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Rusijos Komunistai Viešai 
Spiaudo j Stalino Atminimą

Komunistų Kongrese Maskvoje ’ Smerkiamas Stalino 
Valdymas; Jam Primetama, Kad Jis Nesilaikė

Kolektyvinės Vadovybės; Sako Jis 
Falsifikavo Istoriją.

Sovietų Rusijos komuni- šiškos ir kruvinos atminties 
stų partijos kongrese Mas- kratosi ir mirusiam “pila j 
kvoje eilė kalbėtojų griežę kailį” už tai, kad jis juos 
tai pasmerkė “vieno asmens vertė žemintis, šliaužioti 
kultą”, liaupsinimą vieno prieš savo menkystę ir gar- 
vado. Visi turėjo galvoje■ binti jj iki šlykštumo.
Stalino laikus, kada Kauka-1 ---------------------------
zo Juozas buvo ir saulė, j į AraĮ)iją

Jau Plaukia

GAZOLINO STOTIS ORE

Kažkur aukštai padangėse skrisdamas F-101 
pila1' gazolino iš tankerio KC-97.

Voodoo’’ karo lėktuvas ‘’prisi-
dvikojė išmintis, ir genijus, 
ir tėvas, ir mokytojas, ir va
das ir viskas. Bet kalbėto
jai vengė minėti Stalino 
vardą, visi tenkinosi
darni Chruščiovo žodžius, ko uostą 18 lengvųjų tankų, 
kad partijai reikia “kolek- kurie turėjo būti gabenami 
tyvinės vadovybės . j Saudi Arabiją pagal 1951 Rusijos vyriausybė atsa- Massachusetts

Bet vienas kalbėtojas, A. me^. sutarti; . kė Į Amerikos notą dėl oro gijos Instututo
Mikojan, pradėjo atvirai 4 P!’1.es gabenimą i balionų ir sako, jog virš Thomas L.

stalino Pereitos savaitės gale jau « > c* 1
karto- buvo atgabenta į New Yor- Maskva &IUIO
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51-IEJJ METAI

Prezidentas Vetavo Nat.Gazo 
Kainų Kontrolės Panaikinimą
Pritaria “{statymo Tikslams,” Bet Nepritaria Būdui,

Kaip Įstatymas Buvo Senate Priimtas; Saito Suin
teresuoti Asmenys “Arogantiškai” Darė Spau

dimą į Senatą Įstatymą Priimti.

Kariškas Maištas Prezidentas D. D. Eisen-
Peru Respublikoje hower Pereits* penktadieni 

* vetavo kongreso priimtą bi
Pereitos savaitės gale Pe-“VPie panaikinimą natūra- 

respublikoje kilo maiš- ~nl°. ^azo kainų kontrolė.-,, 
tas. Generolo M. .Merino PTzldentas t?!ko' kad P18 
vedama kariuomenė rytinėj $!'lt.a,',a bl.įau8 P.i«nn- 
respublikos dalyje sukilo ir d,n,am “kslu' bet. istal>’ 
isistiprino Iųuitos mieste, T10., ne^a I paturtmti todėl, 
prie Amazonės upės. Dik-kad Ja.me nėra numatyta 
tatoriaus Odria vyriausybė vartotojų apsaugos ir, be to.

- -....................... svarstant tą įstatymą kai
žmonės

------ — suimtas ir kariškas maištas aiogantiškai stengėsi bi-
pianesa, kad se- malšinamas su pagalba dik- P13'31?’*1 kongrese, kas 

MeCarthy yra ga-tatoriui ištikimų karo laivų sukėlė įtanmo žmonėse. Čia

ru

9 * * j — . »• • . G™0 skelbia, kad maišto kuisty- paraiam “S
Balionų Parodą Draugiškų Šposų Aliejuotos Paramos tojas Pcdlo Baltran esąs kūne suinteresuoti

Technolo- Spauda 
studentas, natorius 

18 metu, \ęs žymios prezidentas primena šen.
sniaudvti i * Stalino atminti užprotestavo Izra- Rusijos siunčiamieji balio-pereitą penktadienį buvo rinkiminei kampanijai is d i k-tu r o.; u „va ^ase papirkimo ar patepi-
ir iškėlė tokias Stalino ne- eP? ambasadorius ir visa naį nėra skilti oro tyrinėji- atrastas nuskendęs viename Teksas aliejaus kapitalistų. iesnuhlikoie nnn 19- mo .įkanda ą, kuri senatas
dorybes- Esą per 20 metų politikierių, o dėlto vy- muj bet kitiems tikslams prūde, iš kurio Cambridge Jo rėmėjų sąrasę yra 85,000 Nesenai ii- žadėio Pa^^utHUskai tyrinėjo ir.

