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51-IEJI METAI

Rasinės Segregacijos Ginčas 
Skelbiasi Rinkimuose

Alabamos Universiteto Kapituliacija Prieš Triukšmada
rius Svarstoma Krašte; Demokratų Kandidatai 

Įvairiai Pasisako Dėl Rasinių Santykių; Re- 
publikonai Tyli; Harriman Kaltina Vy

riausybę Dėl Neveiklumo.

Rasai Parodė Spaudai Savo 
Šnipus Anglų Diplomatus

D. McLeąn ir G. Burghess Padarė Spaudai Pareiškimų;
Sakosi Buvę Komunistai Nuo Mokyklos Laikų, Bet 

Nebuvę Šnipai; Išdavikai Kritikuoja Angli
jos ir Amerikos Politiką; Kodėl Rusai 

Juos Išvilko Viešumon? * I
1951 metais gegužės mė- Maskvai Anglijos ir Ame- 

nesį kur tai dingo du aukš- rikos paslaptis. Pabėgę pas 
ti anglų diplomatai, Do- rusus tuodu šnipai buvo Ru- 
nald AlcLean ir Guy Bur- sijos užsienių politikos “pa- 
ghess. Jie ėjo labai atsa- tarėjai” ir spėjama, kad tai 
komingas pareigas Anglijos jų patarimu Maskva pradė- 
užsienių reikalų ministeri- jo “šypsenų” politiką per- 
joj ir žinojo daugybę Ang- nai metais ir ypač plačiai 
lijos ir Amerikos paslapčių, šypsojosi Ženevoje.
Jų dingimas sukėlė nema- ---------------------------
“o įta^td

aukšti diplomatai nėra Papirkimo Byla
“dingę,” bet yra ’ pabėgę ---------
pas rusus, kad jie buvo bol- Senato specialinė komisi-
ševikų šnipai ir, saugoda- ja ištiškino, kad senatoriui nuo eretikų. Iki* šioliai liu- Mangun, 52 metų amžiaus, kulteto dekaną, 
miesi nuo arešto, pabėgo Case iš S. Dakotos $2,500 telonų bažnyčios viršinin- per eilę metų pasisavino iš kiti profesoriai 
pas savo darbdavius. “rinkiminių kampanijai” kai jau nuteisė Uis savo banko $2,800,000 dolerių, varyti iš savo

Pernai metais Anglijos padovanojo advokatas J-kunigus už skelbimą ereti-Ji daug. daugiau pinigu nu-ištremti iš Madrido . K._ 
vyriausybė patvirtino, kad M. Neff iš Nebraskos, ku- kiškų pažiūrų i bažnyčios nešė bankui, negu garsieji vinciją. f*.ento. kandidatūrą, bet
D. McLean ir G. Burghess ris pasisakė pinigus gavęs dogmas ‘‘ Brinko plėšikai Bostone, Ispanijos diktatoriai nu-J1* apsispręstų nebūti ~ v ___
buvo Įtariami šnipinėjime ir iš Superior Oil kompanijos Nuteisti už nukrypimą į kurie gavo tikro grobio baudė profesorius už tai, Kan«iaatu,, tai partijoj pra-nes tokg narstymas visai 
net buvo policijos sekami, advokato E. Patman. Adv. erezįją yra šie kunigai:‘lik” 1,219,000 dolerių. Į kad studentų tarpe atsira- gidėtų smarkios varžytynes neprisidės prie segregacijo?
Anglijos vyriausybė sakė, Patman sakė, ’ ’ ” ............ .................... 111 "1,1
kad tuodu diplomatai grei- torių parėmęs
čiausiai yra pabėgę pas ru- Oil kompanijos ____ _______
sus. Keck asmeninio fondo. Pats jjems buvo primetama, kad dideles aukas labdarybei, dentu

DABARTINĖS PRANCŪZUOS VALDŽIOS GALVOS

Nesenai sudarytojo 23-jo pokarinio min isteriu kabineto pirmininkas, socialistas 
Guy Mollet (kairėj), patiekia prezidentui Rene Coty (vidury) savo kabineto 
sąrašą. Dešinėj buvęs ministeriy pirmininkas Pierre Mendes-France, dabar mi- 
listeris be portfelio.

Prezidentas Tikrino 
Savo Sveikatą

Liuteroną Bažnyčioj Moteris Pralenkė Ispanija Baudžia 
Priviso Eretikų

Alabamos valstybinis uni
versitetas pašalino iš mo
kyklos neribotam laikui ne-

Prezidentas D. D. Eisen-kuri bu- 
r .. ... vo priimta Į tą universitetąhower pereitos savaites ga- * T? T- v, , * • , i- * - teismo sprendimu. Ji buvole buvo atsigulęs ligoninėn Dašalinta dėi to kad dalių
oatikrinti cuvn «voikata Pafeaunia aei l0’ Ka(l aalls patikrinti o sveikatą. gtudent triukšmavo irkė-

- . . r . J . Ne nauses dėl Įsileidimo ne-pietus poilsiui ir apsispren- 1
Brinko Plėšikus Universiteto Vadusdimui’ ar šutyti savo kan-81Dabar ridame

Wisconsin valstijoj liūte- Norfolk, \ a., 
ronų bažnyčioj jau kuris banke vyriausioji buhalterė rė iš vietos 
laikas eina “apsivalymas” sena pana Miss Minnie C. siteto rektorių

viename

„ *• . • i • >icxniic krašte tas±datU,ą . Sni, '"“V,'™k‘- klausimas svarstomas. De-
Ispar.ijos diktatūra pava- muose, ar gal geisti vietą m0|d.atų minimi kandidatai 

Madrido univer- kullam ”nr' 1,,tam -

ii teisių fa- 
o septyni 

piane 
vietų.

tik

i

nors kitam kandi
datui.

Prezidento pasisakymo 
laukiama iki kovo I d. Re- 

bet i-Liblikonų partija kol kas 
pro- vl*sas savo viltis deda Į pre-

Į prezidento vietą, Steven- 
son, Kefauver ir Harriman 
irgi pasisakė dėl Alabamos

A. Stevenson siūlo, kad 
segregacijos panaikinimo 

nebūtų svarsto- 
kampanijoip

klausimas
n'nkimn

tasistmes “laian-
Bet Maskva griežtai gy-kompanijos pirmininkas sa-jje nepripažįsta Kristaus neužmiršdavo niekada ap

liesi, kad anglų diplomatai kosi nieko nežinojęs, kad « flnuurinf; cu rn aiminuipiii iv.kad nekalto prasidėjimo, nepri- dovanoti savo giminaičių ii- sužeistas.
yra Rusijoj. Rusijos vadai iš jo asmeninio fondo adyo- paž|sta Jėzaus prisikėlimo visiems atrodo labai 
pakartotinai sakė, kad jie katas davė šen. Case “rin- numirusių, nepripažįsta ni ir draugiška mot< 
nieko nežino apie McLean kimų kampanijai” pustrečio stebuklų, nepripažįsta, kad šeimininkavo

malo
ni oteris. Ji 

Common-
Dievas savo kūnu yra ko- wealth Building and Loan 

aiškino, munijoj ir panašios erezi- Association banke per eilę 
bankas paste- 
100,000 dole-

jau laiRas ir oaznyciai pra- nu jo atsargų kur tai din- 
din-kaip šalininkas panaikini- dėti atsikratyti nuo senų go, jis tuoj pasišaukė tik- 

gę” diplomatai atsirado. Jie mo natūralinio gazo kainų prietarų ir nereikia žiūrėti į rintojus, kurie ir dabar dar 
atsirado Maskvoje, kur jie kontrolės. Bet niekas tos šventą raštą,'kaip į neklai-nesusekė visų senos panos 
pasišaukė spaudos atstovus paramos nevadino kyšiu ar dingą dokumentą, bet rei- išeikvojimų. Bet jau yra 
ir jiems įteikė pareiškimą papirkimu. fcia jj vertinti kritiškai.
apie savo pabėgimą pas iu- Superior Oil kompanija--------------------------
sus. Tame pareiškime abu-yra viena iš stambiausių ! Timim Vėl 
du išdavikai sakosi buvę aliejaus ir natūralio gazo
komunistais dar nuo univer- gamintojų, 
siteto laikų, bet ginasi, kad---------------------------
jie buvę apmokami Mask- VAKARAI DUOS Tunise, kuris gavo plačią Bostono Brinką.
vos agentai. Jie sakosi bė- EGIPTUI PINIGŲ autonomiją iš prancūzų, -------------------
gę pas bolševikus todėl, kad --------- arabų nacionalistų teroras 0|Q£n šalčIAI
jie negalėję pritarti Angli- Amerika ir Anglija paža- prasidėjo iš naujo. Teroris-
jos ir Amerikos politikai, o dėjo remti Egipto didelį tai įvairiuose miestuose 
McLean sako, kad jis bė- užsimojimą pastatyti ant bombomis daužė prancūzų

ir Burghess. Dar prieš dvi tūkstančio dolerių, 
savaites Chruščiovas melą- Visi liudininkai

Pereita šeštadieni

žinoma, kad 2,800,000 do
lerių iš banko dingo.

Nekaltos išvaizdos pana 
.... _ . . . pasirodė apsukresnė vagil-

Veikia Teroristai ka, kaip devyni patyrę kri
minalistai, kurie apiplėšė

VISOJ EUROPOJ

- , , - .. v , ... . 4 • • j .a ... Nepaprasti šalčiai visojegęs ir todėl kad policija Nilo upės didelę užtvanką, Įvairias įstaigas n- daie pa- £u| žmonėms
pradėjo jį sekioti ir Įtari- kuri reguliuotų Nilo van- sikesimmų prieš !luosal: daug nuostolių. Pranešimai 
nėti. dens tekėjimą ir gamintų kiuosius arabus, kurie non ;tekėjimą ir gamintų

Kokiu tikslu Rusija da- daug elektros kraštui pra- bendradarbiauti su Prancū-

Vetuoti Gazo Bilių Sgvenson siūlo skatinti pic- 
tinių valstijų nuosaikiuosius 

... . . , .. ir ramesnius žmones laikv-
..... _ Vietin^ ir aukščiausio

peršauto fašisto padarė sa- a,5 a» ’uuoje jungiasi at- tejsni0 sprendimo segrega- 
vo šventąjį ir jį ligoninėj miestų gazo skirsty- cijog kjausimu ir atmesti
lankė visi aukštieji valdžios mo kompanijos, kreipėsi j triukšmadarių sauvaliavi- 
ponai. Madrido universite- prezidentą prašydamos, ma
tas uždarytas ‘-neribotam kafJ vetuotų pereitą sa- Gub Harriman, nepasi- 
laikui,” o tuo tarpu fašistų vaūę priimtą istatymą apie gke,bęs demokratu kandi. 
policija gaudo įtariamus panaikinimą natūralinio datag( reįklaauja> kad fe_ 
studentijos vadus ir kiša Pa?o karnų kontroles -Gazo deralinė vaidžia imtųsi 
juos į kalėjimus. skirstytojai sako kad jie iežt priemonių prieš is.

--------—--------------- aptarnauja 40,000,000 g«iZo utymų AIaba.
Polsteriai Pradeda yartot°J^ Jl^ n^?do’ kad moję ir kitur ir kaltina jus-

Vėl Pranašauti} kon* ticijos departamentą, kadF ei I I anasauil troles panaikinimą buvo nieį0 ned‘aro 
jniimtas paskubomis, neat-

gos” vienas fašistas buvo 
Dabar visi aukš

tieji Ispanijos diktatoriai iš

mažumai daromų skriaudų.
viapranašai vadi- sižvclgiant į vartotojų in- Han.jman pasi5akvmas 

narni pol>ter»ai> jau pi a-teresus ir net šukele įtarimo jabaį 
deda pasakoti, kas laimės dėl suinteresuotu grupių kefauver kitas pa

užima
kad jeigu prezidentas D. D. Senato viena kombdia S’^žte&nę poziciją,
Eisenhoue, bus kandidatu, keta tvrinėti “lobių” veik- roTneina.'ktT’kaip'Harri1- 
jis nugalės Stevensoną o ją priimant tą įstatymą. Spe- man
juies 3. Bet jeigu kandidatu cialinė senato komisija ty- va: v,,,.;,, niptinin valstibus R. Nixon, tai Stevenso- rinėio tik bandvma nanirk- • K k U Plet1^ val?'tl; , . - .... įinejo lik nanajmą papu k jy pasisovimas boikotuoti

vieną šen. Case. aukščiausio teismo sprendi
mą dėl segregacijos panai
kinimo mokyklose prieš vi
sus kandidatus kelia painų 
klausimą. Republikonai kol 
kas tuo klausimu nieko no

Rinkimu

šių melų prezi,lemo rinki- bandymo paveikti įstatymų sjsk^b kfnd'id'atas, tikim 
mus. Gallup pranašauja, leidėjus.

nas laimės 59 nuošimčius įį 
balsų, o Nixon tik 41.

Polsteriai po 1948 metu 
kreivu pranašavimu 
išėję iš mados, bet dabar 
jie vėl atsigavo ir dedasi 
žiną, kaip žmonės balsuos 
ši rudeni.

sako, kad 269 žmonės mirė 
įvairiuose kraštuose dėl di- 

alčių. Šalčiai šią 
žiemą pasiekė ir tokius šil-

bar išvilko tuos du šnipus tnoninti. Užsimojimas yra zija. 'dėlių
viešumon ir parodė juos pa- didelis. Egiptas tikisi su Tuniso arabų teroristams .. -

daug spėlioji, naujos užtvankos pagalba'vadovauja b“v?s ^“V^tus kraštus, kaip Italija

buVo Armijos Vadas Už 
Daugiau Divizijų

šauliui, yra
mų. Greičiausiai bolševikai padidinti savo dirbamą že- listų 
nori tuos šnipus panaudoti mę visu
propagandai “už taiką.” kos ir elektrainių pastaty- į Libiją 
šnipai dabar viešai 
kalbės “už taiką
Maskva tą taiką supranta 000,000 dolerių 
ir Maskva tikisi, kad atsi 
ras žmonių, kurie tiems Kompartijos Kongresas sprendimą ginčui su 
šnipams dar tikės. Sovietų Rusijoje bais.

McLean ir Burghess, žur- --------- -----------------------
nalistų paklausti, ką jis šią savaitę prasideda WALTER REUTHER 
Maskvoje veikia, tik nusi- Maskvoje 20-as Sovietų Ru- 
juokė ir nieko neatsakė. Į sijos kompartijos kongre-

partijos
trečdaliu. Užtvan- Salah ben Yussef, pabėgęs vnRicn pcii iciialektrainių pastaty-į Libiją. Alžyre teroristų NEW YORKO 

ai rašys ir mas užims apie 15 metų veikla irgi neina mažyn, ne-
,” kaip laiko ir gali kainuoti 1,300,- žiūrint į prancūzų naujos

VALOS1

Ai-mijos stalių viisininkas ne55 jje dar j,. dgi katl
gen. M. I). Taylor sekma 
dienį kalbėdamas per tele
viziją sakė, kad jo apskai-

didato nėra tikri.

vyriausvbės vado Mollet J.Ne« X,,,ko P01.^8 ',ra- 
bandymą surasti taikų aa«J« apsivalymų nuo

v ‘ JU komunistų, kurie esą įsipir-
išę į policininkų'eiles. Tyri- 
jnėjimas nori išaiškinti, kiek 
• komunistų ar bolševikuo- 

VYKS I INDIJĄ Jančiy žmonių yra tarpe ke- 
soo.pa.ujos SU..K.V- Amerikos unijų vadas “M.^imtų lakančių ĮHili- 

tų šnipu pasakojimą, kad sas. Prieš kongresą Chiųš- Walter Reuther keta greitu .u'08 lssluo •
jie nebuvę šnipai, jau atsi- čiovo ir Bulganino klika pa- laiku vykti į Indiją. Ten jis
liepė Vladimir Petrov, bu- sistengė išvalyti iš partijos supažindins Indijos unijis- Maskva skelbia, kad Bu
vęs NKVD valdininkas, ku- buvusio premjero Malen- tus su darbininkų judėjimu rijoj statomas pirmas ato- išvadą,
ris sako, jog McLean ir Bur- kovo šalininkus. Kongrese Amerikoje ir taip pat supa- minis laivas. Tai bus 16,000įyra žmonių, kurie slapstosi gen. M.
ghess buvo senai Maskvos neabejojamai vyraus Chruš-žindins Indiją su mūsų ša-tonų ledlaužis. Jis turės 44,-(nuo bolševikų giriose ir ne- kritikavo
tarnyboje ir išdavinėjo čiovo ia Bulganino frakcija, lies rasiniais santykiais. 1000 arklio jėgų galią.

SOVIETAI KALBA
APIE AMNESTIJĄ čiavimu Amerika turėtų lai- REPUBLIK. PARTIJOJ

---------  Ryti 27 ar 28 divizijų arini- DEŠINIEJI SKELBIASI
Rusai Lietuvoje, Latvijo- ją, vietoje dabar turimų 19 --------

je ir Estijoje plačiai garsi- divizijų. Bet gen. Taylor Chieagoje vadinamas ie
na savo amnestiją visiems nesileido į ginčus dėl armi- publikonų “Lincolno klu- 
“bendradarbiavusiems” su jos dydžio ir sakė, jog ka- bas” pradėjo gyvą veikią 
naciais ir žada dovanoti riai ir su dabar turimomis partijoje ir agituoja prieš 
bausmes tiems, kurie šir- jėgomis bandytų atlikti sa- Eisenhowei io administraci- 
riingai prisipažins prie sa- vo pareigą, jei toks veika- jų- To klubo kalbėtojai Rai
vo klaidų. Įdomu, kad apie las iškiltų. tina prezidentą D. D. Ei-
amnestiją rusai triūbija Lie- Ginčai dėl armijos dy- senhouerį ir valstybės sek
tinoje. Iš to reikia daryti džio pasidarė opūs po to, retorių John Foster Dulles 

kad Lietuvoje dar kai pasitraukęs atsargon dėl nesilaikymo partijai 
Ridgway griežtai duotų pažadų išvalyti ad- 

vyriausybę dėl ministraciją ir vesti kitokią 
pasiduoda. armijos mažinimo. politiką.



4. - «
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Tautos šventė
Vasario šešioliktoji yra mūsų tautos tradicinė šven

tė. 1$‘1> ir.etai> vasario 16 ik. kada Lietuvos Taryba \ ii- 
uiuje paskelbė Lietuvos nepriklausomybę, pirmas pasau
linis kara." jau ėjo prie galo. bet dar nebuvo visišku tikru
mo, kad Vokietija bus sumušta. Rusija tad;- jau buvo 
sueriuvusi ir bolševikiška diktatūra vedė derybas su kai
zerine Vokietija dėl taikos sutarties Lietuvių Brastos 
mieste. Tose derybose dažnai buvo minimas tautų apsi
sprendimo principas, kuri ir bolševikai tad;; tarėsi pri
pažįstą. Kaizerinė Vokietija, vesilama derybas su bolše
vikais. ilgi kalbėjo apie tautų apsisprendimą, bet. žino
ma. ji pripažino tik toki ••apsisprendimą”, kuris būtų 
naudingas Vokietijai.

