navasaris saros karsti būtu galima su-

nors šituo reikalu padaryti,: Komitetas dar kartą kvie-P?a.ma dėmesio į vėžio pa 
nes Sekr. Dulles prieš tre- čia ir ragina Amerikos lie- tinimą. '
jetą metų viešai pasisakė tuvių visuomenę pasisteng- Tuose centruose atlieka-,
neigiama prasme ir kad ti, kad kiekviename mieste, mas . patikrinimasis dai-Į 

bas. Jei randama, kad na-

kodėl

pakuot i kelius ar kubilus 
ir sudėvi . t ant šaltesnio lai
ko?

—k I oksl i ninkams 
būti “ėia re*kalo šituo rūpintis,

taip šilta, kaip vasarą? Ar 
saulė nusirito nuo žemės to- 
lvn. ar koks paibelis?

—Ne. tėve. žiemos laiku 
saulė yra arčiau prie 
mes. negu vasarą.

—Nebūk baiamūtas.
—Kodėl tėvas vadini ma 

ne "balamutu"?

nes pati

paruoštų stalų, segėme prie jų 
krūtinių gėles, nes tikėjome, 
kad jie įsijungs i mūsų senas

------------- organizacijas. Įlies joms naujo
Gavome iš mums gerai kraujo, atgaivins jas.

asmens Ši laiška. To nesulaukėme. Ar daug

Kotlėl negrįžta

dabar nesą pagrindo tikė-kur gyvena lietuviai, Lietu
tis, kad jis savo nusistaty- vos nepriklausomybės su- !'Ą'S reikalingas gydyti,
mą pakeis. kaktis būtų pažymėta ispū- siunčiamas pas

.- Bet Altas vistiek nepaliaus dingais susirinkimais ir kuns 8auna V1SUS
> \e’ dėjęs pastangas, kad Geno- gausiomis aukomis Lietuvos rimu duomenis.

cido Konvecija būtu patvir- išlaisvinimo reikalui.
si tarptautine su-tinta, nes

tartis, įgijusi tarptautinio 
įstatymo galią, Šiandien yra 

konservuoja saulės vįenintelis teisinis įrankis, 
ir sviesą. Kai tėvas kuri gaiįma panaudoti ko- 
troką vežant angli

veža
ir šviesą. Ji buvo sukrauta kraštuose, 
prieš milionus metu i viso-

gerai atlieka.
I ' - 27 ..♦K^L.x9— i\ą ji auiena. 

—Ji* 

že- šilumą 
matai 
tai jis

ALT Vykdomasis 
Komitetas

Yv aSniiiuiOii, IAI_7.
1956 m. sausio 29 <1.

vežant anglis, voj su žiauria okupanto po-
saules šilumą litika Lietuvoje ir kituose 1 OOUlinaiM SteiKO-

Kitas dalykas, dėl kurio
tos pagalba

Jis žinomo
savo gydy- kūjį 

dėlty-

Common Council

Girti senatoriai

Viskas aplink mus keičia
si, keičiasi ir mūsų papro
čiai. šiandien kitaip elgia
mės ir viešose vietose, ne
gu anksčiau. Kiti papročiai

—Na. tai kaipgi kitaip K;U> augalus, kurie vėliau Alto Vykdomasis Komite- Kitais metais keliaujanti 
turėčiau tave vadinti, jei- suakmenėjo ir išgulėjo po tas norėjo

g U tu 
proviji 
arčiau

man tokias baikas žeme 
Juk tu žinai, kad

prie pečiaus visada žmogus
L4l\l .

dos dienos. Šitaip Valstybės
energiją taj Lietuvos-atnės

išmoko atrakinti ir

prašo išspausdinti nau-bųų ateivių įsijungė 1 mū- 
;u draugijas? Beveik niekas.

Jis
visiems suprantamu ■'

priežasčių be jo pavardės:' Ir •vra.,tokilL kuri<’ dėl to kal’ 
n tina b* naujuosius ateivius, 
.jei- pe£ {ajp neturime daryti, nes 

ne tikM

“Ir man siunčia iš
j lyno” “Už sugrįžimą į Tė- ne tik jie kalti. 
įVynę, O paskutiniuoju me- Pažiūrėkime, kaip iš tikrųjų 
tu kartu SU JUO gavau ir yra. Mūsų pašalpinių draugijų 
“tovariščiaus” Michailovo nariai nyksta, nauju nepribūna, 
laišką, kuriuo jis klausia. Ją iždai silpnėja. Taigi jos tu 
ar aš pasiryžau grįžti ir jei res
ne, tai kokios yra kliūtys.
Jis man viską išaiškinsiąs.

Aš tam burliokui tenoriu

išnykti.
Kai tos draugijos buvo ku

riamos. buvo kitokios sąlygos. 
Sakysim, seniau savaitinė .$5
pašalpa ką nors reiškė, o šian- 

(trumpai pasakyti: As ir ki-(jjen juų penkinė yra niekai. 
Viceprezidentas Burr, is-. ti, kurie su jumis trumpiau Tai kokia nauda priklausyti to- 

~ ’r nau-

ir kongrese.

išsikalbėti su Sveikatos Centrai. kurie ap-rinktas 1801 meUig> sako, a,’ ilgiau' gyveno, žino, ko kiai toogijai?' To dėl ir nau 
Departamentu, rūpins sveuatą daugiau kii(| senate jam dažnai rei- jūs ištikruju tokiais laiškais iieji ateiviai prie iu nesideda, 
pagrobimo ty- kaip šimtą tūKstančių įmo- kėję kviesti prie tvarkos siekiate. Man atrodo, kad šiandie,

būna šilčiau. Taigi nuo sau- pakinkyti į darbą. Anglimis kaip žinia, buvo pr 
lės turėtu būt šilčiau, jeigu įkaitintas vaduo pa\ilsta į žemesniuose rūmuose

rinėjimas. Šis tyrinėjimas, nių darbininkų. pradės senatorius, nes jie sėdėda-p Tavo'enkavedistai išvežė nieko kita' tik
adėtas veikti visame krašte. s,u.os mi savo vietose su kepurė- : Sibirą

. _ , i. -• . ------------------- ------------- 1953 centrus Įsteigs “Internatio- m:s vajgė vaisius ir kitką. '
ji dabar būtų prie mūs ar-garą. Kims siua masinas, m , bet nebuvo baigtas. Al- nal Ladies Garment AVer- Massachusetts senatorius
čiau. van, liaudinius. laivus ir »as ėmėsi žingsnių, kad šio kers” unija

—Pečiaus pavyzdys čia sndo namus. Be to. anglis ^4 Kongreso Atstovų Rū- šita uni ja piimoj’i prade
tėve. Matai, žiema • mina eleknos^ energiją, muose būtų sudarytas nau-

priklauso ne nuo saulės at- ■ tai;' pai atlieka \isoki jag komitetas tvrinėjimui
stumo. bet nuo to. kokiu 1 ą. ap>\iečia mie»- tęsti, tačiau tos pastangos
kampu jos spinduliai pasie-i'a>< >&tilė. dirbtu- nedavė vaisių. Todėl dabar
kia žemę. \ ašarą jie veikia <^e n tirpina kiečiausius Altas nutarė eiti kitu keliu, aprūpina apie -j iš savo }-uve . 
tipriau. tai yra daugiau rūta.u.-. ■> virtuvėj verda būtent kreiptis i Jungtinių 440,000 nariu. Keliaujantie-kalbas girti būdami.

ledą Amerikos Valstybių Sena- ji vienetai išplės šį darbą Pradžioje senatas posė- 
«... ^e. i elefonas, te-j,, aprūpins likusius narius,Mžiavo prie uždam durų,

Savo naują sumanymą kurie gyvena tolimesnėse het nuo 1794 metų jau pra-^77" rpikui„7VCnr 
vykdomojo Komiteto na-vietose ir negali pasinau- (Įėjo įleisti publiką pasi-lak a 1 ‘ ‘
riai aptarė su keliais vado- doti esančiais centrais. Ši klausyti. Nuo 1801 metų 
vaujančiais senatoriais, pra- nauja sveikatos centrų gru- įsileista laikraštininkai. 18-

netinka

šjldo. nes mūsų gyvenamoji "a ';;, 
žemės dalis būna daugiau -m' ;■ 
i saulę atkreipta: gi dabar. ’eg. ; 
žiemos laiku, ji yra nuo mi \ 
saulės nukrypus ir jau ne- tėve. 
eali tiek šilumos gauti, nes m- t;;

O
a’ba gamina 

efoi
i.', raoija^. te’e.izija,
- ca:’.‘a- tos energijos, 

;u.7ą prieš milionus ..; 
saulė vra sukrovusi

šiandien
vienas kelias bė-

ra toms draugijoms gyvybę 
..... . . . rratesti. tai iu sujungimas,

ma, buri Kitų artimųjų gi-her ir čia vra daug kliūčių. 
. , . į mimų, jau nekalbant apie vienos
John Quincy Adams savo:draugus ir pažistamus. Di 
atsiminimuose rašo, ka

mano broli su šei-

antro<
jų yra “katalikiškos.“ 
tautiškos“, trečios “ci-

senatorių, kurie sakę tuosius iš vergu darbu, te- moteriškų draugijų K.xlėl jos
.. i- • •• 2 negalėtu susijungti? Juk jeipasitraukia rusai iš mano 

tėvynės, tebūnie leista pa
tiems Lietuvos žmonėms

išvažiavo !-e5 a reiKaio pakuoti lams pirmininkas. Keliaujantieji sveikatos. Senatorius Wright sakė,musų
tenai

biznierių
maudvtis. Girdėjau. -atneš šiluma i kokius “ke-: Šiemet bus renkami pre- centrai automašinos, kad

kodėl tenai šilta, o čia šal- Ja,Tie
Juk Dievas tas pats ir °L Alaiki.

!rinkimines programas (plat- mui vieteles, egzaminavimo sachusetts senatorius Ad
as jau pa-ifOmias). Mums rūpi, kad kambarį. Rentgeno spindu-ams> Moterys, sakė jis, 

. . Jjb P’’ki abi didžiosios partijos lių skyrių ir pilną laborato- įneša triukšmą ir sumišima.
< .--------  : . aPle tal ;br" <lz’u. Einu dabar|jtrauktų į savo programas riją. Jie turi savo oro ve-Tas trukdys senatoriams su-

—Tėve. mūsų žemės kli-11 papa>aKOHU apie tai Ąa-Lietuvos problemą. Norint dinimo sistemą ir hvgivnos sikaupti svarstant įstaty- 
r.atas piiklauso ne nuo Die-e*! kai. tai gali būt, kad jisj|O pasiekti, reikia pasiruoš-įtaisymą ir turi šalto iršil-nius

D• • • ti iš anksto. Tą tuiėdami to bėgančio vandene siste- Pasiūlymas buvo 16 balsu
pa.-iinatvmo, tėve. galvoje, Alto Vykdomojo n»<j. prieš 12 atmestas ir tas nu-

■ Komiteto nariai atsilankė Kiekviena vieueta> yra tarimas tepanaikintas jau
Prie< 200 metų paštas įįoepublikonų ir demokratų aprūpintas (laktai u. slauge daug vėlesniais laikais,

apskritas. Vietos, kurios Xe,A y<*rko į Peiinsylvaniją‘ce,?l,.’U0S€ ir..pasimatė su ir laboratorijos techniku. Bet dar “padoriau” elgė-
•'!a baugiau atkreiptos : vasara tik vieną kaitą J partijų nacionaliab Jis gali buli nuvežtas iki <j atstovų rūmuose. Jie se-
sauię, visada šiltesnės. To-B r, anklin. tapęs paštų! viršininkais. Tiek republi- darboviete n aprūpimi i..-,<]ėjo ne tik su kepurėmis,

a Teta via n Hoiida. I)a- x ;t gpjr.ku, oasirūpino su- konų, tiek demokratų cen- ternationui Ladies Garinėm 6et ir kojas ant stalų sudė
jai turiu laiku į saulę yra ,v.,}: y,j lai? 'kad jis galėtų tre bu\° pažadas, Workeis narius da.b<. me-ję. Ten John Randolph iš
..ai.rypęs v;, a.- pietinis že- (.j V( žarna 3 kartus vasa- ka<l mūsų pasiūlymai bustu. Aplankydami fabrikus R,)anoke dėvėjo sidabrinius

ia. c žiema bent kartą per'įklausyti ir jierduoti ata-tam tikrais periodais. Jie pentinus, rankoje laikė di-

via, n 
P

tenai, tai kodėl 
parėtkas ?