™ —vs? sį .?■ swa«x
Rusai siūlo padaryti tų na* žmogus žuvo dėl jo no^ aliejų koh^ mano, Rad . z <5 f

” ku- diktatorių reikia pašalinti Prezidento _veto šiuo tar- 
ginklais, nes kitaip jis nesi- Pu ^a įstatymą paiaiuOjo, 
trauks. nes kongrese nėra dviejų

sukėlė audrą.__________________trečdalių balsų, kurių reikė-
McCarthy balsavo už na- .. . tų įstatjTnui priimti prieš

tui alio _ < i z. kan.ų ko t y- Ispanija Atleido prezidento veto. Tik kitą 
- u ma nemesin Amerikos na- * .... les panaikinimą, nors Wis- Pora Miūisteriu metą’ Jau nauJame kongre-jybos. daugiau balionu virš koln° girią 11 ^am buvo sa’ consin vaIsiJa -vla dldele na' " se Matymas vėl galės

Tankai Arabijai buvo se-daugiau nailonų uis Rvta ėščiam pareiti , Cam-tūralio gazo vartotoja.
P„ Mik,dano kalbos bol-aaį Pažadėti’ įie RUS‘J°S na el8tl*

ševikų vadai 48 valandas koks r,av0JUS Iz,ael,ul>

prie Stalino Rusijos — . ..
nistų partijoj nebuvo kolek- ninulaikyti.

Crak pajamos savo (Amazones upėje).

lyvmes vadovybės ir valdė Po apsigalvojimo . įsaky- haĮionų parodą Washingto- draugų kvailo sposo. Jis no- 
vienas žmogus; Stalinas sa-raas tankus sulaikyti buvo ne, Londone> Paryžiuje ir rėjo įstoti Į vieną studentų 
vo raštuose pasirodęs mažai atsauktab 11 Jie siunčiami ^ew Yorke, kur rusų eks-draugiją, kuri priimdama 
ka išmanąs apie istoriją ir?1. an?s’. transporto paaiškins, koks Us naujus narius, daro su jais
ekonomika; Stalinu be jo- al™ reiKalauja uz balionų tikslas
. • . , -i..j tanku gabenimą karo lai-vy.l« k?ki„”ni ^Si h™“80- Dėl to eina de- RT! Sa.k°\kad Te >”vežtas pusiaunaktyje i Lin-

sevmu revoliucijos didvy- .j.^. buv0 ^dą daugiau balionų virš į J pėsčiam pareiti i Cam-

bridge. Jaunas žmogus ei 
damas pataikė i prūdą

Y<X1VIKZ pirmininko. 
gauta iš “N 
rio 82,500 
Case

II _ ..... _. u>. r\ecn, nu- 
auka senatoriui

visokius šposus ir “bandy
mus”. T. L. Clark buvo nu-

įstatymas vėl galės būti

n

Diktatorius Franko Ispa- ine8tas ’ kO"P^ svarstyti, 
nijoj pavarė iš vietų du mi- Įstatymo šalininkai sako. 
nisteriu dėl nesugebėjimo kad prezidentais “rinkimųdūmojo, ar jo žodžius gar- J‘.e .siundiami a,'abam8 Ia' LENKIJOS KOMUNISTŲ jame žuvo. Per visą savaitę 

sinti'viešai ar palikti ~ tik vlntl p0 amerikiečių karis- p ART. "REABILITUOTA” studentai, policija ir dauge
kongreso’ dainių žiniai. kos misi^os PriežiSra- , --------- lis savanorių ieškojo dingu

Pagaliau Mikojano Amerika turi svarbią oro 1938 metais Komunistų šio studento. Prie vieno

naudelių ir jos nebegalima gaus žuvimo dar eina. 
i buvo atvesti į gerą kelią.

ai 
buv
nežino. Mikojanas nurodė,
kad Stalino veikalas apie cviiKTn
“Ekonomines soči alizmo SENAI^^y.™2™ 
problemas Sovietų Sąjungo
je” yra pilnas klaidų, o jo 
“Komunistų partijos isto

FARMŲ ĮSTATYMĄ Dabar ir Sovietų Rusijos
______ ir kitos komunistinės parti-l^«^©^ GrOSUUl