Iš Tolimųjų Hawaįų

Tautų apsisprendimo principą tada jau buvo pa
skelbusi Amerika prezidento \\ ilsinto 14-oje įrauktų, 
ir iš Vakarų ėjo didžiausias skatinimas lietuvių tauta’ 
oasiskelbti nepriklausomai. Tą pat skatino darvti ir 
rusų vokiečių taikos derybos, nes Lietuvių Brastoje u 
bolševikai ir vokiečiai savinosi Lietuvą, pridengdami 
ta savinimąsi ‘•apsisprendimo principu.”

Tokiu tai metu Lietuvos Taryba Vilniuje ryžosi 
pasakyti pasauliui, kad ji atmeta visokius rvšius tiek 
su Rusija tiek su Vokietija ir siekia atstatyti nepriklau
somą Lietuvos valstybę •'demokratiniais pagrindais su
tvarkytą” su sostine Vilniuje. Tai buvo drąsus pasisa
kymas. Įpirštas Tarybos dauguma kairiųjų jos narių ir 
ypač S. Kairio, km is ir tos dienos nutarimą patiekė.

"Vėliau ta pati Tarvba nuo savo vasario 16 d. nu-

Jonas Sečkus

metų. jauni atvykę i sveti- ! 
kaip ir mes, pneš 40-30 

i mą kraštą, dainavom, šo- 
įkom, vaidinom ir stengėmės 
i ko ilgiausiai išlaikyti savo 
tautos tradicijas ir kultūrą,

i Kitų kraštų ateiviams mū- ^*azo B,“us

Kas Savaite
įsų pasirodymai irgi atrodė 

mes, 
grupės

Senatas pereitą savaitę

susiprato to padalyti. Kai 
ji pradėjo lankyti mokyk
lą, tada dalis studentų pra-

iš Floridos

metus mūsų tena

keisti. Ilgainiui mes, kaip pravarė įstatymą apie uua Muuemų |M4-
ir kitos tautinės grupės ne-naikinima na'tū. alinio gazo de->° tnukamaut. tr P"asU 

ijučionjis sudėjome, savo kainu kontrolės. Už tą lu-"I?1*3.“* ™“* demonstra. 
atsineštą kultūrą j š!o kraš- pikiška Įstatymą balsavo 53‘'į8?. "' ^^ojo. kaip 
'to tautos kultūrą ir gal pri-knateliai, prieš - 38. Pa-'""*108,. ..aP>®
Ridėjome prie šio krašto gal partijas balsai pasiskinkdve8lan.t*. “F*- «*«>>-
‘ kultūros bujojimo. tė : demokratu senatoriai °U8 ne!a,mos-. ūniversiteto
I Žinodami mūsų pačiu pra- balsavo 22 už ir 24 prieš, vadovai nutarė laikina. ne
įeiti netenka šaipytis iš Ry-republikonų senatoriai bal- f? studentę suspenduoti, 
|tų kraštų žmonių atneštos savo 31 už ir 14 prieš. ko1 v,skas a*,8,l'amins- 
į tautinės kultūros. Mūsų Atstovų rūmuose tas pats Chuliganizmu šj kartą pa- 
{svečias labai aukštai Įverti-įstatymas pereitoj sesijoj sižymėjo ne šiaip sau žmo- 
įno šitą japonų spektakli, praėjo 209 balsais prieš nių minia, bet šviesuoliai, 
i Kaliu jis turėjo progos su- 203. Atstovų rūmuose de- kurie, be abejonės, dedasi 
Įeiti į naujas pažintis su dau-mokratai balsavo 86 už ir esą džentelmonai. Bet kas 
i geliu žymių žmonių, kaip 136 prieš, o republikonai iš to? Chuliganas visvien 
'su baltaveidžiais taip ir su balsavo 123 už ir 67 pneš. lieka chuliganas, nežiūrint 

Prezidentas galėtų jsta- kad jis ir universitetą lan- 
tymą vetuoti, bet mažai kas kytų.
telaukia, kad jis ta pada- ///

( Parvykę iš japonų spėk- 1VS. ‘ Kovo 1 D.
ftaklio tuoj nuėjom nakties ‘ įstatymo tikslas yra duo- n n Fi™
ipoilsio. Bet mums vis labai tį natūralinio o-azo gamin- k PlaZK’enta- D- D. Ei.en-

4 - O -rimėin „ hower pereitą savaitę sake,o darže. Sve-,luPeJ° sužinoti, ka^gi jis tojams laisvas rankas, , . • « , > • •
i geri pietūs,IPer 'ienas? Kalba ir rašo kad jie galėtu daugiau pi- ap,e. °J LJ1S. Jau

į iena- ” . ‘ : ĮiPtuv;ąkfl; tfl;n ]v . g J . 8 “ galės apsispręsti dėl staty-
..t- i - ypač skanios daržoves, ku-'t>:aziai lietuviškai, taip n-mgu iš vartotojų išlupti,

‘ . .. .. , v ,_  Į (riui iv anrrliekoi Afoc . • a - __  . " r_i5__5__i. •

geltonveidžiais.

Jis tautos karžygis

siauginarn sav 
čias avie. kad

Lietuvos Taryba vėlesniame Lietuvos gyvenime ma-aplankyti. Porą laiškų apsi-zin ^ur ^ūna at'eztos, ° nez’nor?e kad jo daugiau įs-

ža vaidmenį ir bevaidir.o. Ji greičiau buvo tik kliūti
Lietuvai atsistatyti. 
i<> d. aktas ir Įėjo 
] įasitarnavęs žygis. 
i.vpasižvmėio.

Iš viso jos veikimo 
istorijon, kaip naudin 
o šiaip iau ta Tarvb

ir

keite nėr i'tisą numeti nie *a^a išbuvusios kelionėje ir pr niekad nieko nesam gir-pumpuojama iš žemės ir" P,*n^mas ^us padalytas.
• kk db oL , mij b ne i ė'!<a"a^ «"aite ar daugiau^. kad tuo būdu jo būtų dau- . T"*1,.PJ P?'?8 8ava‘?>*

vilties jį gulėjusios krautuvėje. kol, A™ią s\ecia\imosi dieną giau „• kad kainos eiįų ze- J laukimai ir aheioii 
mai v--- - . - naciekia šeimos stala Po apsisprendžiau, pirma negu mvn urnai, laukimai n aoejoji-
kit0‘“‘k.™ užkandžių' tuoj vykom 9'kur eisim ar ką veiksim. Abidvi didžiosios įimti- j

toukmvlias i'Kanaa miesčiukaisueit su mūs svečiu i arti-ios nų partija žinos, kur ji sto- 
Eisenhower

i .rik

įstatymo priėmimu

luti Įleido šaknis mūsų tautoje. Vasario šešioliktoji lvje ‘ " žiai auga ananasai ir sau-p’ sužinojome, kas mes esą-je remia vartotojų kišenių P*ezjdentas
pasidarė mūsų tautos siekimų ir troškimų reiškėją. Pa- * Sausio 18 d. 11-ta valan-lei leidžiantis parvykom me- . . - - valymą, o demokratai nuo J* a an 1 a
žymėtina, kad lietuviški diktatoria^isigalėję po 1926 dą ryto mudu su žmona jaunamo- ’”tan.e_?ab?1 Z!‘mažai ką teatsilieka. P
metu gruodžio 17 d. perversmo. visokiusperversmo. visokius bandy- stotyje laukiam svečio. Bis- Japonu spcktaklyj
mus Vasario šešioliktosios idėją slopinti ir bandė Įpirš- kj po vienuolikos atskrido
ti tautai kita tautos švente, rugsėjo 8 d. < Vvtauto ne-lėktuvas, išlipo apie -H) . - , —

v , - ’• i ? b. i- • - -- -m,,,-,,,, kzv- turėjom laiko šnekučiuotis,sikai anavopmo rnena. kad nusmelktu Vasario Sesiolik- žmonių, oe«. beitu io aa ne-

no iš visuomenės veiklos ir “ ‘ garv§vje su to Įstatymo ^ama. P° Ji ištikusio širdies 
iš lietuviškos spaudos. Jo balsavimu iškilęs skanda- smy?io- Taip pat panašu, 
žmona Marcinkevičiūtė gi- Ias apie bandymą papirkti kad prezidentas yra linkęs 
mė ir augo Mahanoy City, senatorių Ca.4, republiko-£mti viceprezidento R. 
Pa., prenumeruoja “Kelei- na iš S. Dakotos, dabar se- Nl\ono kandidatui-ą Bet 

pasitraukiantis prezidentas
kas [skaitydami šiuos laikraš- va»*gu gali padiktuoti parti

jai, ką ji turi statyti kandi- 
:datu ir varžytynės partijoj 

Alabamos universiteto neišvengiamos, 
“laimėjo." Jie //

skandaly- Vedamos Bombos 
^nka”1^ “Sprendžiamas’’ ateities

laiške zlkos ritmas ir dainų melo- jo progos dar senais laikais ‘ stud’enię ginklas, vedamos bombos,
' ........."‘-^•ragauti Marijampolės gim-’ j it to' Kiek, tie dabar y,a vlsl* lūP°se. Ar

nazijos piginimo, atvyko!.^ džentelmonai džiau-^4 .kad imsai pralenkė 
,A??!r!kon’ ^?'en?giasi savo “pergale" sunku A™nM tų bombų genni-

1?e misa keti bpt visi na dores-me 11 gamyboje. Al tiesa,

Vakarieniaujant mažai

• 4-- ’rmvn i a-kium kito ipkt44vn nes tuoj turėjom vykti vėlįdeia omo. Laukiam rid įėjimo, . •’ . • .* . L-i ” o iic “Firmio-a” k- -ibi4 " --4 •— 4.4 ... 1'“K- • • na,ian * Ivapaa miesteli, kur vie-;'L 0 J1? Lh augą n abu, nate ai«kinamas.
ras blcznas pasimojimas prigijo tik kai kuriu diktato-hV1.1 įuoj pasnode padan- r-m-o-vne būna
j.m.c lezinm valdininkų tarpe. nusileido aikštele I ankii "antra savaitė įvairios pa-įčius, gerai nusimano apie Balti Džentelmonai

Lietuvos dabartinėse vergijos sąlygose. saučiant žnw<rauT nieka(j skaitos, kintamieji paveiks-'lietuvių veiklą Amerikoje.
mūsų senojoj tėvynėj aziatiškam bolševizmui. Vasario ‘ * * *‘ .. ." ’ ' RCiTlcii5vs:oliktcji lieka mūsų tautos siekimu reiškėją. Ir šian- 
< '.n demokratiškos Lietuvos siekimas jungia visą mū- neĮU1 
>ii tautą ir palaiko kad ir tylaus pasipriešinimo dvasią metu** 
p ieš žiaurią rytų kaimynų okupaciją. “Keleivei”

sakė mus pažinsiąs. Išlipo di> mums nepriprastos tai
1 __________  apie 40 žmonių ir tuoj pa-atrodo ^aoai ke^a, tankiai
Į g cį----------------- stebėjau lietuvišką veidą, kapojantis gaisai . tiesiog

laukiam, ka iis sakys ir ar vel ’a ausl ’r nesinon ne 
Ne? eina pro šąli. Rausyti. Gi jie klausosi la-

i,.*• .j- i bai atidžiai ir matyti, tunyfcnmti Jciptims SllZlMOtl. CrlPCIl, 03* *4Ąvp Voli Air t • i t •*. i •>o\ieiŲ nurija auiunie 1 . . didelio pasitenkinimo.
Amerikai protesto nota ir *,onal ,un fotografijos apa- užklausiau angliškai. .
Stumiesi, kad laido i 'orą ‘at,U8 ,laro nuotraukas ne —Taip. aš Sečkus - at- , Tame spektaklyje vaiz-
Ulionus net 50 pėdu dial 'ebeslJ- bet Ru8.'-'P ae™’ lietuviškai. f‘a'? sa™ bom! vius veikėjus
metro I skersinio' dydžio. miestų, dirbtuvių n- Buvo labai malonu rodė atsineštą kultui ą n, J

Rus

lt kos akto skelbimą demokratiškos Lietuvos

A p
BALIONU

Z
ISTORIJA

valga
ir savo

priemonė sovietiškoms pas- pažins. Ne, eina pro

sve-

<iėl rusai reikalavo, kad jUOS e • eaiima nuo žemes važiuojam lėtai, šnekučiuo- 
Amerika nebelaidytų tokių Į‘aPi as.vlb kad -ile leistųsi jamės ir aprodinėjam sve- 
balionų. kurie gali atskristi ze,T!\.n- Rusų ekspertai ap- ėįuj gėlių sodą, vadinamą 
i Ru<ijo" teritoriją skaičiavę, kad kiekvienas mūsu sala. Nuo pat stoties

' amerikoniškas balionas tu- kelias asfalfinis ir platus.
I ereitą savaitę Amerika ,-į Rainuoti po 3,įmuki dole- pakeliais dažnai matyti žv- 

;,t<ake į rusų protesto notą , ių. dinčios gėlės ir iš abieju pu-
ir nurftf.e kad balionai yra Viską tą rusai papasako-5ju auga, p-g žalias miškas, 
laidomi tiktai oro tyrinėji- jo laikraštininkams, kurie cukraus nendrės. Iš kairės 
mo sumetimais ir. kadangi neturėjo nei progos, nei pa- malosi, kartais už penkių. 
u>ai protestuoja, tai musų tyrimo, nei dargi leidimo išbartais už dešimties mvliu 

riausybė žadėjo daugiau n,su. kad jų pasakojimus g,.andinė aukštų kalnų, po 
ų nejelaidvti is Tui- galėtų patikrinti. dešinei tiek pat tolumo mė
li \ okietijo>. i> km Kodėl iusai apie tų balio-lhnas Pacifiko vandenynas.

Į mine>a i *ai."iją. lni }>ajSUnią visai nieko ne- Kartais privažiuoji arčiau
1’jo. rodos, balionu isto- ^akė savo protesto notoje? kalnų, o kartais prie pat 
a ir galėjo baigtis. Bet Kodėl jie skundėsi dėl manų ir vis iš abiejų pusių 
ne-ibaigė. “šnipinėjimo” žurnalistams, per kokias 20 mylių cuk-
Kada rusai jau buv<» ga- bet visai nesiskundė ten kur'raus plantacijos. Paskui* 

vę Ameriko" atsakymą dėl reikėjo skustis? prasideda ananasų daržai ir
balionu. j»ereitą ketvirtadie- Atrodo, kad visa ta balio- ši vaizdą matysi ligi pat
11, jie pasikvietė Maskvoje nu istorija yra tikra balio-mūsų namų.
Liaudos at"t< vus it jiems r,ė. Rusai tik dairosi progos Kai parvykom jau buvo 
parodė apie ->0 amerikonis- nž ko nusitverti, kad galėtų piitna valanda. Tuoj žmo- 
ku balionų ir papasiikojo varyti propagandą pneš na padarė lietuviškus pie- 
šiin pią” istoriją apie tuos Ameriką. Jei nėra ko kito. tus, batvinių raudonos sriu- 

' alionu.". Esą. amerikonų tai šiuo tarpu ir atmosferos bos. brizą mėsos ir viso- 
balionai yra šnpinėjmo tyrinėjimo balionai yra gen. kiaušių daržovių, kurtas už-

iai pažįsta Stilsoną i'- kone ?kaito ()j(,e,e cįda įmeri; Amerika nedėjo reikalingų 
visus senosios kartos lietu- pastangų tą ginklų rūsį ge-

n. r • r Studentė Autherine J. Lu- r*nlj į1. .
Pirmojo pasaulinio karo cy huvo -mta j univerei. Tokie k ausimai keliami 

" ' sprendimu. Bal- P0.10, >«•.■ kongrese irapau-
telmonai to universi-;<,oJe P^node žinios apie 

vbėje patvs ne- ™8* nepaPg^ ląimėji- 
įmus vedamųjų bombų ge
rinime. Tas kalbas ypatin
gai padidino karo aviacijos 
sekretoriaus padėjėjo Tie- 
vot Gardner pasitraukimas 
iš savo vietos dėl jo ginčo 
su krašto gynimo sekretorių 

į C. E. Wilsonu dėl vedamų
jų bombų gamybos. Pasi
traukęs pasekretorius sako, 
kad jis pakartotinai reika
lavęs skirti daugiau lėšų 
vedamųjų trombų tyrinėji
mui, o krašto gynimo sek
retorius ir prezidentas tvir
tina, kad lėšų buvo skilta 
užtektinai.

Eilinis pilietis tame gin
če ne ką tegali pasakyti. 
Tik viena yra aišku visiems 
—jei i-usai turės galinges
nių ir toliau siekiančių ve

rdamų bombų, jie tą savo 
viršenybę ir parodys, iškel
dami visokiausius reikalavi
mus. Rusai taip nežiopsos, 

j kaip Amerika, kada ji tu- 
i-ėjo atominių ginklų negin- 

I odouotu kumfo J. D.I •

How Life Began At 82

“Įsivaitdinkit senelę, užsida
riusią gražiame 82 metų am
žiuje, lankančią savo draugus 
kasdien! Ji pasidarė visai kits 
žmogus po to, kai mes papra
šėme Įvesti telefono pratesima 
į ios kambarį, kas jai vėl da. 
vė nepriklausomybės jausmą, 
b jai patinka malonios telefo
nu spalvos!”

Visai nedaug tekainuoja tu-

rėti telefono pratęsimo palopo
mą ir apsaugą. Jums taip pat 
patiks malonumas turėti tele
foną gražios spalvos, kuri de
rinasi su jūsų kambarių papuo
šimu. Tik $1.25 ar mažiau per 
mėnesį, pridedant taksus ir 
vienkartinis mokesnis už įvedi
mą! Pašaukit šiandien pat Te
lefono Biznio raštinę.