- •nau.

.... bet nuo geografinių ,Tlan ’JŽfunoys.
priežasčių. Aš ką tik aiški- -Ik 
r.au. kad saulė nevienodai 
žemės paviršių šildo, nes

laiku 
visas

m- ašigalis, 
šilta visoj 
Brazilrioį pe'eita 
buvo 11b laipsnių 
v’istraliioį taipe”’

Rietu Amerikoj.• J savaite
savaitę

karščio.
vidurva

Ai • x<-me.ie 
•:.»t.-. - t,ė

kas

'tinkamiems komitetams, kai suteiks naiūnis reguliarų <|olį bizūną, eidamas kal- 
tik jie bus įkurti. ,sveikatos patiKrinimą.'^tį liepdavo sargui atnestiį

-ekundę pasikalbėjimų su V als- Pennsvlvanijos v ienetą." Ja- (jal)ojau degtinės, nors jos! 
jtybės Departamento atsto- b;n tilo ina <5 žmonių -i-ja,ri |)„VO t<,g;,vęs Po joj

negalėtų susijungti 
namuose mes galime su mote
rimis sugyventi, tai k«»dėl ne
galime su jomis vienoj pašai, 
pinėj draugijoj būti? Ką sa

kyti, tada niekas manęs nė Rote. moterys? Ar nebūtų gc- 
vienos dienos Amerikoj ne- riau. kad mūsų draugijos su- 
sulaikytų. Taip padarytų ir šit noktu?
kiti. Pranas Naunčikas

O kol taip nebus, tuščios---------------------------
tavo pastangos įvilioti ma-i 19O3 m birželio 16 d. For- 
ne ir kitus į savo pekliškus ųas pradėjo su §28.000. o 
spąstus. Verčiau uždaryk šiandien Fordo bendrovės tur
savo kromelį, SU lietuviais tas siekia pustrečio biliono do- 
biznio nepadarysi.” lerių.

LENGVAS HUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadvay, So. Boston 27, Mass.
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tgyvas. Jis jau eina 76 me
ntus. Stiklius seniau vra ne-I •
mažai eilėraščių rašęs ir 
“Keleiviui.” Jis yra išleidęs 
ne vieną leidinį: “Davatkų 

Ar klausosi mūsų radijų? vietų Sąjungos Aukščiau-gadzinkos,” “Girtuoklių ga- 
Dažnai klausiama, ai Lie-'?“">« Soviete «*». kad dzinkos” ir kt.

tuvoj girdi laisvojo pasaulio ^,e.t?v05 pramonės gamyba Si, ie šiauiiu,
radijo pranešimu. Grįžusie-,9uo me‘ais „
ji iš anapus sako, kad taip.i^.I’“8* P’lygmU su Komunistų spaudos pra-
Žinoma, reik turėti gera ra- metais ir beveik pen- nešimu, Šiauliuose dabar
dija ir pasiryžymo, nes už kartus palyginti su 19- esą 5 kino teatiai (muviai).
klausimą si nesovietinio ra- metais. Aikštė netoli bažny čios pa-
dijo pranešimų gali nufcen- Popietyje tas bus teisybė, vadinta Peigalės vaidu,
tėit. Tačiau daug žmonių bet kiek iš tikrųjų ji padi- P1^ Jos,ba?5a^’ta.s aukštų
neiškenčia ir drįsta to už- dėjo, to ir pats Šumauskas “Aušros viešbutis,
ginto vaisiaus ragauti, nežino, nes ten visi vienas Teatre tebevaidiną prieš 
Klausosi, žinoma, gerai pa- kitą apgaudinėja. kara vaidinusios Bindokai-

Iš Pavergtos Lietuvos
JIS GAVO KONGRESO MEDALI

inisburgho mokslininkas dr. Jonas Salk už išrastus 
prieš vaiky paralyžių vaistus gavo kongreso medalį, 
čia matome išradėją dr. Salk, laikantį rankose gau
tąjį medalį.

Kerta miškus Karelijoje

sislėpę nuo nereikalingų K#Jto didinMna >ė Pilikauskaitė tebedirbąs
akių ir ausų. ; dailininkas G. Bagdonavi-

Todėl krašte daug žino- Naujo penkmečio plane 'čius, režisierius Juršys ir kt. 
ma ir apie Vliką, ir Baltą, numatyta padidinti žemės Gimnazijos direktorių esąs 
ir bendrai apie lietuvių ūkio gamybą: mėsos beveik Jonas Vencius.
veiklą laisvajame pasauly, du kartu, pieno daugiau Gauta žinių, kad pernai 

Sovietai stengiasi Vakaru kail> 2 ka?tu- daa-miręs dr. Kantaraviėius.
xnų pranešimus trugdyti. 2

Važiuojant pažiūrėt Amerikos
(Tęsinys)

Yellovvstone parkas
Tas išgarsėjęs parkas yra \Vyomingo valstijoj, įsi

kišdamas po truputį į Montaną ir Idaho. Jo suglausta 
i istorija tokia. 1870 metais keli jauni vyrai išvyko iš 
dabartinės Montanos teritorijos Yellovvstone paupio 

: tirti ir atsidūrė toj vietoj, kur dabar tas parkas yra. 
Jie nustebo pamatę švirkščiant iš pu žemės verdantį 
vandenį. Patyrinėję šitą apylinkę plačiau, jie rado 
tiek įdomių gamtos vaizdų, kad tūli jų užsimanė visą 
plotą pasisavinti (remiantis atradėjo teisei ir išnau
doti jį savo tikslams.

Tais laikais atradėjas galėjo pasisavinti Ameri
koje bet kurį žemės gabalą, jei ta vieta dar nebuvo 
kitų pasisavinta; reikėjo tik ją paženklinti ir užre- 

ikorduoti savo teisę (claiml. Jie tačiau negalėjo susi
tarti dėl klausimo, kaip būtų geriau tą plotą savintis: 

i visiems bendrai, ar kiekvienam atskirai. Negalėdami 
geriausia būtų 
Ir 1872 metais

stočių pranešimus trugdy
Seniau trugdydavo raio-” 7’ v*

bet 1954 metais Kau- bevelk..4 ka,tus- bulvl« »P'«nais,
ne pastatė galingą trugdy- pustrečio karto.

Susovietinta
geografija

Dabartiniai okupantai, Ignatavičius, miško ištrau-, susltarti, Jie galų gale nutaiė, Kad 
smarkiai apnaikinę Lie-kimo skyriaus viršininkas 'pavertus tą vietą valstybiniu paiku, 
tuvos miškus, dabar būtiną — Vytautas Gudzinevičius, Kongresas nutarė paimti šitą plotą valstybės nuosayy- 

: miško medžiagą į Lietuvą be jų, ten pat dirba vyr. bėn ir paversti jį nacionaliu parku, kad galėtų juo 
gabena iš kitur. Didesni jos inž. Adolfas Uginčius, naudotis ir gėrėtis visi piliečiai, 
kiekiai esą “broliškosios plugdymo kontoros inž. Al- Tai tokia suglausta istorija.
Karelų - Suomijos respub- girdas Skirkevičius, piūkli- Nuo to laiko Kongresas yra suvalstybinęs jau daumo stotį, o dabai- tokia sto- Zuvovas — kolchozo 

tis jau veikia ir Vilniuje, pirmininkas
I

Susovietintos Lietuvos likos pasiūlyti” pasiimti išninkąs Juozas Jokūbaitis, giau kaip 100 kitų įdomesnių vietų ir pavertęs jas tau- 
išlaikvtu nesudar-

vietų Sąjungo 
per kurį vi 
persiunčiama iš

eile
siųstuvų,

bangTt Komai blogai užderėjo ka.”
Maskvos, o praeitais metais kornu Reikalą paiuosė

kitos ir 
mis

iš čia pat. įvaino- ]5UVo užsėta 133,700 hekta- Lietuvos mokslo

pasėta. neprižiūrėta, o kai- *eiSias 
kur sėkla net visai nesudv- -10\ pavedimu ,n 

turiniu. v einale
r.usakvtu

rams.
Gyrėsi laimėjimais

M. šumauskas (dabar jis 
yra pavergtos Lietuvos mi- 
nisterių pirmininkas ? So-

O f)

Gyvas K. Stiklius
Kostas Stiklius

Lietuvos geografija, jos 
; ūkis. kai kas iš lietuviu

SKAITYKITE

ius Doug-
gyvenvietėj pagrindinė ga- Uždirbti ten, kaip žmo- las McKay savo brošiūroj apie tuos paikus sako:

Tarvbu tvė pavadinta ne Stalino, nės įtikinėjami okup. Lietu- “Valstybinis parkas yra neapkainuojamas Jungti- 
akademi- Lenino arba Sniečkaus var- voje, “galima. Paprastai nįų Valstybių turtas, laikomas žmonių pasigėrėjimui.

\ ilniaus. Gy-transportai iš Lietuvos jš-visų parkų sistema yra saugojama nuo komercinio iš
kas dvi savaitės. 1 a- naudojimo, nes tik tuo būdu aukšta jų paskirtis gali 

kitm net n įajonų ko-^t užtikrinta visuomenės labui.”
mis a ličių vei uo- labai gražus pareiškimas, tik gaila, kad
ėja is savo rajonų, ... . , . - . -• . ,,, , , -i • . tikrumoje taip nėra. Mes atvažiavom i Yellovvstoneplugdvmo ruožo kon-norėdami tuo budu apsau- , . x A

tora įtaisyta prie Gimalo goti, kad neišvežtų darbo jau temstant todėl visų pu ma rėmėjo susirasti
ežero, kuri Sunos upe jun-jėga. Į Karelija leidžiama nakx*Paikas labai didelis, užima _.21->,2<>0 akrų 

nusakoma Raiknavaioko ežeru.; vykti ir su šeimomis. ‘ PloM- Susiradom miške paiko administracijos nąmą ir
Upėje vra 27 kriokliai, _________________ i klausiam, ar galima gauti guolį, Mums pasako, kad

- "a! P L- Pat>'s didieji Euro-. NIEKAS NEKERŠYS reikia važiuoti apie 2d mylių iki tos vietos, kur esąNIEKAS NEKERŠYS
_ pcje. Vandeniu per mini- _____

-' mąjį Raiknavalokos ežerą, -‘Vilnyje” skaičiau
■ vieną iš 40,000 Karelų -įprūseikos “Kasdieną”. Ten dešimtys žmonių stovėjo eilėj prie ofiso langelio. Pri-

nors Suomijos ežerų, plugdomi;jjs priminęs, kad iš Wauke- siplakėm ir mes. Reikalai atliekami greitai, nes in-
. - ,etn? miš-gan, Ilk, Augaitis sumanė formacijos čia trumpos ir sausos. Tvarka kazarmiška.

,bai yia tik geogia mn? pa- j<o> pjrniasis iš ten trans-ignžti, rašo: “Teko nugirs-Smulkmenų neklausinėk. Pasakai keliems žmonėms no-

tebesąs kultūros. IyzaP«7V V
__ _______į istorinė praeitis

{lėta, nuslėpta.

j Lietuve* 
via nuty

nakvoti. Nuvažiavom te- 
L. nai. Radom milžinišką pastatą, kurio viduje kelios

pi įstatyta stovyklų turistam?