Senatas šią savaitę gal jos skelbia, kad 1938 me-į Amerikos Miestams
. ija”''vū:rpilna“‘falsifikatuJau ^’S8 s'aretyti naują tais Lenkijos komunistų; -----

19V? t-nmnnicfi, Įstatymą apie farmų pro-partija buvo be jokio pag-j Maršalas žukov Sovietų
partijos kong?ese tas patsdu^ kain^ P31**?™*; Se’" j°§ “gar“ ^mpailijos kongrese kal- 
Miknian^ 4ali nato svarstomame įstatyme be atstatoma. bėjo apie galimą karą li
no knv«ras kėlė1 i nadangesnumatoma palaikyti žemės Tikrenybėje 1938 metais sakė, jei kas užkabins Ru- 
ir vadino ia« “idlin lnhv ūkio Pluktų kainas 90% Lenkijos komunistų partija sįja, ji atsimokės labai

•• iv ukJ \-Qd “nvtnnru J l)aHtet0 aukštumoje, kaip buvo uždaryta todėl, kad žiauriai ir daužys atominė- 
11 sake, kan Uiaugas. J v rlomnlznutn n irvio lrnmnni«tirin

Amerika Siūlo
Europai Maisto nuslopinti universitetų jau- sumetimais” įstatymą ve-

_____ nimo bruzdėjimo prieš dik- tavo, o įstatymo priešinin-
Nepaprasti speigai Euro- tatūros režimą. kai apgailestauja, kad pre-

poje iau pareikalavo virš Universitetuose jaunimas ridentas įstatymo neatmetė 
600 žmonių aukų ir prida- reikalauja daugiau laisvės, ®to’ . .Jlb ^ia pne*inga> 
rė visoms Vakarų Europos lengvesnių mokymosi sąly- 'al^°tojų interesam^ n įeš- 
tautoms didelių ūkiškų nuo-oų, teisės skaityti svetimų k^jo pašalinių aigumentų 
stolių. Dėl speigų apie treč- kraštų mokslininkų raštus, jam atmeb^-
dalis Prancūzijos kviečių kurie Ispanijoj draudžiami. ~

J visus studentų reikalą- £«AJV SUBMARINAS

nu

PARDUOS

laukų iššalo, Ispanijoj šal
čiai sunaikino lemonų ir
orenčiu sodus, taip pat di- . .. . . , . - , . . _____
ccli nuostoliai padarti Ita- ke Pol'cm.nkų .r falangtstų naslantin-»as
llJPi zK’en'tas'V'D^ėn ^steri^', bet šilip'jlu viskas subma>inas pastebėtas I’a- 

pXb£’ kad AX Pabk° ka* b' -niau buvo. cifiko pietinėj dalyje. Keli

rika iš savo žemės ūkio per
teklių suteiks pagalbą vi- GRAIKIJOS RINKIMAI 
siems kraštams. Praktiškas KABO ANT PLAUKO 
pagalbos teikimas pareis
nuo vėlesnių derybų tarp Graikijos parlamento rin- ir įgufas

vimus Franko režimas atsa- PACIFIKO SALOSE?

laivai matė tą submariną, o 
pietinio Paeifiko salose 

k, vaikšto kalbos, kad subma
rinas jau esąs išgalabijęs 
dviejų laivų žmones — ke-

Amerikos ir atskirų
Mačiusieji paslaptingąjį 

GRAND RAPIDS, MICH. bės šalininkų ir opozicijos submariną sako, kad jis 
j- • o- i jėgos yra lygios. Galutini panašus į rusų K kla

ses • itin, a.-i o -o •» 1]-njęjrnų rezultatai dar nėra ^ės submarinus, bet niekas 
žinomi, bet vėliausiomis ži- apie jį nieko tikro nežino.

kimai sekmadienį vasario 
19 d. parodė, kad vyriausy-

Amerikos Lietuviu Tarybos

senuosius
į virių ir AMERIKA . ridirbodabar linksmai spiaudo į GINKLŲ IZRAEUUF į^nistari

Stalinui skersti 
bolševikus, iškilo

Stalino atmintį.
Reikia pastebėti, kad nė

tus, Kuinuos lenkų policija; dar labiau padjdjno gineUS 
sukišo į kalėjimą. Taip Sta- d^j Amerikos atsilikimo ve

damųjų bombų tobulinime 
ir gamyboje.