WW WCLAM TtimONE AND TFU6«AW COMFART
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I
KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
komisijas, kurios kartu su Vietos Bendruomenės bininkai reikalauja, ka i į 
valdybomis turėjo surasti .įkyrius, sužinojęs apie tai, darbą būtų priimami tik 
būdų klubams sujungti, bet parašė gražų laišką, kuria- uniją nariai, ia iau apsau-

------------------- joms nepasisekė. Kaltos me įtikinančiai įrodė, kad gotos seniau dirbančiųjų
Visi dalyvaukime Vasario Kipras Bielinis nenusilen- abiejų klubų valdybos, nes tikroms lietuvėms nepride-teisės ir tt. Sutartis baigiasi
16 minėjime. Pagrindiniu kė galingam carui, nepabū- nulėmė užsispyrimas, o ne ra savo kalbos niekinti ii- kovo 1 d. -----------
kalbėtoju paaviesias Kipras go užplūdusių Lietuvą žiau-klubų reikalai. Laikas tą savose draugijose tetinka Nevv Eritain Machine Minėsime Vasario 16-ją
Bielinis. J*ųjų rusU komunistų ir vo- klausimą į imtai išnagrinėti lietuviškai kalbėti ir rašyti bendrovės dai nininkai ke-

Vasario 16 minėjimas kiečių nacių. Jis neprarado ir išspręsti, kaip kluoų la- ir prašė tų klausimą dar lia panašiu.
šiais metais Philadelphijoj ryžto ir tais laikais ir sėk- bas reikalauja. kartų pasvarstyti.

Philadelphijos naujienos

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Massachusetts valstijoje
NGRVVOOD, MASS. bet jau prieš kelel iu- metus 

buvo išėjęs į pensiją. \ e- 
lionis paliko dukterį Pauli
na su 3 vaikais (Union

Vienas Komisijos Narių 
Dalyvaukime Nepriklauso-

Įvyks vasario mėn. ld d., mingai organizavo pnes 
sekmadienį, 3 vai. po pietų, Lietuvos okupantus tautos;
Lietuviu Muzikos Klubo sa-pasipriešinimų. Emigracijos.šventė*'

^Irrvn-ii ia foin nof * Jlėje, -715 E. Ailegheny ilgieji metai jo taip pat ne- 
Ave. Kiekvieno lietuvio di- palaužė 

a tarne mi- 
dakvauti ir

se,

dzioji pareiga y 
liejime būtinai Todėl tegul nelieka nei...• T-\l *1 11 1 • • • 1* z ! ’vieno

Lietuvos nepriklausomy- me su ‘tuo laišku?
. bės šventės minėjimas įvyks Viena gudruoli

Derybos prasideda \asario
14 d. Kaip jos vvks, vėliau
pamatysime ir spie ta i “Ke-
leivyje” parašysime. i’o dėl
skaitykite “Keleivi. ’ kas jo
dar neskaito. Jame rasite
daug žinių ne tik iš vietos
gyveninio, bet ir is viso pa-
šaulio.

šimtametis Fctuvic

šiomis dienomis Myko-

: i Amerikos Lietuviu Tary- c,.nvo VVi« > '»• ri-LreiKalavimas. . , - . » „ * x. \ Lio\e, uis./ u i\iio>
• os snyrius Lietuvos Nepri- ^ers gtellos šimkevičienes 2 
klnuscmvbės paskelbimo cįul<tei'is Sofija ir Elena, 

ir rūpinosi laidotu-

tau, Jonai. būna
Gardnerio kanu že

minės vasario 19 d. 
po pietų Lietuviu 
ės salėje 
-vetvs iš VVoicester

kurios
T. , , • t, , • ' vėmis.Bendroves salėje. Paskaitų j j
.-kaity?

1. ...... . lengva
Aleksandras Lileikis. Meni- ♦ 
n- dali atliks vietos skaučių

minėjimo nus 
įsikalbė- 

dėl 
liečian-

Serga

Staiga susirgo Bronius 
Dopkantas, Lietuvių Ber.d-

kluborovės direktorių?
sekretorius. Vietos ligoninėj

nus taip pat ii- Vyriausiąjį Lietuvai iš Sov. ’rusK ”.atoriaus G’ Mennen Wi!" šigriebė ir priėmė trečio-tų amžiaus. Tai‘seniausias l utų gražu, jei nors po jam padaryta operacija.
Lietuvos Išlaisvinimo T?*'vergijos išvaduoti Šiam ^ams a~tovas — teisėjas sios pasiūlymų — laiškų at-lietuvis šiame mieste ir dar viena asmenį is kiekvienos Draugai ir pažįstami umu- 
nnteta. o-k.-nnLmnin " ’ mptn Theo(,ore R- Bohn> Detroi- mesti jo nesvarstant. ’ gana stiprus. Ji vejasi Ger-lietuvių šeimos atsilankytų me greitai pasveikti.

Pagimų.mu kalbėtoju darbiausiam darbui nei to miesto tarybos nare Ma- Rai taurus Chicagos tei-vis, kuris jau turi 94 metus. į šią lietuvių tautos įskil- Vaiduliene, kuri kartu su 
yra pakviestas žymus Lie-Kyiena auka nebus |)ermaža iy V. Beck ir svečias iš Wa-’sėjas kų tik gavusius Ame- P. Naunčikcs mingų šventę. Mes mylime vyru turi ūkį Tempieion,
tuvos politikas, Nepr. Lie-nei vjena aukanebus shingtono, pirmas Lietuvos rikos pilietybę, ragina r.e-
tuvos demokratinių seimų kariuomenes savanoris, bu- pamiršti ir branginti savo
atstovas, dabartinis Lietu- Tautkus vus*s Lietuvos pasiuntinys papročius, savo kalbų, nut

į
minga
šios šaiies laisvę ir pilna to sunegalavo ir paguldyta li- 
žocižio prasme ja naudoja- toninėm Vaidulai yra seni 

b
vos Laisves Komiteto narys 
Kipras Bielinis.

Kipras Bielinis, jau nuo ___
ankstyvos jaunystės isijun- Reikįa u
eęs i socialdemokratu eiles,

DETROIT, MICH.

NEV/ YORK, N. Y.
Berlyne pulk. Kazys Škirpa, sų pačių lietuvių tarpe at- Būna ir šitokių paskaitą 

Minėjimo programoj da-siranda ‘tokių, kurios savo .
vyrų kvartetas (P. kalbų niekina, net savose Buvęs Lietu, os imi. ei.".- ;r.ū.ų tėvynę, sustabdė ta Naujosios Anglijos mu- 

a, E. Skiotys, J. ir draugijose nenori jos varto-teto taiptautinės teisėj p;<»- («į;Įt?ię pažangų, kurių da-vjuose rodo fibr a ' P.elen 
įkaičiai), čia gimęs ti. Ko susilaukėme! fesonusdr. D. knvickas, rė nepriklausoma Lietuva of Trov,” kuriame srarbiau-

dabar Lietuvos pasiuntiny-v;sose srityse. Šiandien ji sįa vaidmenį vaidina Jack 
be?

rr.es. ’r mūsų tėvvnė buvo “Keleivio" skaitvtoiai.
laisva. Mes džiaugėme 
Bet komunistai pagrobė

Ja;Jack Šernas

lyvaus vyru 
Zarenka 
A. Polikaiči 
lietuvis pianistas Frank Ja-gęs 

buvo
dėl lietuvių tautos laisvės tų organizavome 
idealu igvvendinimo. Nuo klubus, rinkome
1902 m. įsijungęs i kova rengėme gegužines, koncer-p. p ., . .
pnes canstinę Rusiją. kuri tus ir kitokius parengimus, p 
po savo letena žiauriai pri-Darbas degte degė, klubai 
spaudusi

ryžtingas kovotojas Prieš kelias dešimtis me-_ neck, tautinių šokių grupė,' 
naujus va(|ovaujama Galinos Go- 
nanus, . • •’ bienes ir deklamatoriai —

Algirdą

Visi Detroito lietuviai

S. Rit.

NEVV BRITAIN, CONN.

Streikavo Fafnir Bearing

bėgyje mo parodymas sau ir visam žiavo i
s vi:

Šitos bendrovės dirbtu- struktūra amžių 
ne 4,000 darbi- tarptautinės teisės 

j nnn siinsin ie.” klll ioie 
26 d. iki vasario 6 d. Strei- kiai ‘‘naujų’ 
kas laimėtas. Atlyginimai Krivickų, ir 
pakelti 6L , pagerintos pen-metų Lietuvos konstitucijos betnviu pareiga tame mir 
sijos sąlj gos. Seniau išėjęs (taigi, smetoninės) btu u- jjne dalyvauti. S.
į jiensijų darbininkas iš ben-sios tikrai demokratiškos, ' 
drovės gaudavo $45. o da- Smetona per savo

Prancūziją ir ten
. pasauliui, ltad mes nenu- užaugo, bet visiems pasise.- 

iis pareiškė u-.imsime kėlę protestą ir ko esas lietuvis, 
mmcių. iasakpGVOję (jėl savo tėviškės. progai pasitaikius oama- 

♦26 ir 19ob Tn dčl visų tvkiiue tą filmą.
* Vvtis

išlaikė Lietuva augo, nes visi buvome jau-,.......................................... .... n.. .. - , kviečiami vieningai mineii-'JU daugiaumetu, jis uz sa\o nu kunmi jegu ir noro dirb- ____ x. J ctra;v* - - - me oaiyvaun. rirku, sueiK
130 ___ _7

politinę veiklą yra dėlto ti.
pats nekartą, skaudžiai nu- Kas kita šiandien. Anų 
kentėjęs. dienų darbuotojai paseno*

1912 m. caro valdžios bu- me, o naujų nebepribūna— “
vo ištremtas į Irkutsko gu- jaunimas nuėjo svetimais .s mus ^uv.°. atskridus 
berniją, Sibire. Jis gerai pa-keliais. Pražilo ir mūsų klu- Lietuvos lakštingala 
žino žiau: u ii

ii IVO

ROCKFORD, ILL. 19->b įemes laisvės. To dėl

se viešpatavimo metų te.-u- 
diohi- šaudės tik 2 komunistus.

Komumzma. pašalpinės organizaci- Sausio 29 Liet Ben(ll
nes bolševikinę revoliuciją jos. Jos naujų narių nebe- Rockfon

TRCNER, MASS.
WORCESTER, MASS.

Geras koncertas

. , . .. v , Pradedant programą. A. tp Sutartis pasirašyta 2 me- Kiaus\ ’damasis tokios pa-suruošė jiems puotą, kurio
jau u\o pa;tiz<;.ių -o 1US §200, bet pašalpos ser-L. B. Rockfordo Apylinkės tams. skaitos ir sveiko pilvo žin >-je dalyvavo apie 25 jų arti

agi'. Zakaras Reik pastebėti, kad šis gus galėjai susirgti.
mė-tarė keletą žodžių; Rūta streikas buvo tikrai pavyz- 

, Krasauskaitė pasakė gražu dingas Streikui nrasidėius,
dybių veizejas. 1-I.L.3 štai Hamtranck Lietuvių eilėraštį, ir tada prasidėjo dirbtuvės buvo uždarytos, 
m. su prakaloom»> .a/onejo Amerikos Piliečių Klubas p Motekaitienės koncertas.(todėl nebuvo progų jokiom?

narys. Per visą N. Lietu- gant nebemoka. Nartai mo- pirmininkas 
vos laikotarpį jis buvo žy- pa mokesčių 50 centų
mus kooperatyvų ii >avival- nėšiui.

so
'.-—ma

lūną, kepurini ir kt. Aker- 
dionu grojo Ricinų ;•< Mar
cinkevičius. I.c< i-oida- K'.- 
kubauskas neblogai , a-kai- 
tė montažą “Apti/ko ius.” 

Pranešėjos buvo E. Vlz-

įr.ųjų giminių ir draugų. 
Vietos laikrašty ta sukaktis 
taip pat rado atgarsio. 

Sukaktuvininkas vra bu-v

Koresp. 

LIETUVOS AIDAI 
. The Echoes of a) • , r • • i FranesejosK m pyiKimnku, Ul|.a;tą į,. B

- i ics kelerius metus įseięs
Lithuania) 

etuvių 
čusuaici •

. neturėjo kas veikti, nes sekmadienis nuo 6 iki 6:- žiaVQ o suRaktuvi- liečiu Kltd.o salė
sūnūs Mamgirdas streiklaužiu nebuvo, nebuvo 3C vai. r. p. iš Miami sto

io i š n •‘į G V*1 1 < Conant Sti.) nai ių Jai akomponavo M. Mote- provokacijoms ar areštams. Pirmoji Floridoj IT------ - .,y>< f<elei.lus metu* įseie
,941-- jn. oo. o .jenas is tun apie 4Oo, tun gražų kaltis. Pirmoj dalvj ji dai-poiįcjja saugojo dirbtuves, -adijo programa, duodamo! .j; j į- aG.! ' Publikos buvo ’ Lna Pi-
ezistenctjos pradininkų. namą, laiko bara, skolų nė-pavo liaudies dainas. Po to bet neturėjo kas veikti, nes .ckmadienicis nuo 6 f ’ “ PeLi1 ?I k‘a>U dtV“

po 
1

Jasut’.'te.

Lauk-dmo 
l on' o tu.1943 VI.IKo finan-li ir dar turi grynais pini- solistės nir.kė p oi a metu anksčiau. daugiau tomu

Labai puikiai : vvename.
1944 m. rugpjūčio mėn. pa- Jei abu tie klubai susi- operos arijų ir kt. jai
baigos. Atvykęs i J.\ V d ir-jungtų, tai jų pajėgumas Publikos buvo prisirinkę' 
ba Lietuvos Laisvės Kurni- kur kas padidėtų. (nemažai, bet galėjo būti
tote. Abu klubai buvo išlinkę daugiau. Koncerto metu šį

kartų publika laikėsi ypa
tingai tyliai, nes įtemptai

Rengiasi streikui Lithuania, 139 N. E. I Str.

Hardware bendrovės dar- Miara;, Fb.

0. Cox 694, Miami Beach, Vasario 5 d. .Jonas Laka- 
ria., arba The Echoes of činskas buvo rastas negvvas .

savo bute. .Jis buvo 74 m. 
mižiaus. vinies Juosvainiu

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

v 4 V J.t VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Ir.formacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Mi-kelsoi ieuė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių įeceptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų palminių apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus i rašome siųsti šiuo adresu;

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

klausėsi skambančių gražių 
Mainų, plaukiančių iš solis
tės kiūtinės. O jos plaukė 

, taip laisvai, žavingai, lyg 
lakštingala giedotų. 

Dainininkė sužavėjo rock

Siunčiame vair. 'us Į Lietuvą
Dabar galima siusti Įvairius vaistus į Lietuvą iki $50.00 vel

tis be rusiško muilo, jei kas atsiunčia is I.ietu\os r. '.o gydytoj 
receptą. Mūsų vaistinė siunčia streptomiiiną. peniciliną, 
rius vitaminus ir kitus vaistus su geromis pasekna mis.

visko turime, va!c< : t pilna
burna, kaip Didįjį jien :ts-

• • • t- č • • , ‘dieni pnes \elvK:m ...parapijoj. Kėdainių apskr., - 1
Gardnerv išgyveno 48 me- Toliau prasi sesers ar
tus. siusti drabužiu ir vai<tu nuo

ilgus metus dirbo džiovos.JL
Lai. ‘•'lorence Stove bendrovėj. J. h.rasni'SAo

JFFTVTVVVVVVt •. tt v 11 ♦ t-t t 11 •;

Mes dykai supakuojame ir atliekame pasiimt ima tiem-
fordiečius savo gražia dai-!mus perka vaistus. Už pusę svaro vJ tų siuntimo 
na, ji gavo gėlių ir gražių!yra to,vu »r *L30 oro pastų.

'delnų plojimų.
Po koncerto buvo šokiai 

ir baro apgulimas.

kurio
karna

Perkūns
Niekiname savąją kalbą

i “Keleivio” skaitytojai at
simena, kad kelių mūsų Lie
tuvių Kultūros Draugijos 
Moterų SkvTiaus vadovių 
pastangomis lietuvių kalba 
išguita, net ir protokolai 
bus rašomi ne lietuvių kal- 
|ba. ,

WORCESTERIO LIETUVIAI! 
Remkite Moderniška Lietuviška Vaistine

IDEAL PBARMACY
29 Kelly Sųuare, Worc«ster. Mass.

Visi skaitytojai rašykit man dėl platesniu informacijų.
Vytautas Skrinska

REGISTKl 01 AS V AIS I ĮNINKĄS p jej jIITns reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą v.-.<t nm- 
29 Kelly Sq„ Ideal Pharmacy, Worcester, Tel. PL 3-4S43 £ ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpddo medik.disk is 

—" ■ ——i-—<. daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos r» :k;>, c*.
Taipgi, vaistai yra rasiunčiami per pa:\i 
ir Į kitus miestus. Bf to. užlaiko 'rerta-:- 
s’os rūšies kosmetikos, skutimosi r-'d m,e-

■e

INCOME TAX UŽPILDOMI WORCESTERIEČIAMS J
Federaliniai ir valstijos pajamų mokesčiu (irici.n •• t.-.x> biai; > 

kai užpildomi sekmadieniais nuo 2 valandos jw> niem ir pay. l £ 
susitarimą LIETI’VISKO., VAISTINĖJ. Prašome vi<u pa ina-i £* • • • 4”*
(loti šia proga ir paiogumu. l'ž patarnavimą kainos prieinamos, a

Taksų blankus užpildo Mr. A- H. Lažams (certified Public ► 
Accountant), o pagelbsti Vytautas Skrinska (X'«tary Public), j
29 Kelly Sų., Ideal Pharmacy, Worce»ter, Tel. PL 3-4840 £

nu. knygų, laikrašėm. filmu s-iMain;.: *
š;d;!.o5ės. riešutų, cigaru, cigarečių o- sk:.- *
niu gėrimu. 7

VYTAUTAS SKRINSKA *
Ideal Pharmacy vaisttnfe ravtamkaa i
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jos ūkio politika yra socia
linio teisingumo politika. 