Vertingas Knygas
Matykite, rusams,

i ir komunistams Lietuva da- rnilionai kubiniu metru miš-

\a mimas, o jo> pi«u ^uvo pagjųStas ir į ti, kad yra ir daugiau pa-ri nakvynės, ir gauni paaiškinimą kiek kainuos. Ke
lnės sta-našiai galvojančių dipukų, turiems asmenims — 87.50. Geresnių nėra. Užmokam 

Ko jie prisibijo tai savo ta- pinigus ir gaunam numerį. Dabar laukit iki vedžioto
jo -riamųjų draugų keistoj jas jūsų numerį iššauks. Tuomet eikit paskui

......... „ .. . - - Niekus nušnekėjai! Nie-
^;.rSi^\"A,i?^,e.,”.\.4aM:Ko'riun'ftl,ltos ?U?1JOS ,m- aprašydamas lietuvių mis-kas nė neman0 tokiems Au. 

t-ctTic i , !PeriJos provincija — nia-;kakirčiu gyvenimą ir
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI A.\(

LIšKAI. G eriausias vadovėlis pi
dedantiems ancii-Ra: mokytis: duoda TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ.; t 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. Paiašė Leonas Blumas. Trumpas Į ZUtlS 
Kaina ..................................................73c socializmo aiškinimas. Kaina
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 

chelsonienės jmrašyia: 230 įvairių 
receptų, 132 pusi. Kabia ....$1.23

DEMOKRATINIO SOC I A 
PRADAI. Populiari ir

VA« nn« VAC vi-nr« nvT -ŽU- kn>ca klausimamsK LS. x? V-BL ‘ K . ZL' t«. Kaina
MAITIS NEPRAžLS. Balio Sruo-

jdomus aprašymas, i.a.p Jonis SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

JL

dar- Vedžiotojai šaukia po keletą numeriu iš karto.

go
C,1 v tu VA Vinupu , 1 • • l • . -1 J. I .'VUljrov, » VVA, .
Jcijos jungą, tai 1796 m., darbininkai ten esą įkuidm- ęay gpjžti, niekas tau ne 

i~. ',, - t-ti “orariiHKP aiikžtunsp lia- *, » ' ‘ _• j ............•/vi.AMZj.uno irv ADL.iui.in. r i * jv —0^7 — 7 .• o ? ’  
rasė E. Vandervdde, vertė Vardu- gruodžio 12 d. Cai’ė Katlė,11 gižiuose, aukstUOSe na-įųį, nors jrKaina ----------- v :x 4.:i  4.— ’

Mažrimas 1S12 metais iš Viekšnių į 
Kauna nusikraustė ir Napoleoną ie- nas. 
gčjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.301

Va\ondXp eSa Cnimmp3 L1ETUVIV kaj.bos istokija. j kino Lietuvos vardą ir jos minimojoje
"M“bi-v/Ų S!'-‘>r2o žemes ,,ava<n„o -Severo - ~ G.n»lų
MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo- ,tfi

iros triiojriska istorijos kronika. I
173 pusi., didelis formatas, eeraį JUOZAS STALINAS, arba kaip
popiera. Kaina ...........................$2.50 Kaukazo razbaininkas buvo pasida-
KON-TIKI. Thor 1J. yerdaid apiašy-Įcę* Rusijos diktatorių. Kaina ..23c 

mas nepaprastos šešių vyrų kelio
nės plaustu iš Pietų .Amerikos į Po
lineziją. 413 pus!. Kaina. .. .$3.73 
ATSIMINIMAI.

.... 10c ii
daug viso- 
esi lietu-paleistuve praminta, panai- muose, kai is- tikro ten pat kiaulvsčiu

Kliuiino k«lnMiviafms ,)adal.ęš. .
gyvenvieteje M Urbona,

vaikai važinėjant rogutėmis• 1- . * • 1 1 J • I

Iseinamoj vietoj meška

Kambarys ne visai mažas, bet panašus daugiau 
• tvartą, negu į gyvenamą vietą. Baldų nėra, tik dvi 
; lovos, ir tos gremėzdiškai sukaltos is šiurkščių malka- 
galių. Tarp lovų nėra jokios uždai,gus. Apšildymas

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpa ...
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-įpanaiKl

TSIMINIMAI. Stefanijos Paltana-į „uomenės santvarka ir kodėl ji dai j
vičienės prisiminimai is jos jau- keisis. Kaina ..............................25cj *•’ - *

TEISYBE AI.IE sovietu j?- ant. komunistinio kui pa-ny
APIE LAIKĄ IK ŽMONES. Poeto* RUSIJĄ, arba komunistų .diktatu- j J IRUS ištemptą.

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškinį, Tuma, Savickį, Giras ir kt 
249 pusi. Kaina ...........................$2.50

geografija
Kristaus vietininkas? Pa-i pa vergtoje Lietuvoje atski- 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu, . 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.29 l ai liei 3 (teStomi. \ lsd
socialdemokratuT^ir^bol- plakta Į bendrus Rusijos 

SEVIZMAS. Pagal K. Kautsk
.. .     .. naujausiomis žiniomis papildyta tuo

POPIEŽIAI IR LTETt VA. Kunigo (Jausimu knygutė. *’*■—
M. \ aladkos parašyta knyga. 2-M*.

nusl. Kaina

MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 
svarbiausias veikalas, išvertė M.

Miškinis. 21K) pusi. Kaina... .$3.25
RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės 

parašytos indų ir kilų tolimųjų 
tautų legendos. 220 pusi. Kai
na ....................................................$2.50

-t i u.*,.,.: venų iremuniai ir paoege-įbruko i savo iston- ... i » -RytojIiai

ra faktų šviesoje. Trumpa bolše’iz- T . , _ ,____ , •• • , •
mo istorija ir valdymo praktika. La-I LietUVOS bei.dloji i>t()l 1-
>ai daug medžiagos. 96 puslapiai ja įos liteiatŪl’OS istorija.
kaina ................. ................. . utre .
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA net JOS dabar

imperijos dalykus.
Visos SSSR mokvklo? tu-Kaina...........25c

Caina ...............................$2.5ii KOKIUS PILA US ŽMONES GAR ... Kpn<ji-a lil'Otrrama ii" tUOS, . KINO SENOVEJE. Dievų yra vi- 11 piOgiaill.l tt tuo;
ES RAšl -.I. < ar :cs:<'s įvairiuose kraštuose ir jvairiuo-, paČIUS VadoA'ėllUS, 1S l’USU

-e laikuose dievai buvo kitokie. Ko-;,* _
ŽEMAITE!

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra-',.;c buvo 
švtojos paveikslu. 12$ puslapiai. Kaina 
kaina ..................................................30r

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS.
NEPRIKLAUSOMOS LIETI V OS parašytas istorinis romanas iš Že--

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa-1 ma i Ii jos krikšto laikų. Su kietais
veikslų, 225 pusi., gerar.-.e popiety ■?. a,Klarais. Kaina ...................... $3.59
Kaina ..............................................$3.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar |ęnyga< Bet ir šie vadovė-

senųjų lietuvių dievai? i kalbos kitoms tautoms įš- 
..$i.9O verstus> Vieninteliai pačių 

p. Aneikio lietuvių parašyti vadovėliai 
yra lietuvių kai bos abėcėlė 
ir lietuviu kalbos skaitymo

A KISS IN THE DARK. J. Ja/n-.i- toks tvanas būti ir ką apie 
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai, „ako mokslas. Kaina

150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, _____  ___________ .... , ” • , , iminkštais viršeliais .....................$1.0 DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu- bendro VlSOiUS mokykloms
vos socialdemokratų rastai dėl bol- ... . .

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ;ev-.ku okupacijos ir teroro Lietuvą- Kalbų tUlTlUO.
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je. Kaina .......................................25c

Amerikos lietuviams. 14 1 puslapių.
Kaina ...........................................  $1.00

25c liai parašyti prisilaikant

Kontoros viršininkas yra
: dien”—sako

rytoj tik ne 
visi tinginiai. 

(Vokiečiai)

’ks
kų yra bendras toiletas ir 
kolonijai.

Išėjom laukan pasidairyti 
Niekas nenori būti tokiose 
kia Washingtono valdžią, 
leido savanaudžiams koncesininkams turistus išnaudot. 
Visi sakėsi rašysią savo kongresmenams ir senatoriams 
protestus.

Pagaliau grįžom į kambarį, užsikandom ko tu
rėjom, sulošėm “sambą” ir nutarėm gulti, žiburį už
gesinę. Bet moterys užsimanė dar paieškoti moterų 
kambario, kurį vedžiotojas sake esant už poros blokų. 
Pasiėmė elektrini žibintą ir išėjo. Po kiek laiko iš- 
giidom jas klykiant. Mudu su Kapočium šokom lau
kan. Mūsų moterys atbėga uždiistisios: “Meška, meš
ka! šaukia abidvi. Pasirodo, kad išeinamoj mo
terų vietoj jos rado įsirioglinusią mešką.

S. Michelsonas
____________ (Bus daugiau)

-ian. kampe ir nusijuokė: bet paaiškino, kad už poros blo- 
švirkštas visai stovyklų

Kiti turistai irgi lauke, 
lindynėse. Visi įtūžę smer
kiu1. valstybini parką už-DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

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

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

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 bažnytiniais 
ir tautiškais vardais.

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

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

“Keleivi.”
636 E. Broadvvay

So. Boston 27, Ma»s.

Gyvenime nevisada n »•> Ten, valdo Lėni- 
Hitleris,

y**» rraneo, Alusolini. Peronas 
visada savo vaidmenį g»iai 
suvaidinti. Epiktetas

Senovė įtuis mokina kas 
geriausia, <> dabai lis k.t 
tinkamiausia. B. Franldin

kame
patys pasirenkame roles. nas. Stalinas, 
tačiau mūsų pareiga v,., r.-....... ■>.

Tai tokiais keliais eina 
naujieji Lietuvos rusin-,rir.ė apysaka iš pirmųjų krikščio

ni EVĄ. nvbės laikų Romoje, Palestinoje ir. 
visiems Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio ; tojai, dabai"

.........Kaina .......................................................^ pasivadinusieji, bet faktinai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: caro laiku tęsia utie ii rusifi-

KODĖL AS NETIKIU I 
Pilna argumentų, kurie

{domūs. Kaina .....................
komunistais

KELEIV1S
636 Ea*t Broadv.ay So. Boston 27, Mas*.,

Racijos dalba Lietuvoje.
J. K.

i

ar ( ”•!’ijščiovas. t<m laisvos 
darbiiu'r.kų unijos yra su
naikinamos.

AFL-CIO pirm. Meany
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Moterų Skyrius

Ar moterys bus kunigais?

' Cuy de MaupassantParyžiaus ir New Yorko 
i madų kai aliai patys juokia- 
• si iš kvailų manų, nei nuo 
jų atsisakyti neįmanoma.
J os mados neša milionus 
pajamų gudriem žmonėm, 
o mūsų vejų gaudytojoms 
gėliau ue gaivos, nesaų'. t,e 
man c s.