91 Žuvo Lėktuvų
Nelaimėse

o
su
tie.

lenkų
kurie

Iš valstybės denartamen- buvo Pabė« • Rusiją, tuos 
, fu-. • u i . - u’ •.P1^,.; Stalinas iššaudė. ?

vienas kalbėtojas bolševikų to šaltinių pranešama, kad, __________________
kongrese nekaltino Stalino Amerikos vyriausybė keta'
dėl jo vidaus politikos žiau- bent iš dalies patenkinti Iz-: 
rūmų, dėl koncentracijos raelio prašymą

Izraelio atstovai ir žydų 
parduoti kalbėtojai užsieniuose pa-

stovyklų vergijos, dėl visiš- jam ginklų. Izraelis norėjo'brėžia Izraeliui gresiantį Pereitą penktadienį Ame

tais Stalino darbais ir da-ir arabų. lias dienas. j vas su 4o kariais ir 6 zmo
baltiniai Rusijos diktatoriai Dabar praneša, kad ir Kiek tos kalbos ir žydų nėmis įgulos nukrito žemėn 
visiškai sutinka. Jie tęsia Sirija jau gaunanti iš So-reiškiama baimė yra pa-Maltoje. Visi kariai ir įgu 
Stalino politiką, bet jo niek- vietų bloko šalių ginklų. įgrįsti, niekas nežino. - la, viso 51 žmogus žuvo.

skyrius ruošia Lietuvos Ne-_ niomis vyriausybės šalinin-priklausomvbės šventės mi-. . 
nėjima. Ta proga iš Dctroi- kal P'«vcde Ho atstovus o |TAL|jos PREZIDENTAS 
to atv'vks keturiolika artis- . Pal?Jos H6. lankoSI AMERIKOJ
tu ir. 'vadovaujant režisorei Rmktm.nta. davinta. vie- --------

Mikšienei, suvaidins ,«n- nos aPrea'd<>a da'' •>«« z!" Italijos prezidentas Grou-
n.im. ,v nUSVeitl, -kiu veiksmu komedija "Glu-”onu n. J1f ga 1 nuL'ei ’’chi vasario 27 d. atvyksta i 

šas'." Be to' programoje .la- kas ,tures daT7«' .Pa, la- Washingtoną tartis su mū- 
lvvauja ir p. Saiatkicnės va- mtntc >la atsto.ų. vyriausybe dėl įvairiųauja ir j 
dovaujamas vietos 
choras.

Minėjimas Įvyks 
nės salėje. Pradžia 
vakaro.

lietuviu

Jurgi- 
7 vai.

LĖKTUVO NELAIMĖJ
politinių klausimų. Prieš 
Italijos prezidentui atvvks- 

2UVO 50 ŽMONIŲ tant i šią šalį Brooklyno
--------  “Darbininkas” paskelbė.

Pjancūzų lėktuvas su ke- kad “Italijos galva kraus-
Kviečiami atsilankyti visi leiviais iš Tolimųjų Rytų tosi iš galvos”. Kiti laikras-

kas tik gali. Įėjimas visiems nukrito netoli Kairo, Egip- čiai nieko nerašo apie Ita-
laisvas ir be mokesčio. Pra- te. 50 žmonių žuvo nelai- lijos prezidento “krausty- 
šom nesiveluoti. nes bus mėje, 14 išliko gyvi. Lėk-mąsi iš galvos.” Prezidentas 
pradėta punktualiai. , tuvas skrido iš Saigono> ln-Gronchi yra krikščionis de- 

JAlto Grand Rapids Skyrius dokinijoj, į Paryžių. mokratas.

i i 4 <
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Gravrogkinė valstybė, ku
rioje šeimininkaus pranciš
konai. jėzuitai ir eiliniai 
klebonai, turėsianti imtis 

Sovietų komunistų partijos kongrese pereitą savai- kokių nors priemonių prieš 
;» kalbėjo Nikita Chrušėiov. generalinis partijos sekreto- laisvamanius. Bet kokių? 
rius ir “Kolektyvinės vadovybės’* pirmoji smuiką. Jis kai- Ar grąžins inkviziciją? Ar 
iiėio ištisas septynias valandas, kas rodo. kad tai esama pasitenkins koncentra- 
patvaraus vyro. * elJos kvykia netikėliams?