Socialdemokratija kovo- 
■ ja už laisvą nuo krizių ūkį

Sausio mėn. 14-15 d. d. mos. su vienodais visiems gyve-
Koelne Įvyko Socialdemo- e). Rentas paimamieji vie- nimo šansais ir visiems vie- 
kratų kongresas. Kongrese uodai su dirbančiais aprū- noda teise Į gerbūvį, 
dalyvavo per 400 partijos pinami vaisiais, gydyklo- Sosialdemokratija šitoje 
atsakingu asmenų. Kongre- mis, medicinos pagalba. kovoje už naują tvarką ei- 
sui pasaulio parodytas di- f). Įvesti 40 valandų darbo na greta Vokietijos didelio 
delis susidomėjimas, nes Į savaitę. Šitos rei oriuos, pa- plataus profesinio judėji- 
ji atsilankė—apie 200 Vo- didėjus darbo tempui, rei- nio, kurio veikimo progra- 
kietijos ir užsienių spaudos kalauja žmonių sveikatin- nia daugumoje sutampa su 
atstovų. Kongresas išklau- gurno apsauga. socialdemokratų reikalavi-
sė ir apsvarstė 14. — dau- g). Valstybės lėšomis ata- niais.
giausia socialiniais ir eko- tinkamo amato išmokinami Paminėtų reikalavimų 
nominiais klausimais, refe-žmonės su tiziniais trūku-įgyvendinimui laikas yra 
ratų, kurių šūkis buvo mais. pribrendęs. Gal pirmą kar-
“Paliuosuokite socialiai Socialdemokratų parti- tą ūkio istorijoj susidarė
silpnuosius nuo skurdo.” jos ūkio politiką dėstė d r. reali galimybė paliuosuoti' 

Kongresas laikomas iva- H. Deist, Parlamento atsto- žmogų nuo kasdieninio 
(iu i 1957 metais ivykstan- vas, savo pranešime “Lais- skurdo ir neužtikrinto gy
čių parlamento rinkimų vas nuo skurdo ir laisvas veninio baimės. Vokietijoj 
kompaniją. Dar šių metų nuo baimės — krizėms at- nėra jokio kito politinio _ 
vasarą ar rudeni numatyta sparus ūkis.” Referato judėjimo tokiems naujiems " 

Sušaukti platus partijos svarbesnės mintys: __ ir būtiniems patvarkymams
kongresas bendrai socialde- Nors viena suderinta Eu- be SOCIALDEMOKRATI- 
mokratų politikai ir rinki- ropos ūkio politikos sistema JOS. J. G.
minei akcijai nustatyti, o nėra Įgyvendinta, bet nauji
šis Koelno kongresas turi reiškiniai Įsakmiai reika- 
sustiprinti ir suaktyvinti lauja greičiau spiesti bend- 
rajoniniu SPD organizacijų rus ūkiškus uždavinius. Tie 
veikimą, paskatinti jas nauji reiškiniai — atomas

Vokietijos S-D kongresas
TRUMANAS PAS HARRIMANĄ

...•T”

Bu\ęs prezidentas Harry S- Trumanas (dešinėj) nese
nai pusryčiavo pas New Yorko gubernatorių Averell 
Harrimana.

Kas grįta

Bolševikiškos 
melagystės

Rokas Miza- vyko atgal i Lietuvą

perka.
_____ Nesenai toki sklypą mė-

Lietuvišku bolševikų laik- na'»ilko * jie"as
tuščiai džiaugiasi, kad vie- RR”mos kataIlklJ
nas “dypukas” grižo Į tei- kul,uSas , .
singa kelia ir, bolševikų Jan,„ “U.ųstame doku- 
atstovybės Globojamas, iš- « pažymėta kad jam

priklauso ir to sklypo že-
.. mėj rastieji mineralai ir isdino i. ■,

—Labas rytas, tėve! Kas —Tas. tėve. 
girdėti? bendra su tuo

—Maiki. aš girdėjau la
bai juokingą naujieną.

“Laisvėje
energingiau statyti savival- aukšta ūkio mechanizaci- ra rašo, kad Uzbekijos, Lie- “Naujienos isspau»uuiv ajjejus pa(j jjs tul j teisę 
dybėse ir kitose rinktose ja (Automation). Ūkio iš-tuvos ir Rusijos ministerių šitokį savo korespondento £vejol; \eptaio jūroje ir 
organizacijose, kuriose da-vystyme jie sudaro naują pirmininkai pasitraukė. Ks. pranešimą: sportuoti mėnulio Alpėse.

. . , lyvauja socialdemokratų slenksti. Dabar jau auto- Jei lietuvis sako “pasi- “Tas naujasis ateivis yra 1 žada tame
netui i nieko partįjos atstovai, reformų matai ne tik atlieka sūdė- traukė,” tai jam tas reiškia, J. Augaitis, gyvenęs Wau- sklv‘pe

pastebi ir kad jis pats savo noru pa- kegan, lll.
Wau-

darbo žmonių interesų ap- tinga darbą, bet
saugos reikalavimus, isryš-nurodo klaidas. sitiaukė. bet jis nesako “pa- “Vilnis” ji daro didvyriu, ^tuve j mėnuli* sau ir
kinant miglotą ir neaiškų Vokietija turi ne atsta- sitraukė,” kai kas nors ki- antinaciniu kovotoju ir jau vaįkains ‘ ku, įe ' janko jū 

u kitų priešingų partijų lai- tyti. o naujai pastatyti savo tas ji pavarė. trečią kartą jo grįžimą re- fcažnvčia Bu\ton miestely.
...... ^ ... kyseną, svarstant parlamen- ūki. Reikia pri pažinti, kad Mizara puikiai žino, kad klamuoja.

x- ...... .. .-. J J •. te ir atskirų klastų seime- \ okietna neišnaudojo po-bolsevikiioj aukštos vietos «t—Ne. vaike. As girdėjau. Norvegija, kaip anais me-.- , , - • J ... . J t, . . J . J. Augaitis
kad Sovietų rojuje pritrū- lais padarė su Lietuva?
ko mėsos. ruskiai nuėjo —Ne. tėve. negalėtu.
Nunegijon s.ikių vogti i. Kocėl. Prof. dr. Ernst Schellen-dė ir Vakaru sąjungininkai. Sibiro vergų darbus. Čia

—Todėl. Rad \ a karu Eu- hin. * . ..> .
......... ...... ......................... " ...... ---- mu

kas dabar 
ats; i i ko N orvegi joj.

—Jes. vaike, kol kas ne- 
—Ar apie tai. kad vienas turi. ale gali turėti. Ai 

>cnatorius YVashingtone at- rokuoji, kad Maskva dabar 
sisakė priimt $2.500 kvši? i™*---- --- ctrvi. ivvmia p ;paz-mn,

te ir atskirų kraštų seime-Vokietija neišnaudojo po-bolše viki joj aukštos vietos 
Iiuose darbo žmonių būvio karinių galimybių savo ūkį be partijos nutarimo negau- Tnuragė^-alsč 
reformų ir darbo sąlygų pa-įšvystvii ir (iuoti jam visuo-si ir iš jos savo noru nepa-

meniską atspalvi, ra trug-surauksi, jei nenorėsi eiti Į mas
norvegai juos sučiupo.

gerinimo klausimus.
Prof. dr. Ernst S<• -- - t? ------ * cv’ t Z.I

urg (parlamento atstovas) vengdami 1946-1951 metais Amerikoj jis gali iš “Lais-

užsakė

yra kilęs iš 
, Buisių kai- 
“didvvrišku-

statvti bažnvčia. Jis • «• *. 
vietas pirmajame

KAS Ji PAŽĮSTA?

Tautininku “Dirva” rašo
buvo tame. kad už apie tautininkų “Vienybę” 

žmonos nužudymą buvo lai- ir ta proga paperi šitokį 
kalėjime ir vokiečiu piktoka deimančiuką:

raukti, kada jįs išvežtas darbams. Karui pa- ..k- -• . , vl, ltl
naflaAti3ie . sibaigus, jis, be abajo, savo zas Tys|iava. ,„kia yr., io 

kriminalinę praeiti nuslėpė Vienybė, tokia yra ir jos v«la- 
butų patikėta pa atVyko į Ameriką. Apsi- ma linija.”

išjungti naši vieta Sovietinėj Lietu- Waukegane,

pabaudą.
—Ar daug reikės mokėt?

mai vilkinami ir sabotažuo- eita klaidingu keliu
. jami, kad jau prieš 4 metus Mokesčiu politikaAmeriKa tu-

ėti ir jei jie tau jas pa- 
eina tikėjo, tai turi su dėkingu-

—Giraėt. R
ri ’. Rajau bi amt

ad norvegai 
!OO.

—O kas bus. įeinu Mas-Ū
.va nemoKes.

—Turės mokėt. nes : -
USU
;uė-

mis.
—Bei jt-lgU

i toki:; geni bombų, tai 1 
;i jas čėdija? Kodėl 
r.dauja, sad ruskiai

i kraustytų is Lietuvos?
• i r.t kiausvtu. tai turėtu

rusKiams
brangios

taip norvegai nepaleis 
la.\ų. kariuos jie turi 
mę.

—Ai e tai visgi 
bus pasiutusiai 
. ilkės.

—Blogiausia, tėve
:>inigu> jb- turės užmokėt, 
•t ,-iikių negaus.

Bet kurgi Maskva gaus 
ti"k pinigu'.* Kibą Bim’oa 
iure> rinkti auka.' 
f. ar kaip.

Tėvas prastai 
Maskvą kalbi.

Aš. vaike, kalbu

a 3 e* i si i ui a s r v a

URUGVAJUiS

bomba! ‘ Varlamentas savo kladenci' Ūkio politikos šios
jos metu nebesuspės ap- nos reikalavimai •- ameriRa laiKO savo J x . .... 1 . 1 ieiaaia\ Hilai.svarstyti socialinių reformų j Aukšta konjunktūrage, m na.- 

.■ž. U;

1 ■><.<» Kau

Ameriko-

apie

a..
.suKena uk juoku. likalinį. Seniau čia stiprūs

jls xin.i<n, yra ko džiaugtis buvo socialistai ir jiems ar
die- “pavarė”, “patraukė” ar

panašiai, bet ne kad jis Tikrai,
ir “pasitraukė”. Taip rašyti Bimbai su Pruseika, kai to- tintos demokratinės

BAvlSub Kai >>lano' bet tuvi P"imti ben‘greita““toi,p^"'’'B;ūiau.U .via" melagystė, j ‘ " ki« -‘didvyriai" grįžta:
■ uvo< * tai reikia ti- Ka* kul^uos įstatymus. ųkio politikoje įjungti vi- Taip pat bolševikai me- 

bu< išlaisvin- Svarbu parodyti Vokieti-sas priemones ir tikslaus Iuoja ir “Vilnyje.” Ten ra- 
.į jos Rytų zonai, kad Vaka- planavimo, kad galėtum šoma, kad iš Waukegan,

11J Vokietijos gyvenimas panaudoti visas darbo jė-lll- dipukas J. Augaitis iš-
Bažnyčia mėnuly

orga
nizacijos, bet vėliau vieni 
jų veikėjai paskendo tarpu- 
isavėse rietenose, antri pra
turtėjo ir tapo neveiklūs, 
dar kiti nusivylė ir nieko

b. kad ji
I■ i►. i
Amerika

tai. rusai nor 
su-'i'oičiuiiauti.

Bul s iid:a- parašė anądien
i a iš ką EisenhoAveriui siūly-
damas pasirašyti 2" metų
’iaz'.'i- i:a .'ikarų. O ką jam

utsiikė Ei.-enboveris?
—Na . 0 kagi;

aziu žodžiu

gurno ir socialinio saugumo jokioms vertybių 
pagrindais. joms.

Socialdemokratų partija 2. Pilnai įjungtas 
aaiškiai sako kas galima ir mą ūkis reikalauja nepri- švažiavo 
turi būt įgyvendinta tuo- klausomybės nuo atskirų “Vilnies” žodžiais, 

įeužten--iaus • a> Darbininkų ir tar- grupių ir aktyvios suderiu- spėjęs 1941 metais 
ūkio. finansų, mokesčiu traukti į Rusiją.a. sa ■ mūsų orezidentas. r‘aut°jŲ >enat\ė> lenta tuutos ū 

išGem nera reikia parodvt;būt pakelta iki jų tu-i,- kr

pavojus važiavo Tarybų Lietuvon,” Vlfoklz juok(lari«. nebeveikia,
infliaci-ir tuo faktu ji labai džiau- y‘a V naujų a^1,a^la- Dėl Lietuvos padėties ir

Ojasj ’^au bu\o įasvta, kad Ne\\.vietos komunistų taipe yra
i veiki- " Didelio čia daikto, kad I°!’ke al>sukrūt v>T,ai 'ikū, ė murmančių. Nepartiniai 

vyrukas, ‘Planetarvkuris * , Bevelopment .žmonės jiems yra priešingi,
nesu- 'l)O,'ąti°n, ’ kuri už $1 Į,et neturėdami kur dėtis ir
pasi- l)arduoda žemės sklypus ki- jje (.jna geriau į komunistų 

toj planetoj. Bet ne tie vy- parengimus negu klerikalų.
rai yra juokdariai. Jie da- M. Krasinskaspai edito politikos. “Vilnis” meluoja rašyda

Vokietijoje ma, kad tas Augaitis 1949 ’.° b,znL kaiĮ) <-ia sakonia•' J . ? ... bot nuliu nviVduviuiAtkūi imas bet nauji juokdariai yra Jei paslaptį žino trys. .iau 
kurie siūlomus sklypus ne paslaptis. 1

.vk įsstenet, ale Kasgi nori Amt 
tokį pinigą imti. Juk visi 
žino. kad už bolševikišką 

bli nenupirksi vienai pyp-žodžiai sto 
Rei maRoi’Kos. Net 11 Bimba vei a tarpe 
: e 1 iiesiav<'. Rai s\ kį renkant

melas. Vokieti jo 
netiugdė grįžti 
amerikiečiai Vi

ncuką su ja nesilaikys.* darbo mechanizacijos po ningą vystymąsi ir tvirtą šokiais būdais net ragino,
_ Molodec. vaike, gerai metų amžiaus darbingu- vertybių padėtį. ieido rusams važinėtis po

Ir tegul tavo 17135 labai sumažėja, nors 4. Būtinas skubus atomų ty-stovyklas ir kviesti grįžti,
iasi kimu ir gv-‘gyvenimo ilgis kyla rimo organizavimas. čia Jei Augaitis būtų norėjęs,

c L Moterims ir kasyklų Vokietija vėluoja 10-15 m e-būtų galėjęs grjžti, bet jis 
larbingumo tu. Socialdemokratų parti- negrįžo.

ntūnekėiai.

mūsų. Amen.
protestavo, kai syki renkant __ ___ __ ________ darbininkams darbingumo tų, Socialdemokratų parti-negrįžo.
Saubostone aukas jam buvo Vi. ,..rb ,, -r metu ribą nustatyti 55 m. ja jau senai šia spragą nu- Niekas jo nevežė į Ame-
id' tas į kepurę Stalino rub- imą. kaip išdidus žmogus.:amžiaus. Imant vidurkius rodo. «iką. Jis pats prašė jį vež-

Taigi nedyvai, kad Lie-kurjs nori būti pirmuoju, bet P® metų amžiaus kasyk-5. Socialdemokratu parti- ti. todėl čia atvažiavo. At
ima nenorėjo tokio pinigo n< gali. 
imti. iJet kai Maskva nega
lėjo užmokėti už sv iestą g m N'esimabyk 
i.d- pinigais. tai Stalinas pataikauju.
• .įtarė tą sviestą pavogti, 
ir :»a'v'>eė ne tiktai sviestą 
o. ir vi-a 1 ’va

Burną 
ca> \ti'.

Spinoza lų darbininkai jau nedar- ja atmeta ūkiškoje politi- važiavo per melagystę, nes 
bingi, o moterų 82G to am-koje totalitarinę prievartos jei būtu patyrę koks jis 

ais. kurie žiaus yra invalidės. sistemą ir palaiko laisvo “paukštis. ’ būtų nevežę.
Sobmon ,d). Mirusiųjų darbininkų ūki«» veikimą. įvedant ir isi “Vilnies redakto-

ir tarnautojų šeimos ir in-'si,5tiprimmt viešąją ūkio ’iai tą žino, bet teisybės ne- 
i- piiugiiię laikyk už- validai aprūpinami vieno- kontrolę.

Arabai dai, kaip valdininkų šei- f,. Socialdemokratų
1

lašo ir meluoja senu įpra
nti-. timu. R. M,

b E N (i F A S li VI) 4 S 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, paderintas anglu kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokiu daiktu, užsiėmimu, gyvu
liu, paukščiu, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darlx>. važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus kraut.uvėn ir tt.* •

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviu
kai ir angliška’, ir kaip jis anglų tariamas. Y’ra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai

Užsisakant adresuoti: •
Keleivis, 636 Bro«dway, So. Boston 27, Mass.
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dainas dokumentus, Įrodan
čius, kad visa Tautrimų šei
ma yra Vokietijos piliečiai. 
Karui pasibaigus, jiems bu
vę pasiūlyta priimti Sovie-

r .... VT tinęs Lietuvos pilietybę, bet•Jurkevičiene gyvena Nevv •• , • , ,(L,. .v, , . , jie atsisakę. 1946 m. kovolorke, Antanas Šimkus, - • .. , ...,. . . , x menesi jie buvę suimti irT, . , , . .. (jau miręs), buvęs artistas •- • iz • i
Be jau skelbtųjų, via Varnas, Valaitis, Vaitkus,IS'eZtl 1 KlabnoJa‘>ko blltL

duodamas dar naujas sąra- Leonas Varnas, Žvirblis, Partijos ponybė
sas musų tautiečių, kuriuos žemaitig> Rm .§ kelig kaitus Filarmoni>

Dar vienas 
kankinių sąrašas

Važiuojant pažiūrėt AmerikosLIETI VOS VALSTYBĖS TARYBA

(Tęsinys)

Meškų pilnas parkas
pasakyti, kad Yelloustone paikas yra 
ir jos labai landžios. Administracija 
kad nepaliktų atdarų durų. nes meškos

paleistieji vokiečiai sutiko 
Intos vergų darbų 
loję.

Nubausti 10 metų ir pa
leisti: Andriūnas, Vincas 
Balys,

Aleksas Yan’nli?' AlVonsas .iy^ m. rugsėjo menes) truoju sekretorių Šarkovą.
Iešmantas JurLekutis Ka- gydytojas (?).Centro komiteto biuro na- _______  _____________ „
valiauskas \lcL ' I-jbnn • Buvęs ten Stankevičius, rjaįs išrinkti: Sniečkus, Šu- Pasauliniam karui dar »i*u- nas priešais stovinčių 
kas Jonas-Lukošius Alala-b-et. neatsimena smulkesnių mauskas> Paleckis, Šarkų-čiant, Tautos Taryba pa- »aulių likiminis ginčas

buvęs pabėgęs, esąs labai jėj Įvykęs Lietuvos komu- 
isvargintas nuolatiniais tar- nistų partijos 9-sis suvažia- 
dymais. , vimas išrinko centro komi-

Jau esąs paleistas gydy- teto piimuoju sekretorių A. 
YmnT'p.'ŠT toJas Mastis, Matinkonis, Sniečkų, sekretoriais: Niun-
a“ AfOnhr'ii Ma,,iUH’
t__ i- * rUoo m. įugsejo menesį tinniu sekretorių Šarkuva.

JtOVVK-

Čia reikia 
pilnas meškų,
Įspėja turistus,

j sulenda maisto ieškoti. Vienas turistas paliko atdarą 
automobilį, ir sugrįžęs rado jame mešką draskant sė

ji paskelbė Lietuvos nepriklausomybę Vilniuje 1918 metais'dynes. Jau Įvažiuojant mums parkan mus pasitiko vi-
______________________vasario 16 <L dury kelio trys meškos — viena senė ir du jaunikliai.