Bet man atrodo, kad dėl
. .. moteriškų madų ir vyrai

Skandinavų kraštai (šve- Norvegijoje yra apie 50 i-aĮtj. AiiKsčiau vvrai sukv- 

dija. Norvegija ir Suomija) teologių, bet iki šiol nė vie- oau. iat{ ir,o?eis ilgas 
Europoje yra patys pažan-na iš jų neturi teisės teikti plau^a^ v tujup-s protas, 
giausi tiek saro socialiniais sakramentų ir gauti parap.- L,nili. jc-i esi moteris, tai 
įstatymais, tiek ypač ista-ją. li.-t viena moteris, pa-turi būti k.aila, nes mote- 
tymais. liečiančiais žmo-nelė Angens YVoid. turi tei-rls ls prigimties už vvra 
gaus teises. Bet iki šiol. sę krikštyti vaikus ir teikti prastesne. Pačioms mote- 
nors labai keista. Norvegi- kaikuriuos sakramentu?, nms ligi plaunai pasidarė 
ja nepatvirtino Jungtinių bet ir ji negaji pavyzdžiui Į.ajp kvailumo ženklas, ne- 
1 autų tarptautines konveu- laidoti numirėlius urna teist- žiūrint. kad niekas taip 
vijos dėl moterų lygių tei- ti moterystės sakramentą, moters nepuošia, kaip ilgi, 
siu. Patvirtinti tos kor.ven- Ji dirba vienoje ligoninėje. oražūs plaukai. Kai mote- 
eijos ji negali todėl. kad bet savo parapijos neturi. 1VS praoėjo truputi laisvm- 
Norvegijos moterys sako. Dauguma motei ų teologių vyriškos vergijos. kai
jog jos dar Norvegijoj ne-dil ba kaip seselės, mokyto- pradėjo* Įgauti daugiau lais- 
luri lygių teisių su vyrais, jos. “sielos vadės ligom- vja> jOS panoro nusikratyti
Norvegija pirma turi su- nėse. bet kunigauti teisės lo' kvailumo ženklo __  to
teikti lygybę moterims sa-negauna. ilgo plauko — ir pradėjo
vam kiaste. tada ji galės Norvegijos klau?imas dėl kasas kirpti. Na. o prie 
patvirtinti tarptautinę kon- moterų kunigavimo plačiai trumpų plaukų tinka ir kei- 
venciją dėl moterų lygių diskusuojamas taip pat Sve- nės, tinka ir cigaretė bur- 
teisių. dijoje ir Danijoje, kur mo- noje.

Kur gi norvegės neturi terys taip par norl bul1 R”' Dakruojietis klausia, kaip 
Ivgiu teisiu su vvrais? Nagi, ni\ais\.. , , atrodytų vyras, jei jis apsi-
nuo li’39 metu Norvegijoje ^\^dijo? pai larn^ta? ne-vilktų sijoną ir užsiaugin- 

veikia istatvmas, nagai ku-
ap-

IVlAt’GlASI LIETTM!
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Istorija apie kaimo merginą

moteivs negan būti ku-

. priimti Dilių tų ilgus plaukus? 
nėl moterų teisiu kunigau- Apsižvalgykim tik

bus prnmuis. nnkui ir pamatysime, kad 
itas niausimas. daug vvru vaikšto su ilgais

ja. kaip ir kiti skandinavų Iii; ši- i t’k Danijoje mo- plaukais (rašytojai, pa’.sy- 
kraštai. yra išimtinai pro-tei ims leidžiama kunigauti, tojai ir kitokie meninin- 
testantų liuteronų kraštas. Tt n jau trys moterys kimi-kai), ogi tokių, kurie sijo- 
Bet ir liuteronų kunigai vy- gai turi savo pa: apijus ir nus ant nugaros dėvi—-pil
iai nesiskiria nuo katalikų kunigauja su dideliu pasise- gatvės. , f ik pasižiūrė-
kunigų savo požiūriu i mo- kimu. ' et kai pirmoji mo- kit į vyrisk
telis. Jie mano. kad bažny-teris gavo uarapiją <tai bu- marškinius: vis

20 metų), tai 500 tukai, karvytės, gėlytes gra- 
areiškė pro- kiaušiai išpaišyti, spalvos

>einigais ir gauti parapijų 1 
teikti sakramentu. Norvegi- ’"“1

tu bet

vasarinius 
ie paukš-

čioje moterims ne vieta yra vo prie 
vadovauti ir rodvti kitiems kunigu

Gordon Lutas. 17 m. amžiaus, iš Davvney. C 
džiaugiasi, kad lietus sudrėkinu j«» saloėiu lauką 
mes net 3 toliu gilumo sluogsni. Mat. jo laukai 
tokioj vietoj, kame lietaus tėra labai mažai.

JAU PAJĖGOS MAŽINĄS

Jau pajėgos mažinąs: vistu, kaip lapas; 
Jau protas leinesnis, šaltesnė širdis.
Ir gi eitai slogins mane amžinas karias, 
lr plaus mane užmaršos greitai vihrs.

Bet geisčiau žinoti labai aš širdingai. 
Ar bus nors toliau tau, tėvyne, geriat, 
Kada, o brangiausia, tu būsi laiminga'. 
Kada gi kvėpuoti galėsi lengviau?

Kada gi ant tavo išartos krūvine.- 
Liuosybėš dainelę vaikai užgiedos?
O bočių žilųjų vargus atsiminę.
Širdy atsidus ir kaip reik pagoti -s?

Pr. Vaičaitis

Tęsinys 

II
Nuo tos dienos ją apėmė bekraštis nusiminimą-'. 

Dirbo ji mechaniškai, negalvodama, ką daro, tik ru vie
na vienintele mintimi galvoje: “Jeigu žmonės sužinosi ’

Toji nuolatinė baimė taip ją paveikė, ka i ji : 
iteugė pagalvoti, kaip išvengti tos gėdos, kini, ii ži
nojo, tikrai turėjo ateiti, kuri «buvo nepataisoma, ar
tėjo kiekvieną dieną ir buvo tikra, kaip pati maus. 
Kiekvieną rytą ji atsikeldavo daug anksčiau už kitus 
ir atkakliai bandydavo apžvelgti savo figūrą sudužu
sio veidrodžio šukėje, prieš kurią ji taisydavo?! plau
kus, nes ji susirūpinusi stebėjo, ar kas nors negales 
pastebėti joje pasikeitimo. Dieną ji kas minutę Am
telėdavo dirbusi ir pažiūrėdavo i save nuo gaivas kai 
kojų, patikrindama, ar jos priejuostė dėl pasui ėju
sios figūros nepasidarė pertrumpa.

Slinko mėnesiai. Dabar ji beveik nebekalbėk.. o 
kai kas nors ją ko paklausdavo, atrodė, kabi ji -nesu
pranta. Ji žiūrėjo išsigandusi, su baimės išplėstoms 
akimis, drebančiomis rankomis, ir šeimininkas kartais 
jai pasakydavo: “Vargše mergele, kaip tu sužvink jai 

--------- paskutiniu metu.’’
Bažnyčioje ji pasislėpdavo už pilioriaus ir nebe- 

' drįso daugiau eiti išpažinties. Ji bijojo susitikt’ kuni- 
; gą, kuris, jos manymu, turėjo antžmogišką galią skai

tyti žmonių sąžinę: valgant ji vos nealpdavo iš baimė-, 
kurią sukeldavo kitų samdinių žvilgsniai. Jai vis au o- 

i de, kad kalvių piemuo, apsukrus, anksti subiemlęs 
vaikiukas, žinojo apie ją viską, ir jo didelės akys 
atrodė visą laiką ją sekiojo.

j ; Vieną rytą laiškanešys atnešė jai laišką. Kadangi
Į savo gyvenime ji dar niekad nebuvo gavusi laiško, ji 
i taip išsigando, kad turėjo prisėsti. Gal tai buvo nuo 
;jo? Bet ji nemokėjo skaityti, todėl tik sėdėjo susi
rūpinus, drebėdama, laikydama rankose tą popieriaus 
gabalą, išrašytą rašalu. Po kiek laiko ji Įsikišo laišką 
kišenėn, nes ji niekam nedrįso patikėti tos paslapties. 
Ji dažnai sustodavo dirbusi ir pažiūrėdavo i eilutes, 
parašytas lygiais nuotoliais ir užbaigtas, i parašą, isi-

—vaizduodama neaiškiai, kad štai staiga ji ims ir su- 
lovanų {aras. kas parašyta. Pagaliau, kai ji pajuto, kad 

baimė ir smalsumas varo ją iš proto, ji nuėjo pa

n

gerą kelią. Jeigu einat į testą ir paprašė atleisti juo? sargiausios ir rysuiausios, >ai uždengiamą puodą, už-Užsakė “Keleivi” 
bažnyčią kaip nusidėjėlės iš vietų. Dabar Danijoje kaip tik moteriškiems sijo- pilk 2 puodelius vandens ir
ir atgailautojos, tas puiku, pirmieji ledai atrodo pra-nams, bet vyrai nesigėdi virink ant lengvos ugnies Peter Klem iš Cokhva- mokvtoia kuris nanrašė ia sėstis ir perskaitė lai to-
1 . • • • . • i- ~ - i: _ i . _ i . Z... - r. iri n m u,-i U ir-.' i -i 1,- ____  i  •• j___ . . -»,r • i - , - , ' '' J *’ 1 1 *" J ‘ 1

užsakė'Noivegų moterys jau ke-Iki šiol tarpininkavimas su anode Kaip vyrai ir nene-tytą ir svieste pakeptą svo-iš Brooklyn, N 
liasdešimt metų kovoja dėl Ponu Dievu ir Viešpaties siojo tokių languotų ir gė- gūną. laikrašti ir kalendorių Mis.
teisių būti kunigais ir Įeiti žodžio skelbimas buvo iš- lėtų rūbų, kaip nešioja da- ** / Kaskus, Mays Landing,
i dvasiškių luomą. Per pa- imtinai vyriškas darbas, oar. Bet nieko nepadarysi, Pyragėliai prie arbatos N.
skutimus 34 metus Norve- nes, anot apaštalo Povilo, keičiasi laikai, keičiasi ir
gijos Moterų Taryba 17 “moterys susirinkimuose moterys. Keičiasi moterys,
kartų Įteikė prašymus pa- turi nekelti balso.” O da- pasikeičia ir vyrai.. . Kai’
keisti Įstatymą, draudžianti bar štai moterys nori pa- moterys vyriškėja, tuomet
moterims būti kunigais, bet veržti iš vyru ta garbingą vyrai pradeda moteriškė-

pralaimėdavo. profesiją ir pradėti tarpi- tu ...
Anele Liutkuvienė

Norvvood, Mass.

visuomet
1 ereitą rudem Moterų Ta- ninkami su Dievu, nežiū- 
ryba kreipėsi Į Teisingumo rint. kad vyrai kunigai nuo 
ministeriją. nurodydama, amžių vadino moteris pra- 
kad pagal Norvegijos kons- garo vartais ir “velnio tar- 
tituciją moterys turi teisę naitėmis.”
būti ir kunigais, bet teisin-----------------------------------

1 {modelis sviesto
1 ir ’ | nuodelio cukraus
2 išplakti kiaušiniai
2 kiaušinių tryniai 
A- puodelio grietinėlės *Vtanu\ D’abauskui, 
(\vhipping cream) kmsom.dile. Mass.
4 uodeliai miltu

Aš tau rašau pranešdama, 
ponas Dentu, j ra-

Už jūsų mylinčią motiną,
Cezaris Dentu,
Majoro pavaduotojas.”