Mums sustojus, senė tuoj prie automobilio, atsistojo 
ant dviejų kojų ir kiša snuki per langą, ties kuriuo 
aš sėdėjau. Paspaudus mygtuką, cadillaco langas au-

_ tomatiškai užsidarė. Bet meška vistiek bado snukiu i
1918 m. vasario 16 dieną, bu. išspręstas dviejų, vie- stiklą, lyg norėdama pasibučiuoti. Kapočienė išmetė 

pa- per kitą langą keletą saldainių ant kelio, ir meškos 
bet suskato jas rankioti. Tuomet mes nuvažiavom toliau.

Sesės ir broliai lietuviai!

izinių.
Grįžusieji vokiečiai

vas, Niunka, Afoninas, Ma-SKelbė Lietuvos Nepriklau-jis turi būti išspręstas. Su Išvažiuojant iš parko rytojaus dieną suskaitėm ant ke-šauskas, Miškinis, Lukša,J‘
Stasys Sakalauskas, Simą- •

Hf.nV"" S.VrŠiV «c r kfl’l';Svežt«J1!’ kulie lšllko gyvi, diciatais: Zimanas, Bala-Ui,ve, bet .vetimųjų pa-rime dirbti be atvangoj
nas TomkūnSs ia’. T,-nkf."iiS®yVen° SU.nk*?USią -18?1;0'suskas, Petkevičius, Meš-vergta, v3 ėmėei ginklo.-ir kartu talkindami Vakarams ...... v
nas'i I-Tipkav Vhk J Za'ltall>!. šiandien Visdčlto keūakovas. Taigi, Gedvi- pa,Lino »u nepriklaum- kad .u jai. laimėtų ir Lie- “k™. Myku, stac.ai stebėtinų gamtos vaiz-
gOnas, Žemaitis. ’ T. J'e,'R’ stovyklose sąlygos lo centro komitete nėra, mą gyvenimą. tuva. Turime dirbti .un- dų tr reiškimų, tunų negalinta nepaminėti.

tei’ niušis, Levickis, Ozarskis, somvbės Aktą. Lietuvių jtuo Įsitikinimu siejame Lie-lio 24 meškas. Tai tokioj “kompanijoj” mes čia turė-
Staiie"'gia’ kad tie iš 1941 metl^ Liaudis ir Konevičius. Kan-tauti, .............................

kuri<: išl.iko gyvi’didatais: Zimanas, Bara- laisvę,
amžiais gynusi savo tuvos išlaisvinimą. Jam tu- jom nakvoti.

Bet tai ne viskas apie Yello\vstone parka. Čia yra

T . , □kieTkTPaFerė«’°- .. 'bet j suvažiavimo prezidiu- Nepriklausomybės Aktas Sėjančiose sąlygose, planuo- Verdantis vanduo iš šaltos žemės
Jasiulionis nubaustas 10 Į Lietuvą grįžęs paneve- ma jjs buvo pasodintas. buvo tautos valios pareis- darni pastangas ilgesniam
etų, tiek pat Jurksaitis, žietis prekybininkas Bari- Centro komiteto skvriu j- Tautos Tarvbos laikui ir stiprindami mūsų Labai Įdomūs čia kalnai, krokliai ii- tarpekliai (canmetų 

buvęs eigulys rp ...... * * kimas ir Tautos Tarybos ...
as. 1 arp paleistųjų j V a- vedėjais (kitaip tarus, tik- vieningo ryžto išdava. Ak- veiklą. Darykime viską, kad jons), bet už us įdomiausi yra geizeriai, t. y. ver-
<arų Vokietiją šių metų vaisiais ministeriais) patvii-to paskelbimo diena virto Lietuvos išlaisvinimas ne- dąnčio vandens švirkšliai iš po šaltos žemės. Mes čia

11J tinti: partinių organizacijų mums Nepriklausomybės būtų laisvojo pasaulio už- buvom rugsėjo vidury, kuomet oras šitose' aukštumose 
.... . Bieliauskas, propagandos čvente. Jau 38 metus tą mirštąs. Nenustokime vii- vra jau gana šaltas ir kalnų viršūnėse baltuoja snie-

susaui. vtas 194o kartu su kitais švedai buvo jr agitacijos Oleka, žemės jįena minime, bet iš jų jau Bes, nes mūsų puseje
ūkio Kolesnikovas, mokslo šešiolikti metai, kai lietuvių ginčijama teisė

Ma-
mokvtojas k

Karvelis,;sausio 16 d. atvykęs
kuri

rio tėvas 
metais.

Kukuška nubaustas 
Nubausti 25 metų:

nas, Algis Kapturauskas, nią. kad iš Sibiro i Vokieti- administracinio __
Juozas Lasavičius (ar Lo-ją paleista jo žmonos sesuo tjs, prekybinių, fin 
sevičius), Maslauskas. Miš- klaipėdietė Tautrimienė planavimo — Kc 
kinis. Navickas, inž. Juozas (59 metų) su šešiais 16-26 dajbo moterų tarpi 
Natkevičius, (io žmona motu vaikais.

nuv.
kun.

A leksas
tulaitis,
Miškinis
Rimkus, Jonas Baublys, ku- įeit. Jonas Jančys,

ūždami stul
pai verdančio vandens su garais.

Geizerių yra Islandijoj. Naujoj Zelandijoj, .Japo
nijoj ir kitur, bet niekur nėra jų tiek gausu ir tokių 

nsinių 11 bolševizmo žudoma ir ža- Vyriausiasis Lietuvos Iš-veiklių, kaip Yellovvstone pai ko. Apie 120 geizerių
otkovas, jojama, tauta nenustojo ko- laisvinimo Kometetas, taip čia yra pakrikštytų ypatingais vardais ir apie kitatiek
— Kau- vojusį? kad išliktu gyva, ir vertindamas padėti, sustip- yra bevardžių. Be to, čia yra daugybė karštų šalti-

renustojo vilties vėl būti rintomis jėgomis siekia tau- njų, kurie aukštyn jau nebešvirkščia, bot lėtai iš po
laisva. tos iam patikėto tikslo. Tas žemės kunkuliuoja, sudarydami apsk’ itus karšto van-

Lietuvių išeivija Vakaruo- tikslas yra musų didžioji (jens baseinus ir ežerėlius. Toks šaltinis išrodo lyg

išdavę Sovietams. ūkio Kolesnikovas, mokslo šešiolikti metai, kai lietu'vių ginčijama teisė būti
m- Ausseldorfe gyvenantis įr kultūros — Zinkus, pra-tauia vįj neteko laisvės ir viems. Pastovi taika galima 

Bute-jnrklys G. Mackus gavęs ži-monės — Jekateriničevas, „yvena sunkiausius savo Bk išlaisvinus pavergtas

,n.e'gas, bet visdėlto iš po šaltos somos satnto
lais

Emilija, bet jos buvimo vio- Mackus
Jais rūpintis naitė 

pradėjęs 1954 m.
nežino,. Po-Tuo re ikalti rašęs ne tik Prašo atsiliepti

faĮ‘ istorijoj laikus. Tačiau, tautas.

tos grįžusioj!
vilas Poška, Povilas Liau- Vokiečių Laudonojo Kry- Vliko Informacinės Tar- 
ba, Ričardas, Povilas Šime-žiaus pirmininkui, bet ir nybos (Elta, Gai ten Strasse 
liūnas (senas), jo sesuo pačiam Vorošilovui, pasiųs-5* (14b) Leutimgen, VV.. 7

SKAITYKITE

svetur kūrusi savo tau- pareiga tautai. Minint Va-
__  ir kultūrini gyvenimą, sario 16-ją, VliKas kviečia

Leutiingen, VV.. poiit^kai brendusi ir tautai visus lietuvius vieningon 
Germany) šie asmenys pra-svnkiausiais iaįkais teikusi talkon Lietuvos
somi kieiptis Į ją visokeriopą pagalbą, dabar darbui. Tas

į žinioms apie artimuosius y-į pašaukta atlikti jos di- siems lietuviams yra bend- Faithful” geizerį, kas re 
bei namiškius gauti: diiają pareigą. Kai Sovietų ras ir svarbiausias. Jokie pavadintas dėl to, kad

Toks
verdantis puodas: vanduo kunkuliuoja ir galuoja.

lekiaviuiiiKv mu

darbas vi- iias dienas.

Geizeriai veikia su pertraukom, 
aazv; na,. LeĮjgg valandas, o kiti 

Mes ilgiausia stebėjom
pvi

K ai kurie išsiver- 
tik svki nėr ke-- I
vadinamąjį “Old

ia “ištikimą seni.” Jis taip 
jo išsiveržimai kartojasi kas

padaryti. 237 p>l. Kaina . .. 
NAKTYS KA RAI.IšKIU' iSE

. •'duV!U Kovas uz savo teises, gai-i oloraoa, ieško molis Jo- Lati ;r kaii> Dadėtu Lie-kai visa lietuvių išeivija
na. kietuose viršeliuose ............ $o.o0 , _. .... • me’ Kaa ir KaiP P«uclų .................... - akmens aovkak e

, . '-’.u'to. j avo kelias f socializmą, kubas, Manoms (Stasio a laisvinti ivvkiu raida, vieningai ji rems, daro ir
pn gyveninius šienapjūtėje, u; •• pu-- ..rcializmo aiškinimas. Kaina 25c.^lolsL . 1 o\ llas n I et vjsj esame kovos fronte uždarys viską, kad butų pa- Kaip geizeriai atsiranda?
lapiai. kaina ............. .............^demokkatinio soc i a 1.1 z m o Tunkunai (Mykolo sūnus). Tėvvnės laisve ir nešime at- siektas darnus lietuviškųjų - ----- . — ——----

csu!:v o romane, pradai. Populiari ir naudinga 1 evynes laisvę ir nešime at , bendradarbiavi- Skaitytojas, žinoma, norės paklausti, kaip tieCEZARIS. Mirko -Ie
vertė A. K. Puida, pirmoji

18S puslapiai, kaina .................

Populiari ir naudinga’ 
ny.ua šių dienų klausimams supras-tia'is.

...S2 ii. Kaina ..........................................Z.50c TEISINGAS
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-, * ' . c

LIŠKAI. Geriau: ia.- v;.-!..v.-ir pa- >asė E. Vandervelde, vertė Vaniū-1 “ALYGINIIVi A5 
dedantiems angliškai mokytis: duoda nas. Kaina ............................................ 10e ______
ištarimą, angliški.s pasikalbėjimus. LIETUVIŲ KAi.BOS ISTORIJA. ___  ________
Kaina .........................................................75c Dr. P. Joniko, pirmasis ir vieninte-; Kaip Žinoma, Sovietų ^"Santykiuose

, nės laisvę ir nešime
sakomybe už tautos likimą, veiksnių ... ..... ,

Pokarinis, jau pergyven-mas. geizeriai pasidaro; kas taip įkaitina vandeni po ze-
tas dešimtmetis, buvo sun- Nepriklausomybės aktas me, kad jis ūždamas ir garuodamas svirksčia aukštyn?
kiu bandvmu laikotarpis. mus įpareigoja, tad būki- Tenka pasakyti, kad mokslas kol kas dar nėra galu-

su Sovietais me verti jj minėti. Žadin-tinai šį klausimą išsprendęs; yra tačiau keletas teorijų.

T": X. laiSidi<,ži'!jM »•«“ Gre- ?,m Tkia *,"ko-tam rei'žemės i>luta “s«si- foima'""ii kal"ai h
verte A. k. Puida. Am «!a!-s. t-a faKtų šviesoje Trumpa boišc-.z-4ąikid.tiiunkas tu name padidėjusio jtempimo kia aukos. būdu po žemės pluta vietomis pasidarė

11 '"'• Ka,!,a ...................... ^kpSia,‘mh,t^1pasake:/..r . ir paspartinto ginklavimo- Būkime vieningi ir ištver-kaj
Bulganino žaidimas ais- “2enevos dva- kime iki galo.

kloniai. Tuo 
tuštumų. Ir

Į tas tuštumas prisisunkia vandens. nuo esamos 
tenai kaitros jis pradeda virti. Pasidaro didelis gaili 
spaudimas, kuris, aišku, turi kur nors išsiveržti. li
kai jis išsiveržia, mes gaunam geizeiį. Geizeris vei
kia iki išsieikvoja spaudimas iš apačioj arba iki išsi
baigia susikaupęs tenai vanduo. Tuomet geizeris nu
rimsta kuriam laikui. Bet kai prisirenka tenai daugiau 
vandens, ir kai jis prarieda virti, gūrai vėl varo ji 
aukštyn.

Geizeris yra islandiečiu žodis. Jie rašo: gevsir. 
jlšvertus ji lietuviu kalbon, bus -vi-kšlys.

Yra apskaičiuota (Bunseno studijos Islandijoj), 
kad prie dugno geizeris turi iki 25p i ', laipsnių karščio. 
Pagal Fahrenheito termometrą.
laipsnių: taigi geizerio kaištis 
giau. negu vandeniui virti.

Kaip sakiau, aplink geizeriui yra susikrovę kalkių 
ir silikos kalneliai; gi aplink karštus šaltinius vra su
siformavę laiptai iš dumblių < lot. algae). Tai vra 
gniužuliniai vandens augalai, kurie ypatingai mėgsta 
karštą vandenį ir išlaiko temperatūrą iki 80 C. laips
nių. Jų yra keleriopų spalvų ir. saulei šviečiant, jie 
sudaro stebėtinai gražų vaizdą.

(Bus daugiam
5. Mtchelsonas

kris i aus vie^c/nFnkas? Yp.*ikus. Jis nori, kad Amerika. £
MILŽINO PAUNKSM: . Rudo Sruo

gos trilogiši.a i>P rij<» kronika, ąj»
173 pusi., didelis fermata-, gera

... ,50t
ROMOS

J. Aisčio atsi nubirai ::p:e Bi.tr 
Miškinį, Tuma, Savickį, Giras ir

kokus m e\ t. s žmonks gar • j >>•, 11 j 11 y 
BI.NO SENOVEJE. Dievų yra vi- 1,1 - U myną pinigą.

24? pusk Kaina ...............................s2.50.-.okių įvairiuose kraštuose ir jvairiuo- panašu i plėšiką (giingSte-
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio -e laikuose dievai buvo kitokie. Ko- • , L-,,Tie muiitini

svarbiausias veikalas. :'\\rtė M. ■ k:e buvo senųjų lietuvių dievai? *)’• KUI ls nilC.lO iil<4J .,11
Miškinis. 2?0 t.ti'l. 
RYT V PASAKOS, 

parašytos indų ir

senųjų lietuvių
K tina... ,.$:;.25 Kaina ......................................................§1.00 <ak()’
Vinco Krėvėsį ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkio . . ,
kilt! tolimųjų! parašytas istorinis romanas iš 2e- As plCSlkaUSlU tilt sa\ o 

su kietais mįcslo dalvje, o tu gali ra- 
Ar galėjo miai gyventi kitoj miesto

“Panaikink policiją.
tolimųjų]

tautų legendos. 22u pusi. Kai-, maitijos krikšto laikų.
na ...........................................................$2.50 i apdarais. Kaina .............
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo VISUOTINAS TVANAS.

M. Valadkos p.fasyta kr.yga, 250 toks tvanas būti ir kų apie taij . , .
nusi. Kaina ....................................$2.50 -ako mokslas. Kaina .......................25c (lalV.
ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu- _ 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu: vos socialdemokratų raštai dėl bol- 
Amerikoje parašyti \a. i su ra- ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo-
šytojos paveiksiu. 12$ puslapiai, įe. Kaina ...................................25c
kaina' ..........................................................50c BARABAS. Paer I^igerkvist’o isto-
NEPRIK'l.AUSOMoS LIEiUVOS rir.ė apysaka iš pirmųjų krikšėio- ,

PINIG AI. Jono K. Kario. I ''b pa- nybės laikų Romoje, 
veikslų, 225 pus!,, geram.• popi.-ryje. Kipre. Knyga laimėjusi Nol>elio 

............$5.00 nromiia Kaina _____ _______________ _
j. Jar ui-anoj pusėj ežero, parašė Yui- lovui Biržiškai laidoti leidi- 
vaizdeliat. jis Andriušis. trumpos lyrinės RVS 01 pusi. Jl pUGŠia dai-

1<H) psl. Kaina .... $1.50. • 1 * 1

Kaina
A K1SS IN THE D'RK. 

no anglų kalba sodrūs
150 pusk Kauta kietais virš. š’_.

NAUJI RAŠTAI
PROF. VACLOVUI BIR 

p4alesGn“r ŽUKAI ATMINTI, tai Chi- 
si cagos Komiteto prof. \ ac-

minkštais viršeliais ............ ...$!.()? .. . , , ... „ _
L1ETUATU K \I ROS G1' tų TIK \ E/.AKIS, Mirko Jelusie o romanas. 

Parašė Dr. D. Pili,a. Pritaikinta
P

lūs Y. K. Jonyno pieštas 
vertė A. K. Puida. Trečioji tiulis. AclioillCS pt’of. \ adoVO Bil'-

si laikotarpį.
ia” išblaškė Sovietų agre- Vyriausiojo Lietuvos 

syvumus ir norus pajungti 
bolševizmui visą pasaulį.

Nežinome, kuriuo būdu

Išlaisvinimo Komiteto 
Prezidiumas 
1956.2.

Amerikos lietuvi:: iii? Iii JtlisIaai'J.
Kaina ........................ ..........................$1.0!)
KODĖL AS NE I I KI! J DIEVĄ.

Pilna ai;;:il".eJ:!ę,. kurio visiems
jdomūs. Kaina ... ....................2<>e
ATLAIDI' PAVĖSY’. P. A''pikio ro-

manas iš Žemai-i t Ka \.t j s pra-
tikies. Kietais vi..-.[•!:;;is, 4-’>7 pusia-
piai, kaina ............ ............................$4

Užsakymus ir pinigus pr;

636 East Broadway

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1956 Metams
“Keleivis” jau išleido dideli, loo puslapių ka

lendorių 1956 metams. Kalendorius jau yra at
spausdintas ir siunčiamas visiems užsisakiusiems. 
Kaina 5o centų. .

Kaip kasmet, taij) ir 1956 metų kalendoriuje 
skaitytojai ras daug Įvairiausių skaitymų, Įdomių 
straiį snių. 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. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

vanduo verda prie 212 
tur: 17 laipsnius dau-

*“’■ žiškos poilietas, jame yra 
mas. 24d psi. Kie- pasakytos atsisveikinant 

kalbos. Santvaro. Brazdžio- 
r:|- nio eileiaščiai. svaibesniiiju 

veiionies veikalų sąrašas ir 
tt. Kaina $1. Gaunama 

siųsti šiuo adresu: •‘Naujienų" administracijo
je, (1 739 So. llalstcd Sti'.,

So. Boston 27, Ma»». Chicago S. Ilk).

Kaina
11‘EI.iS. parašė Pulgis Andriuši 
juokingas rnmana
ti' viršeliais. Kaina ...............
ER KLAUSUČIŲ VLYTĖLĘ 
rasė I.tintas Dovvtlėnas.

KELEIVIS

plonu

$2.20. K<iTi(«r\ >aitt'f (netoli Ai ri
kos kiauto) Marija l’erUon? del >a\<> 
minėjo Hl!» meili sukakti. Sa- k..,! g.tū 
vo amžiuje ji nera Kreipusi' i nuii.O' 
gydytoju n ncsiousi balu

Kalkin io.-. motel y s kenčia 
i-itikiiutnų: jos tiki. 

i lesioti Oiitvlius vienu 
m.t esniu.>. negu rei-

ny.ua


’-r.'.' FFtrivr \ ciSHi i O lof’i956

Moterų Skyrius

Jos minėjo Lietuvos šventę

"• gėlėm ir Įvairiai?: skanumė-
liais. Fo užkandžių t uvo

■ žaidimai ir dovanėlės, kti- 
j rios priminė ir “švento Va
lentino” dieną.

Žodžiu, vakaras buvo
\ isais atžvilgiais rūpestin
gai paruoštas ii gražiai pra
vestas.

SLA Narė

Vakarui vadovavo p. Nora Lietuvos Nepriklausomybės 
Gugienė paskelbimo, ir dabar cetla

pastangas tą laisvę atmatų i.
Savo kalbą p. Dauzvar- 

dienė baigė, sakvdama. Kad

D2AS1 MOTERIS

Vasario mėnesį lietuviai 
visur švenčia Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo '.‘V" i- - bmn '.Done pvvertnG m-J . • . - ... Lietuvos saule nera uzte-uu,1‘- gy»tmoja. ta-

1 OKI minciiniil <ii- - • ■» ’. 1*2 iv-ii bppot-mus. žuvus: ateis valanda. !ianai nemalonų pt.g?-

l zpeieitą ?ava.P.- ..oseti
ną Baltrušaitienė, sena Au-

Ą J,

liko ir SLA 20s-toji pirmu- ,*
tinė moterų kuopa t hica- ulė Lietuvos tamsu- '’^nimą. Is ryto jai eina

goję. Tai Įvyko trečiadieni,
vasario 1 d.

kada
mus prašalins, ir šviesi p. Į darbą ir žingsniuojant per

no svetainėje.

. ... tiesa mus žingsnius italės. ji buto užpulta jatmi-
Danaus-Gtre- Te2uJ Lie‘uvos kiio. kuris, atstatęs i ją ilgą

Pirmiausia 'ouvo atliktas oega visu sirovse. ir vardan PelU- murmėdamas kažsą
tos Lietuvos ‘vienvbė težv- P° El,sim- parodė i jos ran- 

ti-umpas pantaiima>. kulia-‘ Linuką matyt, norėdamas
me nutarta šito minėjimo *‘Dįkodama ponia} pauž. pinigų. Baltrušaitienė is
jnoga paaukota ,10.U. šią vaJ.(H j ž ,)a!eikstas mm- i’1^A1 baia}ė s’a Juo li
auką Įteikė nuogos atstove 
Nora Gugienė. .ne viltu Kan Kiekvienas ios *•' ............

mosikuodamas bandė durti
nors

iei už pareikšta:
tis. programos vedėja reiš- ! bet jaunikli? muiniė- 

- kė vilti, kad kiekvienas jos •b’ ne>upizui.amai n peūiu\ akaro seimininke \ irgi- ... .... . .. , • . x- z< žodis, giliai įsmigęs i klaupia >nimkus pristatė N. Gu- . v. ; <>.,!.* Baltrušaitienė- , svtoiu SU GIS, lleai liks at--- f-“'* Dthv.u.a.ue.ti.
gienę \esu \ amaro pi ogi a- n^jn£v* ' nejauna moteris, neišsigan-
lh<?' . . . ... Lietuviu tauta turi dideli(JO- Griebė jaunikli uz ran-

kad kovoju del savo gv\v-

MaMV BVt'KlA! LAIMĖTOJOMS
V**"'V"

Viršuje Tenley Albright iš \ewtun, Mass.. kari olim
piadoj už dailu;; čiuožimą laimėjo pirmąją \ :vt :. 
gauna motinos bučki. Apačioje tą pat; laimi Caro) 
Heiss iš Ozone l’ark. N. Y., kuriai už dailųjį čiuožimą

. . teko antroji vieta.ko_ sužeidė jos kairę ranką. —---------------—■.-------——

. . Man omo eilei asnkai- . . . . ..
'neloja. N. Gugienė išreiškė T;lt llt? ... ...

im.,Po s:o eiierascio lietuviu .. ...
, • • ..... - -. " parnase susui nausia?tauta yra laiminga tuieda- • • . . . . .. vėl »uo’riebti oe’li, -- j-j j- .- stoti minutei ir susikaupusj.e.ii.ma toki uideii skaičių te- . .... 1- ; k, i pagerbti visus žuvusiusvvnamiu. kurie atiduoda 1

Pristatydama vakari> 
]

džiaugsmu. kad
vedė\ib^?- Galu gale jai p.avyko 

..♦L- palaisvinti dešine ranka irZlSi- i - -

ia ir ievasvisą savo 
dirbdami 
džiugu, kalbėjo p. Gugie-

vole Lie*.'laisve.

Lietuvai. Ypač sigirdo giesme “malda

po bet jai pavyko ištraukti 
pa_ peili iš užpuoliko. Abu par
už virto ant žemės, ir Baltrū

ne, kad nemažas skaičius 
moterų žymiai pasireiškia 
visoje šioje veikloje. Pati 
pirmoji tokių veikėjų sąra- p

Tėvvr.e". sis minėji
mas

?ia nonų pažymėti, kad 
No:a Gugienė vra kinai

didžiai ger- gabi ir maloni susirinkimu

šaitienė nustūmė peili i 
upę.

Netekęs ginklo, jauniklis 
I i akilo ir ėmė bėgti, o Bal
trušaitienė ėmė šauktis pase Vra iraSVtaS muz-iu: tiri- "itui U nuliu::; .-'i.i.-:: i;t.iiiiių „..ii ,

* * * .. * , . ' ... - - t galuos,mamos sios kuopos nares vedeja. -Ji tun švelnų, ma-
.Juzės Daužvardienės
das. Tęsdama vedėja sa- taktą. Sakytum, 
ko. kad 208-tos kuopos na-nizacinei veiklai pati gam- 
rėms yra didelė garbė tu- ta * apdovanojo ją tokiais
rėti savo nariu tąrpe. p-ia talentais. Ateinančiais SLA ; .r-, - i- A • Ai ‘tvii • ’r , n.n-; Pone? ia greitai surano uz-Dauzrardiene. Kuri sutiko Pildomosios Tarybos rinki- J * . . , , .. , ... * •__ . . • ’ j.,, v- puoliką. Pasirodo, kad taidalyvauti šiame parengime, mais neuzmirskim. kad No-1 . .
• ‘ i -• G ii - - i i buvo lo metu įauniRlis,ir ta proga nasa.Kvti kalba, ra Gugiene bus kandidate .A ‘ . •; • \ -. ,- • i ... aukštesnes mokvklos moki-kaip visuomet, ponios i centro izoininkus. Nomi-

vai - lonu baka ir pavvzding, žaiz<!a buvo aptvaru 
kad ergą- hsonmeje >>' ' neparo- 

' _ jmga. bet nemalonus pergy- 
pasiliks ilgą laiką 

atmint v.

Daužvardienės kalba buvo nacijose ji jau gavo dau-
labai tultinga ir

nys. gabus, ramus ir rim- 
Mokykios 

buvoidomi. giausia baisu ir mes. mote- tai'1 Jaunia,lli'-

ŽIEMOS NAKTIS

Skaidrios mėlynės tolumoje
žvaigždutės taip meiliai vilioja
Žiemos laimiomis naktimis,

šviesoj mėnulio sidabrinio.
Čia žemės rūbai kaip šilkiniai, 
Snieguolės mainos varsomis.

Langų stikluose gėlės pinas.
Kaip palmių lapai, kaip lelijos: 
Krištolais spindi jų spava.

Tyki gamta, viskas apmirę. 
Belapiai ilsisi sustyię.
Tik kažkur toli kaukia šuo.

Kur tik žvelgi, kur tik sukiesi.
Visur vienoda, balta, šviesi 
Žiemos naktis tyli.

Kiek čia širdis ramybės randa!
Bet šalčio dantvs skaudžiai kanda—

II UlVIUi. II .
Kalbėtoja trumpais niuo- rvs. turim pasirūpinti, kad :1’° ' Oal 11 t iaut-ai u\< 

svarbesnius ji būtu išrinkta. Visos bal- la,!i" m*eb.nt. jo uzpuoh

Ilgai grožėti:

žais nušvietė svarbesnius ji 
Lietuvos istorijos laikotar- suokim už ją. 
pius, ypač pabrėždama ko- Kitą programos dali ve- 
kią svarbią rolę lietuvė mo- dė p. Virginia Shimkus.

negali!
P. Almis

m u. Lav.rence. Mass.; \\ 
Toronto, Canada:-1

. .......................... romsKas.
-Jaunuolis prisipažino pa- Kilotait;s 

Tai vogęs ilgą peili (steak Masirka>
telis vaidino praeityje ir buvo taip vadinamas drau- kube i iš įestoiano Le a isto-Grinom. ( hicago. Ii!.; Martin (Įari(iiam
vaidina dabar kovoje už giškumo vakaras, i kuri Iie b užpuolęs moteli api-Green. Norv.ood. Mass.; k

Baltimorę. Md.;

Guy de Maupassant

Istorija apie kaimo merginą
Tęsinys

•Ji taip taupė šeimininko turtą, tarytum tai būtų jos 
pačios, ir kadangi ji sumaniai mokėjo parduoti pro- 
<': Ktus, gaudavo už juos aukštas kainas ir mokėjo 
[RiiKatyd kitų gudrybes, kai jie siūlė ką pirkti, tai 
seimininkas jai patikėjo viso ko pirkimą ir pardavimą, 
(iai bininkų priežiūrą ir jų maitinimą, taip kad trum
pu laiku ii pasidarė jam nepakeičiama. Ji taip stro
piai viską piidabojo, kad jai šeimininkaujant ūkis 
padėjo nuostabiai klestėti, ir 5 mylias ajilinkui žmo- 
i.ė kalbėjo apie “ūkininko Vadino merginą,*’ gi pats 
Aimininkas visiems sakydavo: “Toji mergina verta 
dek aukso, kiek ji pati sveria.”

Bet laikas bėgo, o jos alga pasiliko ta pati. Jos 
sunkus darbas buvo priimamas kaip savaime supran
tam, s dalykas, kaip kiekvieno sąžiningo darbininko 
:)<ii’ciįjH ir jos geros valios ženklas. Ji su karteliu pra
dėjo galvoti, kad ūkininkas jos dėka, kas mėnesi pa
didėdavo Į banką įk> 50 ar šimtą kronų daugiau, o ji 
vi? teuždirbo du šimtus frankų per metus, nei dau
žiau. nei mažiau, ir pasiryžo paprašyti pakelti jai al
gą. Ji tris kartus nuėjo pas mokytoją pasitarti, bet 
kiekvieną kartą kalbėjo apie kitus dalykus. Ji kaž 

•kodėl gėdinosi prašyti pinigų, tarytum tai būtų kaž
kas negarbingo, bet pagaliau vieną diena, kai šeimi
ninkas valgė pusryčius virtuvėje, ji pasakė jam kiek 
sumišusi, kad labai norėtų su juo pakalbėti. Jis nu
stebęs pakėlė galvą, abiem rankom ant stalo, laiky
simas vienoje peili, kurio smailgalis buvo atsuktas i 

ivIKų,
ir-a.

o kitoje — duoną. Jis Įsispyręs žiūrėjo i mer
kini pasijuto nesmagiai nuo jo žvilgsnio ir pa- 

,; rusė savaitės poilsio, nes ji norėjo išvažiuoti, ka- 
Į bangi gerai nesijautė. Jis tuojau sutiko su jos prašv- 
!mu ir paskui pridūrė, pats kiek sumišęs: “Kai grįši, 
i aš tau taip pat turėsiu ka pasakyti.”
. III

Vaikas buvo beveik 8 mėnesių, ir ji jo nepažino. 
;Jis buvo raudonas ir riebus, kaip gyvas taukų mai
šiukas. Ji metėsi ant jo, kaip ant grobio, ir pradėjo 
taip karštai bučiuoti, kad vaikas išsigandęs ėmė verk

it1’. gi ji pati taip pat apsiverkė, kadangi jis jos ne
pažino ir tiesė rankas i savo prižiūrėtoją. Bet sekan
čią dieną jis pradėjo prie jos priprasti ir juokdavos, 
kai ją pamatydavo. Ji pasiėmė ji i laukus, susijaudi
nusi bėginėjo su juo aplinkui, paskui atsisėdo medžio 
pavėsyje ir tada, pirmą kartą savo gyvenime, ji turė
io kam atidaryti savo širdį: ji papasakojo kūdikiui 
a.p'ie savo rūpesčius, koks sunkus buvo jos darbas, 

pipie savo baimes ir viltis, ir ji visai nuvargino vaiką 
i -avo karštais glamonėjimais.

Didžiausias malonumas jai buvo vaiką prižiūrėti, 
ii rengti ir plauti, nes tai. jai atrodė, buvo jos moti
nystės patvirtinimas: ji žiūrėdavo i vaiką beveik nu- 
-tebusi, kad jis yra jos ir patyliais kartodavo, sukda
masi asloje su kūdikiu glėbyje: “Tai mano vaikutis, 
rai mano vaikutis.”

Grįždama namo, ji visą kelią verkė, bet vos tikauką laikraštis
metams ir trim 'ugrižo, šeimininkas pašaukė ją i 

‘‘ mėnesiam J. Šukiui, besigy-i't’ėio, nustebusi ir susinervavusi, 
senatorijoje, Vo- kodėl.

\tsisėsk,” pasakė jis.

! i įsiustą 
pratęstas savo kambarį. Ji 

pati nežinodama

šeimininkas, stambus, linksmas, atkaklus 45 metu 
vyras, du kart našlys, aiškiai buvo sumišęs, o tas su

lietuvių kalbą. narių.
Ponia Daužvardienė ati- Vakaro šeimininkė, pa- tai ><i\<.hei.

davė atatinkamą pagarbą dedant ponioms Irenai
ir mūsų didžiajam Susivie-Brenner ir Dorothy \ezel. >j \ikio IR TĖVO KRAITIS
nijimui t SLA b kuris tiek paruošė skanią arbatėlę. 11- _____
daug yra prisidėjęs mate- gas baltas stalas buvo pa- Mūsų staaitytojai 
riab’ai ir moraliai prie visų puoštas Lietuvos trispal- darni prenumeratas, 
tu darbu, kurie vedė prievėm ž.akutėm. giažiom Maiklui su Tėvu dov

Bašinskas iš Ilridg(

viekas. ( niczgo. ui.; j. .snopis, įt-io. z.iicn.
Rumford. Me.: J. Rupšis, La- ♦
Porle. Ind.: S. Jankauskas. Peter ?>Iotiec!US, \Vater-
Quebcc. Canada: K. Banevich. būry. Conn., užsakė laikraš-3U0 labai rftai
Gare. Ind.; .J- Ramonas. 1,il' ti metams ir L bu mėnesiam pradėjo kalbėti nedrąsiai,

Mr.

atr.au.)in-Gile Mass.: P. Zabiela. ,ope Votiečiui. Montevideo., rėdamas pro langą: 
prisiuntė ' er<li;n- f ana<!aAn<ire>''s’ Uruguav. “Kaip čia yra Rože,

anų. Oakland. ( aln.: X. X. So. Bos- # : vejai «usitvarkvti gyvenime.’

Pagaliau jis pasiryžo ir 
truputį delsdamas ir žiū- 

tarė jis, “kad tu nepagai-

.1! DAVĖ TIKRA ATSAKYMĄ

Ha, Mareh (kairėj, televizijom galvosūkiu (cjuiz) pro
gramos tedėjas. ?avo tikrą atsakymą iš Gandy Torme. 

kai jb pasiūlė jai užmauti vedybini žiedą.

\vater. Mass.. prisiuntė $3.00. 
Pr. Stasytis. Omaha. Nebr.

prisiuntė $2.0<t-
Po $1.5" prisiuntė:

ton.; 
Ioiva 
ville.

M. Bannis. Sioux City. .. . . t- --i. i i • • .- .. . ,
\ Yusin-kas Edvvards- °piac is Amster-. Ji išbalo kaip mirtis, o jis, matydamas.
Pa. ir Pr. Mekšrūnas. N. Y., užsakė laikraš-ineatsako, tęsė toliau:

Montreal. Canada.
Visiems, at-buntusiems laik- 

Park. raščiui auku. nuoširdžiai dė

tį Mr. & Mrs. James Kiau- 
n’s, Amsterdam, ?<. Y.

!gn. Rainis. Melrose
Ilk. Keli?: Shant. \Vestville. III. koiame.

•ir George J. Burba Chicago. 111.
Po $100 prisiuntė: ----
A. Lukas. Detroit. Mich.:

'Mrs. S. Tek utis. Brighton.
Mass.: P. Macys. \Voodhaven.
N. V.; R. Stapilus. \Yarvick.
\V. Va.: S-
Ilk: John

Į Mass. ir J.
Canada.

S. Laurutis. Yonker 
prisiuntė $0.75.

Po $o.5<> prisiuntė:
Mrs. M. Luzaitis. Cambridge.

Mass.; K. Merkevičius. Mon- .
trcal. Canada: J.. Arnkroza. ?yv. Baltimorėj, Md., del ka.p ga.Ia 
Montreal. Canada; J Minga;;- -cppnų akių negalėdama pa- —Ąr girdėjai, kad
dis. Ko. Boston, Maas.: E. Je- ti skaityti laikraščio, pn-staiga mirė ši rytą? 
zukevičius, Nashua,

Administracija

Užsakė “Keleivj” d°vanM

Ona Gegužienė, gyvenan- e^rama

kad jam

“Tu esi gera, pastovi, darbšti ir taupi mergina, 
! b- žmona kaip tu būtų vynii tikra laimė.”