Ji neištarė nė žodžio ir pakilo eiti, tačiau kai 
jos kojos pradėjo linkti: ji nugriuvo

Keršis iš Worces-‘ kelio ir pasiliko ten iki vakaro.
atsidūrė viena,

ter, Mass.. užsakė laikrašti Kai sugrįžo i sodybą, pasakė šeimininkui 
metam ir trim

sa vo 
likti 
dar-

PRITARIU IR AŠ

.\ e.-enai

ŠEIJILMNKE}!

gurno ministerija, prieš įš- 
nešdama sprendimą, turi 
gauti vyskupų pritarimą, gi 
vyskupai šiaušiasi prieš mo- ,a>;,da na ap:e 
teris kunigus. moteriškumą. nag"vrė

Aviena anglišKai

o.o-
2 svarai avienos

lienė. 2 morkos
is ir 4-t bulvės

Pa- 1 orančis
a? pa- 1 obuolys

pipnų,

mėnesiam nelaimę, šeimininkas leido jai vykti namo ir o: 
YVil-'tiek ilgai, kiek reikės. Jis žadėjo primti ją ateu 

j ban, o tuo tarpu pasamdyti padienę moterį.
* Jos motina mirė greit po to, kai Rožė parvyko,

žiupsnelis cinamono, šauks- -^ex Dialtuva, Drovi- .r kitą dieną ji pagimdė septynių mėnesių mažyti, su
teks vanilės, kapoti riešu- rtence, R. I., atnaujino pre- nykusi kūdikėli, kuris buvo liesas, kai)) griaučiai, ir 
tai ai- spalvotas cukrus ir 1 numeratą savo svogeriui .JJ galėjo kiekvieną išgąsdinti. Atrodė, kad vaikas \isą 
saukstehs kepimo miltelių. A- Lapmr-Kui, gyvenančiamj?pKa kenčia skausmą, jei spręsti iš to, kaip skaus- 

Pirrniausiai išmaišyk Touinon, Piancuziioje. mingai jis judino savo sąnarėlius, kurie buvo plo- 
sviestą su cukrumi, kol pa- , t. .. ? nvčiai. kaip vėžio kojos. Bet jis gyveno, nežiūrim;
■sidarys minkšta ir P«n ko- ; jj pasakė, kad yra ištekėjusi/ bet negali ‘la
sė. Pridėk kiaušinius, grie- . Klem/or u-i ni l?ar apsisunkinti vaiku ir paliko ji vieniems kaimv ian s,

, inilk vT«n2 n Buenos Aires, Argentina. kuile Pažadėjo gerai jį globoti; pati grizo į daroą.
•lada Įpilk vaniles, o atski------------------- --------- ------------- Tada jos -hdy kuH uip iJgai buV() suže;sta ginR.

vyrų tvirtovė, kurioje vieš- stabas moterims. Aš sutin- druskos, 
patauja išimtinai vyrai. Jei-ku su. daugeliu Pakruojie- miltelių

. „ rai sumaišyk miltus su ke- 
eume pjmo milteliais ir pamažu 

sudėk Į sviestą, visą laiką
g u ir i ją Įsiverš moterys, čio minčių, bet noriu pa- Avieną nuplauk, suplaus-'maišydama. Pridėk einamo 
tai nelik? nė vieno? profesi-klausti jo. k: itikuojančio »yk ,• a£.j)ęi-({i({eles porcijas,’no. Padarius tešlą, pastatyk 
jo?, kur viešpataus išimti- moteris Jr moteriška? ™a* apibarstyk druska ir pipi-jį šaldytuvą kelioms valan- 
nai vyrai. das. kaip jų isveimti? Gal ..ais jr <udėk i kiek gilesni'doms. Iškočiok ant miltais

\KOSI Mūši.EIBE .$22.000

Ahrahnm Lincoln Day. S!) meto. ir jo žmona SO melu, 
i> i.creM' Iii., sugrįžę i New York.?, po 5 mėnesiu 
kelionės Europoje, paneigė pasklidusiu? gandus, kad 
jie išleido \isas savo sutaupąs $22.000 ir buvo atsi
dūrę Anglijoje senelių prieglaudo. Kaip bebūtų, jie 
savo kelione esą patenkinti.

{.uodą. Perplauk išilgai dvi 
morkas, Įdėk nuskustas 4 
bulves (gali j>erpiauti pu
siau i vieną orančių, su-

pabarstytos lentos ir iš- 
piaustyk visokias figūras. 
Patepk jas kiaušinio tryniu, 
sudėk ant neišteptos blėtos

pjaustytą i 4 dalis ir taip!ir apibarstyk spalvotu cuk- 
j>at rūkštų obuolį, supiaus-Įium arba kapotais nešu
tytą Į dalis. A pi barstyk Tais. Kepk 400 laipsnių pe- 
oruska, pipirais ir “eurrie” čiuje apie 10 minučių. Tu- 
milteliais, užpilk puodeli vėsi ketin ius tuzinus pyra- 
vandens ii- virink ant leng-'gėlių.
vos ugnies porą valandų, i ------------------ -----------

Iii;- tokios mėsos Vienam katalikų kunigui
v.rt. lyziai. Paimk puodel!(tenka .. ; dflši .. Ka.
lyzių ir, užpylus saku van-,nadoj J9- A v 60flj v„_
Geniu, nuolat trink ,tal P.kietiioįe 940, Prancūzijoje 
lanku (vaiKleni pakeisda.j2„On 'p|ianijoje 1,004, Al
ma), kol vanduo nubėgs vi- wntin„i(, ,J7į 
sai tyras. Tada keptuvėje
pakaitink šaukštą sviesto, Senprūsiu moterys, norėda- 
sudėk ryžius ir pakepink mos turėti vaikų, nešdavo pic. 
juos, kol gražiai parus. Po no išdubusiuose ąžuoluose gv- 
to sudėk ryžius i sunkų, ge- venantiems žalčiams.

JIS ĮTEIKĖ i ;K.\

Sovietų Sąjungos ;»;n’>as«T- 
dnrius Zarubin išeina iš 
Baltųjų Rūmų. įteikęs pra- 
ndentui Ei=cnhoweriui as
meninį Bulgonino laišką.

j kažkas šviesaus, gimė dar nepažinta meilė tam tra- 
, piam padarėliui, kuri ji paliko, tačiau toj meilėj buvo 
[naujas skausmas, skausmas, kuri ji jautė kiekvieną 
į valandą ir kiekviena minutę, kadangi dabai- ii buvo 
! atskirta nuo kūdikio. Kas ją daugiausiai kankino, tai 
tepi etiškas noras bučiuoti kūdikį, prispausti ji prie 

! savo krūtinės, jausti jo šilumą prie savo kūno. Nak- 
Įt’mis ji negalėjo miegoti. Ji galvodavo apie kūdikį vi
sas dienas, o vakarais, kai baigdavo darbą, sėdėdavo 
priešais židinį ir žiūrėdavo į ugnį, kaip žiūri žr: mes. 

j kurių mintys yra toli, toli.
Kiti, manydami, kad ji yra įsimylėjus, pradėjo 

apie ją kalbėti ir erzinti. Jie klausinėjo, ar jos m di- 
masis yra aukštas, turtingas ir gražus, kada bus ves
tuvės ir kada krikštynos? Ji dažnai pabėgdavo ir 
verkdavo pasislėpus, nes tie klausimai badė ją kaip 

i adatos ir, norėdama tuos juokus užmiršti, ’i plaučio 
į daugiau dirbti. Galvodama apie kūdikį, ji ieškojo 
H ūdn, kaip sutaupyti pinigų ir nutarė taip daug dirb
ki. kad šeimininkas būtų priverstas pakelti iai ai?-?.

Pamažu ji perėmė beveik visą darbą ir prikalbėjo 
šeimininką atleisti vieną merginą, kuri pasidarė ne
bereikalinga, nes Rožė atliko abiejų darbą; ji taupė 

_ duoną, aliejų ir žvakes, ji taupė glūdus, kuliuos jie 
.duodavo paukščiams perdaug gausiai, ji taupė paša
rą aikliams ir karvėms, kurio daug nueidavo niekais, 

i (Bus daugiau)
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Kor espondencijoS
HARTFORD, CONN. retorių dr. P. Grigaiti, ku-

-------- ris pasakys svarbią kalbą.
Nepriklausomybės šventė a i *r u l. aA.L. 1. valdyba: pirm. A.

Vietos ALT skyrius va- Skudžinskienė, vicepirm. B. 
sario mėn. 12 d. 3 vai. po Bukauskas ir J. Svolkinas, 
pietų Lietuvių Piliečių Kiu- sekr. L. Jankūnienė, ižd. 
bo salėje rengia Lietuvos A. D. Kaulakis, koresp. K. 
Nepriklausomybės minėji- C. Braze.
mą. Pagrindinę kalbą pa---------------------------
sakys svečias iš Bostono— amu™ mioc,, AlrlOL, MAbS
k. Mockus. Meninę progra
mą išpildys J. Petkaičio ve- ... - v .. _
damas choras, Putnam<»
mergaičių tautinių šokių Našlė Veronika Pugžly- 
grupė, Hartfordo lituanisti- tė - Yanušienė, 67 m. am- 
nės mokyklos mokiniai ir žiaus, sausio 21 d. rasta ne- 
p-lė E. Jankauskaitė. gyva savo namuose. Dak-

Minėjiman pakviesti 
aukštieji sečiai: gubernato- ’
liūs, kongresmonas ir kiti.

10 vai. atnašaujamų šv. 
mišių metu pamokslą pasa
kys kun. Paulauskas iš Ma- 
rianapolio.

_______ KELEIVI?, SO. PCVTGD_______
AMERIKOS SPORTININKAI OLIMPUADOJE

sportininkai žygiuoja .'.lentos 
Sijoje. (artino D'Ampezza stadijone. Iki 
vietas, t iena jų teko Tenley Aibright iš

spcrlo <.limpi jadoje. kuri vykdoma Ita- 
? iol amerikiečiai laimėjo 2 pirmąsias

Nevvton. Mass., už figūrinį čiuožimą.

NAUJI RASTAI Paieškojimai
Paieškau A-oto.-, Balin-kienės

»Labanauskaitės», kilusios iš Simno
tuvių Krikščionių Demokra- miestelio. ų-.-yk.. į Amerika prieš

didįjį kurą. Gyveno Pittsburgh, Pu. 
x. .. pati ar ja žinantieji atsiliepkit:

HžiiO 1900 m. Nl. ~ (1—). Veronika Raskeviėiutė - Baranaus-

Kaina $2. Jis paskirtas kienė. Karolio Požėlos g-vė. Xr. d, 
oi ei. M. Krupavičiaus 70Si,nn::s- Lietuva. i.t.s.k. 
metų sukakčiai paminėti. ________________ U___

TĖVYNĖS SARGAS, Lie- 
uvių Krikščionių Dem< 

tų Sąjungos leidžiamo žur- ““

p škau
Yurelevitiaus iVureb. 
kaimo, Utenos apskr. 
Lietuvos 1:>J7 metai • į

(The Echoes of Lithuania) pats ar jį . eji

LIETUVOS AIDAI

vo mirusi prieš porą dienų. 
Mat, ji gyveno viena, todėl 
niekas negalėjo apie jos 
mirti pranešti.

Velionė buvo gimusi Va
balninku parapijoje, Biržų

Pirmoji Floridoj lietuvių 
radijo programa, duodama 
sekmadieniais nuo 6 iki 6:- 
3C vai. p. p. iš Miami sto
ties WMIE, 1140 kilociklų.

Prašome klausyti, siųsti 
įvairius sveikinimus, pirki
mo ir pardavimo skelbimus, 
nereikės nė tarpininkų.

• Adr: A. Skudžinskienė, P. 
j O. Box 694, Miami Beach, 

—Fla., arba The Echoes of
Arklio saugokis iš užpakalio, j Lithuania, 139 N. E. I Str., 

karvės iš priešakio, perkūnėlio Miami, Fla.
iš viršaus, minų iš apačios, o

įdresu:
Peter Skurkis 
4134 Xo. Menard 
Chicago 31, Ii!.

pu brolio Antano 
iš Sudeikių 
Išvažiavo š 
Kanadą. Jis 

atsiliepkit

Avė.

<S>

Kas 
nimi į 
r.eskit

Dėmesiu:

tori važiuoti kartu su 
Vak. Vokietiją. skubiai 
asmeniškai arini laišku:

J. Stalanis
17 Quincv Avė.
Nunviimi. Mass.

ma
li ra-

V;

DETROIT, M1CH.