Ji nepajudėjo, bet atrodė išsigandus; ji net ne
sistengė suprasti jo žodžių prasmės, nes jos mintys 
susijaukė, tarytum jausdamos artėjant didelį pavojų. 
Palaukęs kelias minutes, šeimininkas tęsė toliau: 

kus krėsti vyras pasiumė snvoj “Matai, ūkis be šeimininkės negali gerai gyvuoti, 
draugui tokia n-nu>m ė-ėta te | ir turėdamas tokia mergina, kaip tu.*’

Tada jis sustojo, nes nebežinojo, ką toliau sa-

JI OKAI

Tinkamai atsimokėjo
Vienas mėgstąs pikius JilO-

Grabas. ( hicago. ti Dorchester, Mass., užsakė —aš jaučiuos labai gerai, j kyti, o Rožė žiūrėjo į jį taip, kaip žiūri žmogus, kurs
Zitke. Brockton.; “Keleivi dovanų i Vokieti- Po savaitės minėtas i u0*'1.’: manosi veidas veidan sutikęs žmogžudį, kiekvieną mi-
Grimas. Toronto. -;a I aik’a<lis bus siuntinė- krėtėjas gavo dideli reapnm ... , • u- . • ' , . , •ilmP I Kainavičiui ev-siuntini, kum,,aZ .ii.!n”lf pas,rengęs bėgti, pastarajam nors kiek pajiale- 

S. V. J;"..,.-.;..:,, v?,.’;. VokiL'loka gabala cemento ir kortele; 1’-*= palaukęs kelias minutes, jis paklausė:
veriančiam Vacely,

su
—Tai svoris, kuri tavo tele-'

- grama pakėlė nuo mano galvos.Mažeikiene, * » ,

tijoje.

Petronėlė

su parašu: “Na kaip, ar tu sutinki?”
“Ka sutinku, šeimininke?”
Jis greitai atsakė: “Nagi tekėti už manęs, po šimte.” 
Ji pašoko, bet tuoj vėl krito į kėdę, tarytum per- 

^nas trenkta, ir pasiliko nejudėdama, kaip žmogus, kurį
‘ ; užgriuvo didelė nelaimė. Pagaliau šeimininkas neteko 

N. H.; siuntė mum? $5.00 prašy- _k« sakai? Kokia nelaimė! ■kanO'.vbės ir paklausė: “Na kas, pasakyk ko daugiau 
Mrs. Barbara Matas, Amster- dama siuntinėti laikraštį Kaip gaila! Juk aš jam vakar nori?’
dam. N. Y.; Mhs. p.ose Zo- kam nors į Vokietiją. Už grąžinau $30 skolos. j (Bus daugiau)
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Vietines Žinios
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

Christian A. Herter

By His Exceilency 
Governor

A PROCLAMATION
1956

\VHEREAS, the Lithuanian “Taryba” in Vilna on 
February sixteen, 191S. proclaimed to the vvorld in the 
okiest European language the rebirth of a free and inde- 
pendent Lithuania aiter 120 years of Russian occupa- 
tion; and

WHERE"AS, Lithuania dunng a score of years of in
dependence demonstrated her ability to advance. grov. and 
prosper and to become an active member of the League 
of Nations; and

VVHEREAS, the people of Lithuanian origin or descent 
have helped this country to establish its independence 
and then contributed their share in the development of 
its natūrai resources, industry and life; and

VVHEREAS, Lithuania \vith her sister republics of 
Latvia and Estonia were the first to disappear behind 
the Iron Curtain and to suffer and expose the aggressive 
imperialism of Soviet Russia and thus to apprize the 
vvorld of the aims and techniųue of Communism; aini

WHEREAS, this country has demonstrated our sin- 
cere devotion to freedon, lioerty and justice by not re- 
cognizing the Communist occupation of Lithuania and 
most recently in the message of President Eisenhovver to 
Bulganin that the enslaved people shoukl be freed for 
genuine vvorld peace; and

VVHEREAS. the l’nited States Government continues 
to recognize the Envov Extraordinary and Minister Ple- 
nipotentiary and the Consuls of the Republic of Lithua
nia and to assure the brave Lithuanian people that they 
are not alone in their struggle against Communism.

N0W, THEREFORE. I. Christian A. Herter. Gover
nor of the Commonvvealth of Massachusetts, being mind- 
ful of the respect and svmpathy of our citizens for the 
people of Lithuania. do hereby designate and proclaim 
Thursday. February 16. 1956, as
REPUBLIC OF LITHUANIA DAY IN MASSACHUSETTS
and 1 do hereby request all people of this Commonvvealth 
to join with our neighbors of Lithuanian ancestry and 
descent in the hope and prayer that liberty and freedom 
tvilJ again be their.* to eelebrate on Independence Day 
vvith its com plėtė connotation and glory.

Given at the Executive Chamber in Boston, this 
eighth day of February, in the year of our Lord one 
thousand nine hundred and fifty-six. and of the Inde
pendence of the United States of America, the one hund- 
red and eightieth.

His Excellency the Governor. Christian A. Herter 
Edvvard J. Cronin. Secretary of the Commonvvealth

GOD SAVE THE COMMONVVEALTH OF MASSACHUSETTS

UI SU GUBERNATORIUS

♦las-achusctts gubernato
rius Christian A. Herter, 
p:.skelbė Vasario šešiolik
tąją “Lietuvos respublikos 
diena.’’

daibiaGmą ir iis veikia dik-šė iš svetimos valstybės, at-svarbiausią rolę, ypač Pa- Vynas ištraukia 
taleri.-ko.i, * nesiskaitydamas sakė: “Dabar mes su nie-fifiko salynuose. Filipinų V1<as Paslaptis, 
ir su kitų savo vienminčių ku nevedame sąskaitų."
nuomonėmis. Prelegentas

žmogaus
Japonai

Deklaraciją pasirašant daiyvavo Alto Bostono sky
riaus atstovai: pirm. J- Arlauskas, vicepirm. S. Michel 
sonas, sekr. Ig. Yilėniškis ir adv. J. J. Grigalių?.

Dorchesterio klubo 
metinis banketas

lr majoras paskelbs

Praeitą penktadieni

salose Batan yra iš svarbes-
daug kartu , koV« ' kur kal.° 

anešime, P,adzi0Je japonų armija 
kad jų

suvažiavi- sutvertame fonde dalyvau- PaJe^°p}1> sausumoje

Kada jis buvo paklaus- i<aixOjO, tiek praneši...,, . 
ta< “Kar.a ir kokiame tau-tiek if atsakymuose, kad ^dure ™ Ameriko:
tnnnkų atstovų 
me buvo nutarta 
išstoti. davė

'atsakymą: "O 
tų neva demokratiškų 
piu suvažiavime bu.o 
ta:ta i Vilka istoti

ir liaudininkai. Kodėl su- 
tosuid’ską 3;rjnkjme buvęs jų 

kikokiame

Paieškojimai
i Aš Marv I.aukaitviė česlaviėienė.Karo A., uis saitincnų km. .wma;..n.i pąrap. 
Ba- paieškau pusbroliu \ mco :. Antano 

1942 kaukaičių. Girdėjau l;a<l gy/ei.ą apie

centro m- Pėdžios iki balandžio 9 *ew Yorks»- Ta;pgi ie^kau 
d. Per 4 mėnesius nežvmio.'

tan mūšiai tesėsi nuo

atstovas pnes tai nereaga- ..... .
gru- vo«> amerikiečių ir iilipinų je
nų- ’ # ... g°s atlaikė smarkiausius ja-

! Bendrai šis susirinkimas ponu puolimus, oro bom-

ūnaus Jurgio Petraškoj. .be pat y.’, 
ai juo- žinantieji, prašomi atsiliepti:

Mis. Mary Laukaitis 
1 1 Bronį field St. 
bau rence, .Mass.

bendrais, dausoseTautai giliau įsisąmoninti.rių,tais, bet 
• skrajojančiais 
i Jis neatsakė 
klausiniu. Neatsakė kodėl,

žodžiais. ! 
į daugelį’mokestį bent $3.

Herier pasisakė
---------- ' dėdamiesi demokratais, te-!

Gubernatorius Herter pa- begarbina diktatorių Sme-; 
reiškė, kad jis ateinančiuose toną

demokratinius pradus.
J. Valeika

labai margo sąstato, o Simnas. Lietuva. l.t.s.k. 

•japonai prieš juos metė ««>
daug savo divizijų ir vis- - . .:-----------———r-------j . c J *■ Paieškau savo pusbrolio Antano
vien negalėjo nuveikti Ba- Yureievi<iaus <Yurei>. iš Sudeikių 
!tan gvnėiu, iki trūkumas Laimo, Utenas apskr. Išvažiavo š 

amunici-Lietuvos 15127 metsis ’ Kanad4’ JisIš Haivajų
(Atkelta iš 2 pusi.)

gynėjų.
maisto, vaistų ir 
jos privertė gynėjus pasi

1027 metais į
pats ar jį žinantieji a 

adresu:
Peter Skinki-
Ji:; I Nu. M, i’.unl A v.
Chicuįfo ’H, LL

ilienkit

ir nepasmerkia pada-į 
perversmo. Neatsakė,, 

j u dabar
Kaminskas

duoti. Batan pragare teko 
giriamas metus, kol garbingai tapo ir Jonui Sečkui kautis su 

buvo ir marinus ir ten išbuvo 35’savo marinų daliniu. Batan 
ali būti kandidatas pačiu tautininku balsais n u-: atleistas su užtikrintu kąs-' pasidavimas neužbaigė

aukštesnei vietai. verstas iš Vliko pirmininko niu duonos ligi gyvos gal-;Amerikos karių vargo. Ja-
____________________vietos, nes tautininkai savo’vos. Iš senatvės pensijos jis'ponai suimtuosius belais-

balsa atidavė už prel. Kru- gyvena jau 4-tus metus. vius i
pavičių. I tokį klausimą,! Per pirmąjį pasaulinį ka-vių stovyklas ir kelyje daug 

i tautininkams kvatojant, jis r3 Jono Sečkaus marinų da-,tūkstančių mūsų vyrų žuvo 
• atsakė paklausėjui: “.. . .už Hnvs buvo paskirtas prie nuo nepakeliamų kelionės

rinkimuose savo kandidatu- i'yto 
ros gubernatoriaus vietai kodėl 
nestatys. Kalbama, kad prof. 
jis g ’ ’ "
daug

( S )

MONTREAL, P. Q.

Tautininku fondas

Tautininkuc

vadina “Nej
bės ’) 
m 
K
Kudžma, Kliza ir Pov. Nai 
butas.

To fondo valdyba 
tiesia rankas į Tautos 
da.

TIKIMIEM DOVANAI 
Kam pir.iaas mokate kur nėra 

. . naudos. Imkime sau i••• pinigų. Jez.
Batan vare i belais-;..;,: 1-2. Nesunku bu -bun

Mat. 11:2.'--

Alik 
■;-?i i 
Garv,

IK U
:o.
Arr.'.in 
Ma-s. St 
Ind.

fondo <iie!tai. kad prel. Krupavičius-kavalerijos pulko ir Jonas, sunkumų. To “mirties žy- Reikalingai
uiklau^omv- oerversmo metu pabučiavo ^aiP° raitelis, dalyvavo gi o dalyviai visi yra uzsi-^aH bati su vaįkU 

™ ' mūšiuose Vokietijoj, gavo tarnavę karžygių
valdyba Montrealio Smetona.

šeimininkė
ai moteries, 

už -eimii'.inkę 
Vaida !,r‘e -vl lJ žmonių. Naujas narna-, 

patogumai. nesunkus darbas
mieste sudaro: J. Viliušis,! Dėl bendradarbiavimo su’įgauti dujų ir buvo sužeis- \ ienas tokių yra mūsų tau-^-kit ^s.^ No

K. Andriuškevičius, AgJorganizacijomis, kurios sie-i as’ tietiš Jonas . eckus. ,,aul Y(>uut,aitis,

jau;
Fon-i

Ir vėl parodo savo veidą

SeimelioNors

kė nuversti tautininkų dik-; Antram pasauliniam ka- 
Aatūrą ir tam paramos pra-re marinai jau vaidino bene

ŽODYNAS

A. Jenkins
Hadley K<L, 
Sunderland. Mass.

< • )

PASAULIO
IŠGELBĖTOJAS

Tači;

pirminin-} 
kas prašė vieningai dalv- 
vauti Nepriklausomybės at
kūrimo šventėje, kuri bus 
vasario 19 d„ bet DLK Vy
tauto klubas tuo pačiu me
tu šaukia savo metinį susi
rinkimą. kuriame bus ren
kama konstitucijai refor
muoti komisija.

Tai jau antras jo žings
nis prieš bendrus lietuviš
ku- reikalus. Pirmąjį kartą 
jis atmetė prašymą sušelpti 
likusius Vokietijoje tautie
čius. Norvaišos lūpomis bu
vo pasiūlyta grįžti i sovie-

ir tini “rojų.”
Bostono majoras Hvnes \ a- Neoeaoejoiama, kati irJis bus kovo (Mareh) 4 . ... y,, . • . n . ’ . . , ., - , , sano šešiolikta ia pasitelbe vasario 19 d. susirinkimas

d. o vai. vak. nuosavose... . •• • i ’ • •• 1 • 11 ,, ta v 4. Lietuvos diena. PasKOibi-įsrmks Komisija, kuri klubopatalpose (1810 Dorchester
Avė.). Jame dalyvaus visi L^tuviu la,VOos atstovai: pakeis 
nariai. Mielai kv.eąami «• Al.la-U?k?s; & Michelso-Daba,
ne nanai, bus maža pro- . ,nas ir ad\
grama.

ir. gai, patį vardą 
klubui tinkamesnių, 
vadintis garbingu 

J. Grigalius. Vytauto vardu tikrai via

pasirašant dalyvavo įstatus 
Tarvbos atstovai -

gėda.
Biletus galima iš anksto

gauti šiose vietose: pirmi- _______
ninko A. Namaksv įstaigoj Susirgo P. Vareika

LAWRENCE, MASS. Rastenio pranešimas

Sausio mėn. 29 d. A. V.
(409 Broadvvay, So. Bosto- _ . . Vn parapijos salėje tautininkai
ruU a ivoc ktain-ni iStaiga susu go Pianas .a- ?u ?avo “satelitais” susau- 
_ * , * V' n \ le^ka* iecežtas i Clocer v;eįia susirinkimą, kuria- 
Broadway. So. Bostone), Hill ligonine. Linkiu lieo- me a|)ie Lietl)ves ' padėti. 
klubo putulposc (1S10 Ooi* niui greitai p<is\oikti. vndavimo veiksnius ir kt.
chester Avė., Dorchestery).} Stonie “aiškino” tautininkų gene

li alinis sekretorius, dabar

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS J BENDRĄ LIETUVYBĖS Dz\RBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuviu Amerikoje, tai 

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

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

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuviu Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų leimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
JO7 W«al 30th Street, New York 1, N. Y.

vadinamas pirmininku, 
Vincas Rastenis.

Jis metė Vlikui daug kal
tinimų — nedarbingumas, 
steką informacijos sveti
miesiems ir kraštui, pinigų 

■eikvojimas ir tt., bet vis 
bendrais žodžiais, nepagiįs-. 
damas jų faktais.

J patiektus klausimus pra
nešėjas tiesioginiai atsaky
ti vergė. Tų klausimų buvo

j pana daug, kaikurie jų bu
vo labai rimti.

I klausimą, “ar jau už-' 
j daiAtos visam Lukui durvs 

susitarimui su Vliku,” Ras
tenis iš karte atsakė teigia
mai. todėl vėliau jo pada-
Smetoną.”... . 
i yti pi įleidimai jau yra ne
įtikinami ir parodo, kad 

(Rastenis yra prieš bendra-

A. L A L I O

DIDŽIAUSIAS
ir

GERIAUSIAS

Anglti-Liet uviii 
ir

Lietuviu-Anglis 
Kalbu žodynas

NAIJA LAIDA
1260 puslapiu 
Kieti apdarai 
Gražiai Įrištas

Tinka knygynui
Ir kiekvienai 

šeimynai 
YPATINGAI 
AMERIKOJ 

GIMUSIEMS 
LIETUVIAMS

KAINA -SI 1.00

Pinigus siusti
KARTU ŠI 

UŽSAKYMU

Kreiptis į
DR. I). PILKĄ 
546 Broadway 

South Boston 27. 
Mass.

iau Sutvertojas •galutinai ne 
apleido sav > žmonių sutvėrimų, pc Mich. arba 
t*, kai jie pasirodė esą nepaklusnūs Mrs.
Jo įstatymui. Jis vis dar '‘atsiminė"
apie žniosrit ir »«>adėū» .b,,,r. 
liejimų siųsti ant žemės lankytoją, 
kuris tunjo ateiti iš dantriškų pa
lečių ir turėjo būti įgaliotas ir pri 
renetas išgelbėti žmogų iš nuodė
mės ir miltus duobės. į kurią jis 
buvo įkritęs. Tasai lankytojas bu
vo Jėzus. Todėl jam gimus ange
lai paskelbė: "Nebijokite! nes. . .
šiandien jums gimė Povido mieste 
Išganytojas; jis yra Kristus, Vieš
pats.” — Luko 2; 10. 11.

Parduodu larmą
Dėl vyro mirties parduodu lar

mą. 24»> avių žeme', nauji pastatai, 
geros masinos. Jei kas nor: tik žemę, 
galiu atskirai parduoti namus ir 
mašinas, atskirai žeme. Suinteresuo
ti skambinkit 12! F 2". S.-ottville, 

rašykit:
Mary Bakai:.vage

R 1, Custer. Mich.
<«)

Reumatiski Skausmai
GERA MOSTIS

PeKsnio '.alinga .viostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilima. šJiivitaina ga
lingai, ištarpins I! uma'iškus skaus
mus. rankų, kūjų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaitį. Paug’umui žmo
nių pagelbėjo ir lamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ai- tuojaus įsigyk

“Išganytojas. jis yra Kristus. DEKENS OINTMENT. arba rašv- 
\ iešpats" — kaip daug reiškia šitie Lite į dirbtuv. Kaina 2-oz $1.00; 
godžiai. IštiKrųjų. pasauliui reikėjo
išganymo; ir pasaulis iki šiol tebe
laukia to išganymo, kuri Dievas 
buvo žadėjęs, ir kuris, per Jo siųs
tąjį Kristų, turėjo pasiekti visas tau
tas. šitas Pažadėtas;;! turėjo gimti 
pasaulyje kaipo “sėkla" arba 
"ainis", per kurį turėjo būti palai
mintos "visos žemės giminės." Jis 
turėjo būti dideliu Gyvybės-Davėju 
žmonijai ir Tarpininku tarp Dievo 
ii žmonių. Jis turėjo būti "Ramybes 
Kunigaikščiu." Jis turėjo būti ga
lingu Karaliumi valdyti visas tautas.
I Iza. b, 7; Žak. 1!: !»l. Ištikrųjų 
jis turėjo būti
labai didis: ir an 
mintą privilegiją pirmoje šventojo 
naktyje paskelbti Jūdėjos kalnuose' 
buvusiems ganytojams, kad jau gi

16-oz. ?5.'i'. Garantuojame pasek
mes ar gražiname pinigus. 14.1

DEKEVS OiMMENT CO.
I*. O. Box 666. Ne* ark 1. N. J.

SS

RAMUNĖS
švieži Ramunės 

pusė svaro 
Ramunių ar- 

visada gerai 
l.iejgis žiedai

pusė s v. §1.25. Lie-
Ol pos žiedai yra var

tosimi dėl iššauki- 
I.šganytojas. ir tai mo prakaito, pūslės ligų. šalčio 

olai turėjo palai- jr inkstų ligų.
Puplaiškių Igųai

nie ir atėjo i pasauli senai 
dėtasis Mesijas.

i Bus daugiau)

Žinokite, Kad
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ- 
kurias pradėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, ko! 
jiabaigsite. S13.0O VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK I ž 
$5.00! Tuoj kiškite penkinukę į voką ir siųskite, nes tokia 
proga pasitaiko rečiau, nei aukso klodų atradimas.

nes 
psl..

SAUI ĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako:
mane

skaitai
skaitai.

mane
311myli. o nemylėt 

kaina $3.00
negali, kada

ČIKAGOS ŠEŠĖI. AI (novelės) sako: skaitai mane.
aš parodau tau gyvenimą baisesni, negu pats 
parodytų. 316 pd.. kaina $3.00. Iliustruota.

nes 
gyvenimas

ŠIRDIES RĖMAI (romanas) sako: lik tada vaikščin-d
širdies rūmuose 
lysi.. 449 psl..

ir juos tikrai pažins:, kada 
kaina $1.00. Iliustruota.

mane skai-

lietuvių gyvenimo knyga) 
matvsi lietuviu tautos tre-

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos
sako: tik mane skidtvdamas 
čiosios dalies dar! is, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautinį išlikimą. 652 psl.. kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo 
kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S. 

Halsted SI.. Chicago 8. III.

Norėdami daugiau sužinoti 
ir kilus dalykus iš Bibli-n . skaity
kite knygutę “ŠTAI JrSC KAKA
LĮ l S". 115 pusi., 25 centai. Netur- ką 
tingiems siunčiam veltui.

—o —
L. B. S. A. ;

.'GU So l.iiuanica č ve.
< hicago S. Iii.

puse sv.
$1.25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepenų ! gu. škorbuto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Trejanka 75 centai. Tre
janka nuo visokių vidurių pik- 

šiuos lybių.
Prisiųsk $1.00 tai gausi vis

kas čia yra pasakyta.
ALEXANDER’S CO.

414 Broa.hvay 
So. Boston 27. Mass.

MES ATLIEKAM .. .

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
«► LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
«*BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”

636 Eaat Bro«dway, South Boaton 27, Maaa.

J



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO BOSTON No. 7, Vasario 15, 1956

DALYVAUKIME LIETUVOS ŠVENTĖS MINĖJIME

Tautiniai šokiai televizijoje Geriausias būdas parem
....... io ti laikrašti yra surasti jam

_________ _________ , ši šeštadieni, vasai10 18 naujy skaitytojų.
Dėl technikiniu kliūčių Vienas mūsų žymiųjų j ”J*° matvsite”teie*’i-binkime draugus į 

••Darbo” Sr. 4 tik dabar te-dainių Faustas Kirša,. kurį *^BZ 4įh , įkant mu. užsisakyt Keleivi.
galėjo išeiti. Šiame numery karo viesulai atbloškė į Onos Ivaškienės šokių gru- K,aina raetams $4»_____
rašo J. Liūdžius apie kleri-Bostoną, šią savaitę uz- ja programa duodama ' RADIO PROGRAMA’" j 
kalizmų dr. J. Repecka skleidė savo gyvenimo 6o-ji Vasario pl.Qga programa
apie didvyrių n ny kstukų puslapi. ........................ i ---------------------------- „ gtoties WBMgi 1090 ki-

IŠĖJO SENAI LAUKTAS POETO KIRŠOS
“DARBAS” SUKAKTIS Dr. B. Matulionis

Vidaus, specialiai piančių ir šir
dies ligos. Priima bet kuri* die
ną, iš aukšte susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Paacoag, Rhode lalaad 

Adresas: State Sautariiun. 
Kaltum Lake, Rhode lalaad.

Astumas: nuo Providence-—24 my
lios, nuo VVorcester—26 m., nae 
Boston ar Brockton—60 nu 
Thompson, Comu,—10 myliu-

Lietuva, dr. P. Ancevičius Faustas Kirsa eilėraščiusši <kk’.r.atiieni. vasario 19 d. 2:30 vai. visi tikrieji - - . . ,. I(11O
r . . ;' •• •; < r,,-t m, Th. mu - Purk- m..l vkl«x aPie ne sau gyvenusi zmo-spausdinti pradėjo 1912 mlicimiai renkam į bo. bostono rhoma, Paik nokjklo*.^ a g Di_ Jis jų įleidęs bene c ------------r,
salę pamintu Liciu\ os Nepiik ausoim be* pa*keloimo • • Vilniaus seimą. J. Kiz-knygas. Jis yra redagavęs d. 7:30 vai. vak. Dorches- ^eną.
38 melu sukakti. Kai Lietuva buvo nepriklausoma. nis*a^e palikimus‘ir klima-kelis mūsų žymesn---------- ------ Mamutės Pasaka
diena mums bu. o džiaugsmo diena, o šiandien, kada ta j Gimbutai apie Lietu-literatūros žurnalus, nema-gia kortų vakarą savo pa- Magcutes rasaKa. 

mesvo* • "

Kortų vakaras lociklų, veikia sekmadie-
s jų yra išleidęs bene 9 šį šeštadienį, vasario 18 nįais nu^ 12 iki 12:30 val.Į|

musu Kraštą vė! yra pagrobę* žiauru* priešas, me* VQS vakarų slenas ir 
rcnKumcs purod\ti pusuuiiuia kucį čš&mc \icninsti ii (J^ihus stHtvb<i ir tt.

Perduodamos lietu
klima-kelis mūsų žymesniuosius terio Lietuvių Klubas ren-viškos dainos, muzika ir]

so-ža raštų vertęs iš kitų kai-talpose (1810 Dorchester Biznio reikalais kreiptis į j 
bų. Ave.). Bus gardžių užkan- Baltic Horists gelių ir^do-i

pasirvžę nepaliauti kovoti dėi savo tėvų žemės laisvės. Kiekvienas ‘šviesus lietu- Sukaktuvininkas dar te-džių ir gražių dovanų. Vi-varių Kraunu ę, ooz ,East; 
■ ■ nitnvjcucu *v«.„u. nevu , . x.- Broad \vav, So. Bostone.!

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

ir nuo 7 iki 8

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

įjotestuoti prieš pavergėjus. vis turėtų -Darbą” skaityti, bėra geros sveikatos ir nuo- sus kviečiame atsilankyti, -,q g

visų mūsų didžiausia pareiga visaip rū- Jo metinė prenumetata tik taikos ir kiek atspėdamas 
pintis, kad mūsų tėvynė vėl Imtų laisva. Juk neverta* SI, atskiro numerio kaina nuo sunkaus, juodo, duoną

renkamės
Šiandien

Ten gau

Tai kovai vesti jokia au- 35 centai. -Darbą” galite duodančio darbo ima 
gauti ir -Keleivy.”

Visi ateikime vasario 19 d. 2:30 vai. i Thomas 
Park moky.Kios salę. Čia isgirsime Lietuvos Laisvės Agronomu susirinkimas

ta* laisvt 
k a lieta

Kas negina jos. 
net didelė.

Komiteto nari dr. .Y. Trimaką. Amerikos Lietuvos Ta
rybos Vykdomojo Komiteto iždininką M. 
kt.. pasigėrėsime abiejų chorų (vadovaujamų muz 
liau.' Gaidelio ir Jeronimo Kačinsko) ir g 
macijų.

B

jo žodžiais,
Vasario 26 d. (sekmadie- “Pakils nauji veidai ir

\ aid\ la n * y o i • *. o dm) 3 vai. po pietų S. Bos
tono Lietuvių Piliečių klu-

iažių dėklą-be (379 Broaduay) bus lie

tuviu agronomu susirinki-

PARDUODAMA
. . . , . „ Moderinškai įrengta su visomis •

pIUllKSną Į lankas ll ia*O mašinomis batsiuvio įmonė ir pui- 
su viltimi pamatyti savo kiai įrengtas namas. Biznio padaro ;
gimtąji Zarasu kraštą, nes iki $25000 per savaitę. Ktuna pnei- 

narna, įnešimas nedidelis.
Be to. norintiems restorano biznio, 

geroj vietoj, apyvarta apie SIO'V'OO 
į metus. Parduoda su visu namu. 
Kaina prieinama. Kreiptis:

Bruno Kalvaitis 
545 E. Broadway

namas ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

Kaip
naujos jėgos, 

milžinai iškels 
rankas paliegę,—

>o*tono lietuviai sudėtomis aurtomis \ asario 16 rnas. Kviečiami i ši susi- 
proga visuomet žygiavo pirmose eilėse. Ten jie pasi- rinkimą atvykti ne tik Bos-

TeL AV 2-4628

Dr. John Repshis
LIĖTUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uph^n’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

NAMU SAVININKAMS

Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
den.'riam bei taisom stogus.

Prašom kreiptis:
John Petrus 

11 Swai‘ow St.
So. Boston, Mass.

\Y. Broad sva v, Koom 4

Jtlodi valdovai ten
neamžini.”

Linkiu Faustui Kiršai dar

Tel. AN 8-0605 ar namų AN 8-011-

PARDUODAMAS

emet. Ir šiemet jie vieningai sudės savo aukas tone ir apylinkėje gyve- daug nuotaikingų kūrybai po° J6ų kam^rius?™*'ūks ir
Amerika* Lietuvių Tarybai, kurion yra susispietę visi nantieji agronomai, bet ir dienų. 

Lietuviai ir kuri čia vadovauja Lietuvos lais- iš kitų rytinių valstybių. —
J. V-gas

tikri t-ii
virimo darbui.

Kas pats negali ateiti ir savo aukos Įteikti, tas Kame baigsime šį 
gali tą padaryti per savo kaimyną, bičiuli ar draugą— sekmadienį?

Aukos V. Biržiškos 
laidotuvėms

NAMAS
prie pamario, ji Arba po pietų užeikit: 409 

po 6 kambarius, 3 naujos šilimos, p So. Boston. Mass.
2 su alyva, nuomos neša 8157 per —
mėnesį, nauji balkonai, didelis kie
mas. Kaina S15,50o. Skambinkit:
V. Stelmokui, Realtor, CO 5-5463

IŠNUOMUOJAMAS BUTAS
Be aukščiau skelbtųjų Išnuomuojamas 3 kambarių hu- 

Aišku. Lietuvių Tarybos dar aukojo -$3 asmuo, kuris su..į«ttt ™d/niu ir automatiš- 
rengiamame bankete. Jis nenori savo pavardės skelb- n Bigeiow Street
bus si sekmadieni, vasario ti. J. Stepp iš Pasadena, Ca- Brighton, Mass.
19 d. Lietuvių Piliečių Klu- lif., O. Gegužienė ir M.--------- --------------------------------------
bo salėj. Jo pelnas skiria- Strazdienė no $2 V’ Anės- r , . . * * .T.J 1 , . puo-, v. -t. u u* Erdvus, Sviesus kambarys tre

, • n.hviūo t; n„t- i R r -• v mas Lletuvos vadavimo rei-ta, P. Brazaitis ir J. And- «nuunbiKige Lieuno? Dūk- _ Baliaus rengėjams: K. kalams. Taigi, sekmadie
terų ir >ūnu Draugystės oa-

jam Įduoti savo auką nunešti. Tenelieka šeimos, kuri 
nebūtų davusi savo aukos Lietuvių Tarybai šio* dide
lės šventės minėjimo proga!

MŪSŲ PADĖKA Cambridge Str. >. Char 
!lie*s Tap—Central Cafe.

Ihic knvu1 1 iv. V4 1 J i:nr£»notii«£<• u* i C nu.

B APSIDRAUSK NUO
b LIGŲ IR NELAIMIŲ

vasano 
Lietuvių 
lėi u>23

5 d. Cambridge 
Piliečiu Klubo sa-

Banevičiui. J.* A. Rudžiui ir 
Trakniui. Vyriausiai šeimi 
ninkei Traknienei, šeimi
ninkėms: Mikulskienei, Vi-

. . čiame aukšte, centrinė širma,
lutgi. *ekmadie-ie\vs po $1, A. Lukauskas vonia ir kiti patogumai. Arti 

. nio yakaią ten *u*iiink*i- 50 centu, L. Darb. Dr-jos jūra ir maudynės. Kreiptis:
Kp. •ta. i_ t - -- i’..OUC E.. <LI1 OireeL. OU. . Jf

Draudžiame nuo polio, viso- j 
§kiu kitokiu ligų ir nuo ne- 
^laimiu (nynis, audra ir kt.). J 
§ Visais insurance reikalais

kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
59S E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Alain Str.), labai’sockienei ir Verseckienei.
Patarnautojams: Rubliaus- 
kams, Edv. Vincentui, F. 
Mackevičiui ir Stanavičiui. 

Sekretorius K. Zabitis

Susirenka inžinieriai

Bostono lietuviai inžinie
riai yra susibūrę i savo 
draugiją (tai visos Ameri
kos Lietuvių Inžinierių Są
jungos skyrius). Vasario 18 
d. 7:30 vai. vak. iie renka-

Tel. SO 8-2712 arba BI 8-9013

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 

BOUTH BOSTON, MASS.

gražiai pavyko. Už tai mes 
esame dėkingi visiems, ku
rie šiuo ar tuo prisidėjo prie 
jo pasisekimo.

Ypatinga padėka priklau
so Cambridge Lietuvių Pi
liečių Klubo vaidybai ir di- 
lektoriams. davusiems salę 
nemokamai, klubo vedėjui 
A. Ztvinglui už malonų pri
žiūrėjimą. šiem* profesio
nalams ir biznieriam* už
auka*: (ir. J. Repšiui ir io( . ... . T
žmonai ,495 Columbia Rd., s‘ ulinio posėdžio \ ir J 

Adomavičių bute (191 L

Kiekvienas Meisteris Plomeris Pasakys
GAZAS ŠILDO VANDENI
3 Kartus Greičiau...
25% Pigiau...

Dorchester. Mass. t, dr. Ple
chavičiui Cambridge;
Str.. Cambridge. Mass.).1. Tame 
inž. A. Chaplikui. adv. J. J. kita inž. 
Grigaliui. B. Kontrimui ipąsakos

>tr.».

i Rea! E*tate 
agentūrai, gėlių 
jui A. Jakučiui 
cord Ave. i. grabeliui F. 
\Yaitkui <197 Web*teri 
Ave. i. Cambridge Bottle 
('o. — broliam* Tuzinams

Insurance
pardave- 

(196 C'on-

iš Didžiojo 
laiku.

nusirinkime be ko 
V. Sirutavičius pa
gavo atsiminimus 

Vilniaus Seimo

Vairuotojų nusikaltimų
i taškai tebeveikia

Massachusetts atstovu
<1 Berkshire Str.). Xe\vjiūmai ir senatas panaikino 
Deal Cafe <17 Prookline(Įstatymą, kuriuo automobi- 
Str. i — broliams (iailevi-Jių vairuotojai už kiekvie- 
eian'i'. Macarell Cafe (23; na nusižengimo tašką tu- 
Varren Str. i. Packey's Re-Įrėjo mokėti draudimo mo- 
.'taurant <696 Cambridge kesčio daugiau -$6. liet taš-
Str. i. Park Lounch (985 
Cambridge Str. i — Potem-

kų sistema nepanaikinta. 
Taškai bus rašomi ir toliau 

ALs Cafe (445jir kuris turės 8 taškus, tas' 
Albertui Be-;nustos leidimo laikinai, o

belgams.
Mass. Ave.i-
liauskui ir J. A. Rudžiui.Įgavę* 12 taškų visai neteks 
Bet. ' Paint Co. (1147 teisės vairuoti.

Kaip bet koks kitas
pilnai automatiškas
dūdas rinkoje
Ar jūs abejojate, kaip vertinti automa
tiškus vandens šildytuvus? Jūs gerai pa
darysit pasiklausę savo meisterio plonie- 
rio. Jis pasakys, kad karštas vanduo yra 
karštas vanduo. Jei galite turėt tokio van
dens 25', pigiau ir tris kartus greičiau. 
—tai sveikas protas pataria, kad tai yra 
geriausias būdas. Bet neklausykite mūsų. 
pasitarkite su l>et kokiu meistru plomeriu. 
Automatiškas Vandens Šildytuvas Gazu 
kainuoja pigiau perkant, pigiau jis įtaisyt, 
pigiau jj užlaikyti ir pigiau operuoti- Ir 
tiktai gazas gali duoti jums reikiamą kie
kį ir reikiamo karščio vandens jūsų skal
biamai mašinai pakartotinai naudoti.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA

šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir Šeštadienį.

Įlenkia asmenų Eddie Martin orkestrą.

Kili & Tex,
G r

a a«■■ i v.-u.- lir.ksmina muzika ir dainomis 
t i e ‘’Singing Su eethearts.”

i. a įliari vieta šokiams žiema ir vasalą. Dėl 
. .. .ju kreipkitės telefonu: Bridgev.ater 855.

Rįieem Coppermatic

Automatiškas ;
VANDENS ŠILDYMAS GAZU

30 gal dydžio $184.»o
Lengviausias Išsimokėjimo Budas

•Stiklo audiniu insuliuotas vario lanka* 
•Pilni 10 metu garantijos

Boston Gas Co.
AR JUSU MEISTERIS PLOMERIS

Pasitikėk savo ne-istin plomeriu -- 
jis ekspertas larsniuolas Valstijos 
Pionierių Egzaminavimo Komisijos

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tek AN 8-0948
Rm. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Ma
Tel. FA 3-5515

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
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

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.

Savininkas A. J. Alekna
823 East Broadway 

Sooth Boston 27, Maaa. 
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevoa 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS ‘‘AZIVA”
-T-l

1— VaistM nuo nudegimo Ir 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistai nuo atdarų iaiad| 
—mostis,

8—Akių vaistai.
4—Vaistas nuo kojų nieUjl- 

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvot nieU 
jteo.

•—Vaistai nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joeeph Machinakaa 
295 Silver Street

17.