Socialdemokratai nieko 
nepamiršta

Margumynai

Turint galvoj, jog šią apskr. Ji paliko dukteris
šventę mini net Amerikos Lucy Supercki (Providenee, Sausio 29 d.
kongresas ir senatas, mes R. I.) ir Stasę Stasukeiienę eialdemokratų
lietuviai ją turime ypatin- (Gardner, Mass. > ir 2 sese- 116 kuopos narių susirinki-
gai paminėti, o tai geriau- ris: Markūnienę ir Zupus- mas, kuris patvirtino vai
šiai atliksime gausiai atsi- tienę, abi Athol. dybos praeitųjų metų apy-
lankydami i ruošiamus mi- Velionė buvo geros šir- skaitą, išrinko naują valdy-
nėjimus. J. B. dies moteriškė, todėl ir i bą, komisijas, aptarė ivai-

kapines ja palvdėjo didelis rius kitus reikalus.
Gražus parengimas būrvs. ‘ .;•• . , lame susirinkime paskir- ..Lai būna.tau, Veronika. ,a auk Lietuvos laisvini. *'•

Piemenų žegnonė: 
tarka, darže šarka, čia 

j\'yko So- niekas, čia pakosi 
Sąjungos

Vardan
griekas.

Kt la tas, Kuris apsvarsto, 
Knžną žingsni apgalvoja.

Jauni šoka — žemė dreba. 
Seni šoka — dantvs kirba.

i pikto žmogaus iš visų pusių.

! ’ j
i Lengvi žodžiai, graži kalba j 

Geru darbu neatstoja.

žino kurklelis, kame jo ke-

Sausio 28 d. vietos skau-
Geriau

negu

litis.II
I

Savo
nam

I

sprando
žmogui

nenulauš! se- 
nusilengdams.

su išmintingu pames- nuodėmės nepadarysi
kvailu rasti. {vargšą, ji gaivindams.

lengva ilsėtis, o giminėmstai gražiai suvaidino M. .
Steikūnienės 3 veiksmų 1 eiskiu užuojautą. 
“Starkiškių girioje”. Veika- Žvalgas
las liūdnas, jaudinantis,
ypač paskutinis veiksmas, MANCHESTER, MASS
kuriame partizanai girioje -------
valgo Kūčias ir tyliai gie- Nauja valdyba 
da ‘‘Tyliąją naktį” ir kitas
giesmes.

Žiūrovu buvo nilna salė 
Visi tylūs, susikaupę. Maty- vicepirm. Juozas 
ti, prisiminė pažįstamą tis, sekr. Bronius 

gal

mo reikalams $15, Balfui 
$5, Vokietijoje esantiems 
draugams sušelpti $15, 
“Darbo" žurnalui $5, prof? 
V. Biržiškos laidotuvėms 
$10, viso labo $50.

Valgyk kol šilta. ne< 
iuš. tai uosi nulauš.

kai at- Jei
kėlu.

kate lotu.
A. J.

IV

į šių metų kuopos valdy-

Lemežis, vietoi atsisakiusiosStarkiškių girią, kur gal ir fin. sekr. Pianas Pekanus, Keblaitienės. 
dabar partizanai kovoja su ižd. Antanas Žilinskas, iždo 
raudonaisiais žandarais. glob. Justinas Šimanskis ir E Parengimų komisiją: A. 

Man šitas vaidinimas pri- Kazimieras Augustaitis. Strazdas, J. Pilka ir M. L.
minė “Aušros sūnus.” Ten
žandarai persekioja knyg- tj. jonas Buiauskas 
nėšius. ras Brazauskas.

Tokio vaidinimo tikrai šėrininkai visokiais rei- 
buvome išsiilgę. Būtų malo- lęšiais prašomi kreiptis į 
nu, kad mūsų jaunimas daž- Bronių Lemeži, 140 Eld- 
niau suruoštų tokių vaidi- j idge Street.

Komisija turtui prižiurę- Bachunas. Į Draugijų ( en- 
ir Leo-ir{D A- Nakas ir

?.i. L. Bachunas.
Valdybai ir komisijoms

linkiu sėkmės! M. L. B.

ARGENTINA
minu.

Luckienė
Dalininkas A. B.

MIAMI, FLA.
BROOKLYN, N. Y.

BIBLIJOS TYRINĖTO.! V 
GARSINIMAS

TIKINTIEM DOVANAI 
Kam pinigus mokate š.ur nėra

naudus. Imkime sau 1h* pinigų. Jez. 
55: 1-2. N<- -mik . bus Jum lengva. 

Mat. ! 1:2s-3«>.

Alik Armin 
3444 Mass. St.,
Gary, Ind. (3)

Jėzus išpranašavo

JEI KUOMET pasaulio 
,buvo laikas, reikalaujantis 
1neprietaringo apsvarstymo iš 
vieno, tai tasai laikas yra dabar. 
Protavimas gi. kad ir gudriausias, 
negali suteikti vilties nė vienam, je: 
nebūtų galima rasti koki nors tikra

Reikalinga
Paieškau 

gali būti 
prie gerų

šeimininkė
merginos ar moteries, 

su vaiku, už šeimininkę 
žmonių. Naujas namas.

istorijoje visi patogumai. nesunkus darbas, 
rimto ir Skambinkit South Deerfield. No- 

, . mandy 5-2352 arba rašykit: 
kie.,- i Yokubaitis,Paul 

liadlev Rd.. 
Sundei 'and. .M.

• • »

šelnd**ms T ........ —z-s Reikalingas darbininkas
p.<mata savo protavimui statyti. Reikalingas I'arnioje darbininkas

Pastebėtina, kad šiandien pašau- karvėms šerti ir kitiems lengviems 
lis. jokios vilties neturėdamas, slen- darbams. Telefonuokit: PI 6-3561

šunų nerei
Jokūbaitis

ŽODYNAS
Homer. N. Y., arba rašykit:
Mrs. Stasunas. B<>x 12. Homer. N. \.

ka kur vėjas pučia. įpykusius žmo
nijos jūromis. Nepažaboto saumyiu- 
mo jėjra stengiasi varyti bangų dau
žomąjį laivą pirmyn, bet jo lėta pa
žanga daroma be tikslo. ly«r kad 
laivo vairas būtų sulūžęs arba žu
vęs; todėl jūrininkai nebežino 
kryptimi jie keliauja. Milionų 
dys šiandien yra apimto
išgąsčio, kuomet jie pagalvoja apie 
baisenybes, kokios bile laiku gali 
kristi ant taip labai suvargintos 
žmonijos šeimos.

Jėzus išpranašavo kaip tik tokį 
laiką, kuriuo bus “didelio išgąsčio 
tarp tautų. . . žmonės džius iš bai
mės.” kuomet jie žiūrės priekvn į 
tai. kas turi ateiti ant žemės.

Ar yra koks nors išėjimas?
Tai klausimas, kurs dabar yra ko

lte visų mąstančių žmonių burnose 
ir širdyse visame pasaulyje. Ar yra 
koks nors tikras pamatas, ant kurio 
galime pamatuoti savo būsimų ge
resniu dienu viltis

Parduodu t urmą
Dėl vyro niirti-.s parduodu far- 

mą. 24<> avių žemės, nauji pastatai, 
geros mašinos. Jei ka- nori tik žemę. 

kuria Rajju atskirai parduoti namus ir
šir- mašinas, atskirai žemę. Suinteresuo- 

baimes ir ti skambinkit 121 F 23 Scottville, 
Mieh. arba rašykit:

Mrs. Mary Itakalavage 
R 1. ( uster. Mieli.

(8)A. LALIO

DIDŽIAUSIAS
ir

GĖRIAI SIAS

An^lu-Liet uviu 
ir

Lietuvių-Anglu 
Kalbų žodynas

NAUJA LAIDA
1260 puslapių 
Kieti apdarai 
(iražiai įrištas

Tinka knygynui
Ir kiekvienai 

šeimynai
YPATINGAI
AMERIKOJ
GIMUSIEMS

LIETUVIAMS

KAINA SI 1.00

Pinigus siųsti
KARTU ŠU 

UŽSAKYMU

Kreiptis į
DR. D. PILKĄ 
546 Broadway 

South Boston 27. 
Mass.

BIBLIJA—TIKRAS PAMATAS

Šioje
<loje .b* u.ir

aulio suspaudimo valan- 
bažnytiniu žmonių teko-

Revmatiški Skausmai
GERA MOSTIS

Peks.ūo Galinga .Mostis, sudaryta 
iš daug skirGng-u elementų, turi sa
vyj.* galingą šilimą, Šildydama ga
lingai, išturi uis 11* aula"įskųs skaus
mus. rankų, k*.Jų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, salt:. Daugumui žmo. 
niu pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilginus, ai** luojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
lG-oz. S5.u*. Garantuojame pasek
mes ar gražiname pinigus. (4.1

DEK ĖN’S O1M .MENT CO.
P. O. Ho\ 6<>»>. Nebark 1, N. J.

menduoja religiją kaipo tikrą vaistą 
kenčiantiems žmonėms. Jeigu reli
gija gali parodyti kelią išsigelbėji
mu! iš banguojančių netikrumo jūrų 
į atsilsiu uostą ir saugumą, tai ko
kios gį ypatingos religijos mes turi
me ieškoti ?

Mes tikinu, kad tiktai Biblijinės 
tiesos keliu žmonės tegalės prieiti 
prie tikrosios išvados apie dabarti
nes visą pasaulį apimančias., spau- 
džiančias ir varginančias sąlygas; 
taigi tokiu atveju mes pradedame 
svarstyti ši dalyką. Bet čia dar pa
sirodo reikalas parodyti skirtumą 
tarp tikrojo Biblijos mokslo ir klai-

Mirė E. Dicriman

Gruodžio 30 d. 
piovincijoje mirė 

amžiaus

Cordobo
sulaukęs
EnrigueSI metų

Čia daug kas gauna iš Dickman,
Rytų Berlyno Maskvos lei-’onl’\

Gerbiamieji Miami lietu- džiamą agitacini šlamštą 1 e\oliueionieiių giupę, pii- 
viai ir atvykę svečiai, visi “Už grįžimą į Tėvynę,” o P*10 peioniKtų sindi-
esate prašomi dalyvauti iš Chicagos taip pat veltui Eaut. I ž tai Peionas jam 
Lietuviu Tarybos vietos gauna fašistų “Laisvąją
skyriaus rengiamame Lietu-Lietuvą.” Dickman buvo gimęs Lat-
vos paskelbimo sukakties Kad komunistai gali vėl- vD°je’ •' Argentiną atvyko 
minėjime. Jis bus vasario tui siųsti, tas mums supran

Visi į Nepriklausomybės 
šventę

Ir vieni ir antri siunčia
kuris pritarė Pe- 
ikūres socialistu

RAMUNfeS
švieži Ramunės 
žiedai pusė svaro 

Ramunių ur
bi gerai 

žiedai
S 1.25. Lie

jies žiedai yra var- 
i .iarni <’ėl iššauki

mo prakail<>. pūslės ligų. šalčio
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Igtpai pusė sv. 
Kaitusi: puplaiškis ge-

dirbo žemės ūkio 
bet vėliau Bu- 
universitete jis 

medicinos daktaro

1890 m.,
16 d? 6 vai. p. p. Lietuvių tama, bet mums kyla klau- darbininku.
Klubo salėje. simas, iš kur gauna lėšų eno?> Anės,

Minėjimo programa bus fašistai ir iš kur ir vieni >ae'° . 
įdomi ir graži. Tikime su- ir antri sumedžioja adre- laipsni. įckman buto Ju-
laukti iš Chicagos Alto sek-sus. A. Juodys an •I«>to endi adai bis

ir Argentinos Socialistų 
Partijos kūrėjas, taipgi par
tijos organo “La Vanguar- 
dia” direktorius.

Jis parašė ir išleido daug 
vertingų knygų. Bet į se
natvę jis nuėjo, kaip minė
ta, su Peronu. Pastarasis jo 
grupei buvo grąžinęs “Liau
dies namus” ir kitą buvusį 
Socialistų Partijos turtą. 
Peroną nuvertus, tas ir ki- 
tas turtas grąžintas Socia- 

I listu Partijai.
M. Kraainskas

I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBftS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 Waat 30th Street, New York 1, N. Y.

Žinokite, Kad
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
kurias pradėję skaitvti, skaitysite neatsikvėpdami, ko! 
pabaigsite. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už 
$5.00; Tuoj kiški’e penkinukę i voką ir siųskite, nes tokia 
proga pasitaiko rečiau, nei aukso klodų atradimas.-

dinančių tradicinių teologijos teorijų. raį ,1UO ,v į;..*.|, škorbuto,
kurios labui dažnai slapstosi krikš- ,ui n,,nK.tiznlo ir kirnlį.
cionvbv< vardu. .

-Bus daužau. m-’- Tvanka ,5 centai, i re-
_ ,,  janka nuo visokių vidurių pik-

Norė<ianii daugiau sužinoti šiuos tvbill.
ir kitus dalykus iš Bibli'os. skaitv- * . .
kitę knygutę "ŠTAI JCSf RARA- Pris'll’Sk > 1.00 tai gatlSl VIS
LIUS". 145 pusi.. 25 centai. Nvtur- ]<a k;ts <-įa via pas.tKVta.

v<i,u’’ ALEXANDER’S CO.
• 414 P.roadvayL. P. S. A.

III! So Lituanira Avė. 
Chicago S, 111. So. Boston Mass.

SAVI ĖS RŪSTYBĖ (romanas)
myli.
kaina

nemy iėt 
.00

negali, kada
sako: skaitai mane,
mane skaitai. 311

sako: skaitai mane.

nes
psl..

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (no'clės) 
aš parodau tau • vvenimą lųiisesnj, negu pats 
parodytų. 316 psl.. kaina $3.00. Iliustruota.

šiRDIES RfMA! (romanas) 
širdies rūmuose i'* juos tikr.
tysi.. 4-1!) psl.. k.iina $1.00. Iliustruota.

nes 
gyvenimas

sako: tik tada vaikščiosi 
i pažins:, kada mane skai

Paprastas žmogus kasdieni
niam reikalui verčiasi su ke
liais tūkstančiais žodžių, giliai 
kalbą pažįstąs, išsimokslinęs 
žmogus vartoja apie 10,000 ar 
daugiau žodžių. Anglu rašy
tojas Sliakes]x*ar savo raš
tuose vartojo net apie .">0.000 
žodžiu.

ŠLIUPTARNLM
saki*: tik mane 
viosios dalies d;

(Amerikos 
'kaitydamas 

ir iis, vargus.

lietuvių gyvenimo knyga) 
matysi lietuvių tautos tre
ką nčias. nuopelnus, kultūrą

ir tautini išlikimą. 652 ps!.. kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS J KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo 
kaštus apmokanu. Rašykite: Dr. Alg. MargerK 3325 S. 

Halsfed St.. Uhirago š. III.

MES ATLIEKAM . ..

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
<► LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
^BFT KOKIAI PRAMOGA! BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusies greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
ki'.a spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

‘KELEIVIS”

636 East Btoadway, South Boston 27, Man.
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Poslapis AStuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 6, Vasario 8, 1956

Nauja vilniečių vadovybė . Norėčiau ii H yno*
Vasario 5 d. Kulbokų Prieš rinkimus majoras .. .

bute Įvyko Vilniaus Lietu- Hy nes daug ko žadėjo. Aš ° P° l#

LAVVRENCE, MASS. GARDNER, MASS.

Laiminga nelaimė

AR JAU PASIŽYMĖJOT? ŠI SEKMADIENĮ LE-
----------  G1ONIERIŲ BANKETAS

Ar jau pasižymėjote ka
lendoriuje vasario 19-jų 
uieną? Ar atsimenate, kad 
tą meną Bostono 
taryba rengia iškilmingą 
Lietuvon Nenrikiausomy

> narių, pats vienas surengė nu kasdien kelis kartus eiti rfo 12 d. jau pasiruošta Ja- sižeidė tik nlaslna 
12*\ ilniaus universiteto 3/o pro savivaldybes sklypą ir me sutiko kalbėti P. Višči- gadinta.

kartu su drebėti, kad per suledėjusio nis, kongresmonas Thomas
as John J. Ser8a Butkus

.... meninėj da- jau į;Urjs laikas ligoni-
.. eit* *?vaite- . . . ly be Marijos choro sutiko Rėj guli Antanas Butkus.

68 Broad- Į sdų metų valdybą is- Atėjus pa\asanui noie- dalyvauti Mrs. Camporony- p,-įe^‘ tai jis turėio širdies
Bostone. Pradžia linkti: P. A veika. dr. P.'čiau, kad neleistų mano Markevičiūtė su dukrelė

Dr. B. Matulionio
Vidau*, specialiai plančių ir šir
dies ligos. Priima bet kuria die
na, ii anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Tctof. 22, Paseoag, Bbode Įsi—d 

Adresas: Stoto Saaatoriuas, 
YVallusi Lake, Bbode Istoaa.

Astumas: nuo Providenee 24 my
lios, nuo UTorcester—26 m., nue 
Boston ar Brockton—60 mM 
Thompson, Conn*—10 mylia.

ši sekmadieni, vasario
d. Stepono Dariaus Legio- metų minėjimą n 

. . . nieriti postas
• metim banket.

Įvyks Liet. Piliečių Draugi- m. sukakties minėjimą.
Į šių metų valdybą 

P. Averka. dr.

Uul laU> i-VglO- niruu iiuucjima ii .vai tu s»u aavi Illb, KUJlJįl tblIlU
s ruošia savo kitomis organizacijomis Di- sniego kalniukus nepagriū- Lane, majore 
eta. "Banketas džiojo Vilniaus Seimo 50 čiau. Taip buvo dar pra- Buckley ir kt.,1 l . • • - • • ! -A—. _ _ « . — .

............................... i - . - jos salėj
bes minenma. Jei atsinie-* . . \vav. So. _____ ...
nate. ar pasanete tą sa\o/? vaR Galinis. S. Leimonienė irikaimynams šiukšlių dėžes į mįs<

St. ’Dariaus postas prašo J- Strazdas. ^gatvę nešti dieną prieš iš-
lietuvius ateiti legio- Centro valdybos pirm.

ka i m y nams. } >azĮsta m iem

VISUS A. vežimą. liejo j pensiją

la
meliams i talką ir padėti Juknevičius

ta Rii-Ar paraginote juos 
liejimą ateiti? Jei tas dar 
nepaoaryta neeaišdami
tūry Kitv.

Minėjimai- bus vasario 19
d. (sekmadieni i 2 ;30 vai.
p. p. So. Bostono Thomas
rark mokvklos salėj. Jame
išgirsime kalbant Lietuvos
Laisvės Komiteto nare dr.
A. Trimaką. Amerikos Lie
tuvių Taryoos Centro iždi
ninką Ai. Yaidyią ir kt. 

Abu Bostono chorai: J.

jiems
mus.

papasakojo Jei matysiu, kad jis tą Stevens Mill dirtuvėj il- 
na-i-pie Centro valdybos dar-gali padaryti, tada gal su-gus metus dirbę Pranas ir ...

. bus. Dr. AI. Gimbutienė pa-rasiu ir daugiau pageidavi- Marija Masiliūnai išėjo il)01H°
pasitaisyti savo
Atsilankymas i ___ . e

keta bus mums parama mū- informavo, kas daroma da- mų. Ž-is
su užsimojimui. Tad iki bar Lietuvoje mūsų krašto ------ - ------ -—--------------
malonaus pasimatymo. žilosios praeities tyrimo sri- Valstybė* biudžetą*

Valdyba tyje. ypač \ ilniaus krašte. . Massachusetts guberna-

oan

J. Sondos žodžiu buvo
Iš kultūrininkų susirinkimo prisimintas nesenai miręs jos biudžetą $352,462,823

garbės narvs 
A asario 4 d. susirinkę vas Biržiška. 

Bostono Lietuviu Kultūros jjq susirinkimo 
Klubo nariai isklausė inž. vius šeimininkai 

Gaidelio ir J. Kačinsko va- -arch. Jurgio Okunio piane- gardžia kavute.
dovaujanu padainuos gra- Įima “Architektūra ir mes.”________________
žiu lietu\ i>kų dilinu, pasi- Pranešimas bu\o ant ekia- Sumušėm kolegiją 
rodys ir Dramos sambūrio no pavaizduotas Įdomesnių
nariai, žodžiu, bus Įdomi pastatų pavyzdžiais. Piane- . . 
ir graži programa. kurią sėją papildė inž. dr. J. Gim-lininkai 
visi turime pamatyti. butas.

smūgi, bet buvo pasveikęs. 
Dabar vėl sunegalavo.
Išvyko į Floridą

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

ir nuo 7 iki 8

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

pensiją ir išvyko i Floridą 
pas savo sūnų.
Išvyko j Floridą

torius Herte. pasiūlė valsti-™8?. minėtųjų Masiliūnų j 
Ine ki,^ <ms9 Flondą išvyko John ir Bro-

Alikas Narbutas išvyko 
i Floridą. Jau nuo 

rudens ten ilsisi Bessie Vai-
tiekienė. Vyti*

KELEIVIO” KALEN
DORIUS NORWOODE I• Į

Musu kalendorius Nor-T - , , ,-ne Sakančiai, ilgus metus , - ,sumos. Jam subalansuoti . , , , , woode galima gauti pasi • on —• turėję valgomųjų dalvku , J! 5 . . . r™ 90 m,. s vj'f - - draugą F. Ramanauską Lie-
prof. Vacio-

, , trūksta daugiau ne 20 mi- i“'V5 “uT"? .• - ,, ,
j° daly-Įjonų dolerių. Siūloma įves- . au uvę, eU? pnes. J svetainėje vakarais,

pavaisino t pajamų mo-jas sta Girdėjau,Per. ’« •*hn“ *5 la.,kr“‘»!
kesti- Voži T„Kio a „m-Usi-oiės- užsisakyti ar atsinaujinti. į

Boston College šachma-
Ateikite palošti

ras Stapulionis. Girdėjau, 
kad ir Julija Andriukaity- 
tė su motina rengiasi porą 
savaičių praleisti Floridoj. 

Atrodo, kad lavvrencie- žiuoju

Važiuoju floridon
Vasario (Eebruaryl pradžioje

TeL AV 2-4828

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uph^m’s Coraer 

DORCHESTER, MASS.

Tel. S0 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MAS8.

va- '
automobiliu i Floridą. Kas i

». • • x a.* 1 • norite važiuoti kartu, skambinkitCiai nenore atsilikti nuo kl- vakarais Tel:BI. arba rašy-
17 VVooddale

šiltus kraštus pasimaudyti ...... ........ '

pralaimėjo Lietu- Tėvynes Mylėtojų Drau
gių trečiajai tarpklubinėse gijos 81 kuopa Bostone ren-^jp**^*^“^*^* *j k^rao>alws^vicka^ 
šachmatų rungtynėse san-gia Whist Party šeštadienį, £l-j. Vva-tna na b : Avė., Mattapan 2.1 3Gėda bus tą dieną ir va- Rašytojas A. Gustaitis pa . _ . .

landą pasilikti namie ir ne- pasakojo savo įspūdžius. l' ’1U į;1- Rungtynes buvo vasario 11 d. 4:30 vai. vak., R. pasikaitiiiti.
— • ’ * iteik- Penktadiem bostono Kole- Sandaros salėj, So. Boston.

-C ~ Į T..  ii  1 _ • - T — • •   X-- K« 1 * s iIaizv 1««minėjimą. Ten da- kaip Chieagoje buv 
lyvauuami •mes 
patys turėsime

ateiti
juk ne tik ta ‘-Draugo” "premija Biru-gIJOje- Mums taškus laimė* įėjimas tik 50 centų,
malonumo, tei Pukelevičiūtei už josio: D- Dlkims, S. Vaičaitis, šis kortų vakaras rengia-

1 DĖMESIO
Puikus pirkimas asmeniui, galvojan
čiam apie savo biznį. I>u butai ir di
delė krautuvė South Bostone. Broad- 

, wav; Savininko butas turi visus nio-duo- • ’...................................
Bilai išėjo poilsio

Lietuviškos juodos
Tsl. SO 8-2805

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

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

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Kaina labai pri

kirta? Būk

dėmius įrengimu
, za . T-l- t •• i • i. • • nos kepyklos “Sunkist Ba-S!nai?a- ... . nnrYorke "Darbininko" 15 Gediminas Kuodis, vos Istorijų, kiffios baigi-k >, kurf ik,auso via- 

ti dėl Lietuvos išlaisvinimo, premija Antanui Škėmai už DabarSo- Bostono Lietu-mut dar daug lesų trokšta. dui Krasauskuij dirbę nuo ?a
O kuris tikras Lietuvos sū-j0 drama "žvakidė." yių Ptheeių Draugijos tre- Malomat kviečiame visus jos įsteidm0 Joh„ i, -- . pp~.„At.A ~

rpvUkei ' navti šachmatu Ii-C1OJ1 koman(Ia vyrauja tarp- T.M.D. nareus bei šiam \ D;,„; RADIO PROGRAMA

bet* tuo parodysime savo romaną “Astuoni lapai”' irE- Špirauskas ir vienuolik- mas tikslu paremti Lietu-
pasiryžimą nepaliauti kovo- Ne\v

I1U>
laisvės'. 

-Jei
nekels

ės?! oa sergantis Kazvs* Merkis kĮubinė^ Bostono C lygos svarbiam ir kilniam darbui ilsio/
i mes patys vieningai painformavo apie jo Orga-J)lime.n*vbese’ turėdama _ iš prijaučiančią visuomenę at-1 
lsime baiso dėl savo nizuotas 3 šachmatininkųketul reingtvnių o laimėji- silankyti. Pardavė

Antanas Bilai pasitraukė
Liieiuvių Rauio programs

laisves, tai kaip ga- komandas. Pabrėžtina, kad 11 ?ienab lygiom. _ 
lime norėti, kad kiti mums jose yra daugumas jaunimo, anhoji po laimė-
padėtų?

krašto Valdyba

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
savo smuklę įlociklų, veikia sekmadie-i 

John Grigaliūnas, ilgą hįais nuo 12 iki 12:30 vai. 
laiką turėjęs smuklę, ją par- 1ięnQ- Perduodamos lietu-į

pradedant vienuolikamečiu įim(J J)iaes, International SLA 365 ir 328 k ;davė §aR jau laiRas paJviškos dainos
KnnrHin ir vU dėlm tam- Students Centre, pralaimėjo Magdutės Pas

Pirmas toks banketas

Kuodžiu, ir vis dėlto tarp-<”enJįre; I)la^aim^jo nariams 
klubinėse varžybose ios vra Cam 3i idge Red komandai
gana aukštoj vietoj. Mūsų >afS'klu 2.3. Po tašką ^a!" Trečiadieni, vasario 

6 "vaikai" prie šachmatu lem "?eJ0 Stasys Kazlauskas - - - - - •
-zfniitc“ Gediminas Šveikauskas.

penktadieni So.

15

ilsėti.
Vienus nugriovė,

P. d. 7:30 vai. Sandaros salėj 
’ ivvks SLA 365 ir SLA 328

muzika ir
Magdutės Pasaka, i Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Florests gėlių ir do-' 

East

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

West Roxbury, Ma
Tel. FA 3-5515

' kitus pardavė
Stevens Mill

vanų krautuvę, 
bendrovė, Broadivay, So

502 
Bostone.

šiemet, vasario 19 d
vai. vak. Lietuvių Taryba tos paguldo net --------- . ________ _______ ____ _____
pirmą Kartą rengia gražų amerikonus. Ir tai visur al. I'^n tadieni So. Bostone jęUOpų susirinkimai. netoli dirbtuvės, turėjo pa-Tel. S0 8-0489. Ten gau-

Piliečių žymima “Lithuanian” var- antioji susitiks su Atatinkama programa stačiusi darbininkams mažų namas ir “Keleivis.”
Arlingtono komanda, kure {)risimįnta Lietuvos ne-namelių. Darbininkams bu- Steponas Minkus.
B lygos pirmenybių lente- priklausomybės 38 m. su- vo didelis parankumas. Bet--------------------------------

pokyli. Jis bus 
Draugijos salėj. Jo pelnas du 
eina Lietuvos laisvinimo
reikalams. Kas nori malo- Prof. V. Biržiškos 

vakarą }>ra- fondui aukojo: 
mums

mai
iei

to.- dienos
paremti

ši

įėję xo\i antį oje \ietoje. kaktis, bus ir arbatėlė 
Be rungtynių, kurios

vyksta savaitgaliu.

• per ilgą laiką tie nameliai 
Maloniai kviečiame visus paseno, reikalingi taisyti. 

musl* SLA narius bei jų draugus Bendrovė dalį jų pardavė 
.-oo, ...................... _ . .----- •_ kaina savo dar

ko j nuotaikoj prisiminti bininkams, o kurie buvo ar
šią svarbią Lietuvos tautos'čiau dirbtuvės, nugriovė, 

i sukakti. Stonie
L S'L-A- 365 ir 328

Kuopų Valdybos
žur- ---------------------------

eisti n- paremti mums vi- . , . . , y— bLA narius bei jų draugus nenuiove «a
brandi tikslą, tas da- r, ' en,s pg l’° >2:J1!' jachmatm.nka. renkasi pa-atsiIankvti h. ka,tu M ,nebrangia kt

vvauia siank- bankete. Pasakantis A. Ivas. B Ka - ošti antradieniais i So. Bos- niškoj į^taikoj prisiminti^bininkams, o

* 7^- t tjLF

Svarbus tėvu susirinkimas

valtis. P. Lekas. \Ym. F. J. tono L. P. Klubą.
Ho\vard, P. Lembertas ii- ------------------------
P. B. Po $1: J. Arlauskas, Lietuvės darbai 

vasario 11 T. Greivis, -J. Stukas,
bus svarbus Bliumas.

M o-----------------------------------

si >e>taniem 

o. b \ ai. \ak.
Bostono Lituanistinės 
kykins tėvų susirinkimas. Atmetė butų 
Jame bu

P. mokslo žurnale

Amerikiečių mokslo 
“Archaeology’

Išeina “Darbas’
na] a s pas-Lietuvių delegacija
kutiniajame 1955 m. nume- P»» gubernatorių 
ryje (gruodžio m.) atspaus-

Kitą savaitę išeina ido-: 
mus “Darbo” Nr. 4.

Darbą” pravartu turėtisvarstomi svarbūs nuomos kontrolę <,,, ,
.; . AJ<lL,>^na’- Massachusetts senatas dino Bostono lietuvių Kul- . tiečiadienj ^ubeinato !kiekvienam susipratusiam
\ i>u. te\ų pai eiga tame su-) epUj)jjRon,J balsais atmetė tūl os Klubo pirmininkės dr. 1T1.Us> ^.e1^ P1}®1116 Bostono iietu\’iui. 
siimkime oai?\auti. >usi- i->utu nuornos istatvmo su-M. Gimbutienės ctnrireo Lietuvių Taiybos delegaci- 
rmkimas bus mokvklos

butu 
Pa“ manv

Jo kaina metam; 
atskiro numerio kai-

THE BSUu
Na u josios Anglijos lietuvių

KULTŪRINĖ 
RADIO PROGRAMA 

WBMS, 1090 kilocyklų 
Boston 15. Mass. 

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
po pietų

Visais reikalais kreiptis:
P. VIŠČINIS 

31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

/

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareik* 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson Stn k. Broadway
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

tai i tose.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

428 East Broa4way 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Lanifsma

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Ptumberiama 
Visokie Geležies Daiktai

lės grąžinimą. Atstovų rū- 20 paveikslų, jų tarpe o is 
- muose tas sumanymas buvo Lietuvos (gintarinės žmo-..., j

Justinas Vaičaitis po priimtas. nių figūros iš Juodkrantės,; ejo nauJas tomas
prieš mėnesi padarytos sun- Kaip žinoma, butų nuo-Klaipėdos aps.).
Kios eneracijos gerokai su-mos kontrolė Massachusetts To žurnalo redakcijos 
stiprėj'i, bet dirbti dar ne- valstijoje pasibaigė gruo- pastaboj paminėta, kad au-

0 7 -12---O

J. Vaičaitis dar nedirba

galė> sena' savaite.' džio 31 diena.
X X XXX XX AXX XXXX XXXXXX»CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXV

X 
X

šX X 
>:
X

Lietuvių Enciklopedija
lituanistikos žinynas, lietuviu kultūra-*

NAMŲ SAVININKAMS

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

.lohn Petrus 
11 Swalbw St.
So. Boston, Mass.

W. Broadvav, Room I 
Arba po pietų užeikit: 109 

So, Boston. Mass.

WORCESTER, MASS.
Worcestery “Keleivio” 

prenumeratos reikalais pra- 
Jau išėjo Lietuvių Enci- šome kreiptis į P. Miliaus-, 

klopedijos septintasis to- ką (48 Mendon gatvė, tel. 
mas. PL 2-2212).

■MmnnssnsHHMn
VAISTAS “AZIVA"

1— Vaistas nuo nudegimo lt 
nuo nušutino vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarą iaisdg 
—mostis.

8—Akių vaistas.
4—Vaistas nuo koją nioUji- 

mo, pirštams, tarpupiritima ir 
papiritčma.

6—Vaistas nuo galvos ni«M> 
jbno.

•—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitą vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-4)

tote gimusi ir mokslą ėjusi! 
Lietuvoje, Vilniuj, ir yra; 

x atspausdinusi keletą mokslo', 
2 darbų lietuvių, vokiečių it, 

kalbomis.
M. Gimbutienė dirba!

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robiną Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

įvairūs gėrimai—užkandžiai—pizza

šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Groja penkių asmenų Eddic Martin orkestrą. 
Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis Bill & Tcx, 

tlie “Singing Ssveethearts.”

Cas». Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl 
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgeuater 855.

x anglu 
! 1)1

iau išspausdinti, ki- * mokslini

diri/iaii'ia 
paminklas.

I- 'Upmjek’.;oui 2o-gi tomo septyni iau išspausdinti, ki- * mokslini darbą garsiajame 
i h ’.g.am,. Redaktoriai \i>ą I.L ruošimo darbą pagal at- j Havardo Universitete Jai
"’i' < ,’i'1 k:r tę lkl-,glw' 5 .vra pavesta patašyti Rvtų

l.a,ka> IMCMI. nes nuo VIII tomo bus s,ausdinama tik | Eu|.opos „„feto™. Ta vei-
prenumeratoriams. c , , ... - r. , ,. . ■ • , . . . . . x kalą isleis Feabodvl..eng\«»x >ąl>go>: įmokėjusiems i>cnt uz vieną tomą. visi *
>e ,-ie i tomai -iunėiami iš karto. Likusios sumo
.ima i'-ie.tomas užsisakiusiam priimtinomis dalimis. Vie
ii” t- m , kaina .J. A. V. $7.75. visur kitur $$.<«>.

Uz-.,k; 'i .'tini šiuo adresu: J. Kapočius.
x Enciklopedija, 265 < Street. South Boston 27. Ma x
3 PASKl BĖKITE—ATSARGOS RIBOTOS!

«XXXXX? Xxxzxx/vxyyyxxxxxxxxx*«:xxxxxxxxxxxxx'x>:xxxxxxxx"'< GZl'tJi
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X

muze-
mokė- x

X
X
X
X

Lietuvių * 
X

Į A. Juknevičius j Floridą

Antanas Juknevičius sj 
u trečiadienį išvyksta poilsio 

i Floridą, griž kovo pra-

iAPSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ ;

Draudžiame nuo polio, viso- j 
kiti kitokių ligų ir nuo ne- ] 
laimių (ugnis, audra ir kt.). ] 
Visais Insurance reikalais i 
kreiptis : !

BRONIS KONTRIM 
59S E. Broadway 

So. Boston 27. Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

MOOOeOOOOOOOOOMOMMBMk
295 Silver Street 

17.