Per 7 valandas Chruščiovas pasakojo apie bolse- -dusų dievobaimingas in- 
\ izmo laimėjmus užsienių politikoje ir viduje ir dar dau- žinierius tokių griežtų priė
miau jis pasakojo apie būsimus bolševizmo laimėjimus mo’dų nesiūlo. Jis sako. 
Rusijoj ir visame pasaulyje. Tarp pagyrų jo kalboje už- ^ad \la. toks dalukas, kaip
tinkame ir viena kita tikra vaizda apie padėti Sovietijoj. . .lu^e 1>nantlJ’ n tote 

• 11 ‘ • • klerikalų valdoma valstybe
turės atsižvelgti i laiko dva- 

"Reikia pasakyti, kad mes dar neturime užtenkamo kiekio <>a ir gal negalės deginti
\artoiamu daiktu. ka<! mums trūksta gyveiuiniii butu ii- kad netikėliu ant šventosios In-
daugelis problemų, surištu su kėliniu žmonių gyvenimo lygio. kvj2i<»ijos laužo Štai ko-
ear nėra išspręsta. kiais sumetimais inž. Grav-

, , , . • , , ..... rogkas nesiūlo dar laužu:
dalykų vis uar atsilieka nuo augančio pareikalavimo. Kai kurie
miestai ir kaimai vis dar neužtenkamai aprūpinanti tokiais pro- “Siekdama raugių sėjėjo dar- 
duktas kaip pieną*. sviestas ir vaisiai. bą sutrugdyti. valstybė tačiau

"Yra dargi atsitikimų, kur pristatymas bulvių ir daržovių turės atsižvelgti i mūsų laikų 
yra nereguiiariškas. Taip pat yra sunkumų su aprūpinimu gy. gyvenimo sąlygas. Mūsų laikais 
ventojų kai kuriomis aukštos rūšies prekėmis“. besąlyginės laisvės troškimas

yra visuotinis ir todėl politinės! 
Po ilgų pasigyrimų, po bS metų pažadų gausybes, išminties sumetimais valstybė 

nėra žmoniškų gyvenamų butų. nėra vartojimui veika- turės Įeįsti j^į tani tikro laips- 
lingti dalykų ir net bulvių ir daržovių pristatymas šlu- nio laisvai reikštis ateistinei 
buoja. o ištisi miestai negauna užtenkamai pieno, sviesto propagandai.
ir vaisių ... ‘ prievartinių

Chrtiščiovas paskelbė gera naujiena Sovietijos -alėtų
, , . . , . ? , , , .* * . blogio negudarbininkams, kad darbo laikas ten bus sutrumpintas ,„.,uį,(< 

nuo 4Š iki 42 valandų per savaitę. Tas BUS padaryta

Septynios pagyrų valandos

1‘avvzdžiui. Nikita 'ienoj vietoi sako:

PAVOJINGAS PAKRAŠTĮ S

EAST CHINA SE A

KAOTING 
MTIMSHAMKIKLUNO

FORMOSA

čia kiekvieną valandą gali ugnis suliepsnoti tarp rau 
don uju ir neraudonuju kinų-

Žmogus tarp dviejų tautybių

Kas Savaite
McLean & Burghess ; sakymo prezidentą ištiko

Du pabėgę anglų diploJšndies smūgis. Todėl atsi- 
matai, McLean ir Burghess, dėjimas (laktai ais taip pat 
kurie pasiskelbė Maskvoje y,a netikiu?, kaip n dau- 
po veik 5 metų tylos, paro- kitų dahkų žmonių
dė pasauliui dar vieną kar-'^Yfnime. 
tą, kaip bolševikų agentai Daktarai teisingai sako, 
sugeba ilisti i slapčiausias kad pasirinkimas jia jo, 
vietas ii: išknisti svetimų 0 ne mū*M- Prezidento pa- 
valstybių paslaptis. Atrodo, trinkimas šiomis dienomis 
kad ‘su Maskvos agentais bus žinomas kraštui, 

niekadaapsisaugojimo 
įa perdaug.

ne-
Chruščiovas Diktatorius?

Anglų diplomatų atsitiki-' Ar Rusijoj jau vėl vienas 
me Įdomus yra ir kitas da- žmogus yra diktatorius? 
lykas. Anglai pakartotinai Toki klausimą kelia spauda 
klausinėjo rusų, ar “dingu- po Nikitos Chruščiovo Rai
šieji” diplomatai nėra atbė- bos Sovietų Rusijos komu- 
gę pas juos. Rusai Į visus nistų partijos suvažiavime, 
klausimus visada atsakė tą kuris prasidėjo pereitą sa- 
pat, kad jie nieko nežino vaitę. Chruščiovas kalbėjo, 
apie dingusius diplomatus kaip tikras bosas ir kaip 
ir nieko nesą apie juos gir- kalbėdavo Stalinas pana- 
dėję. Taip sakė Molotovas, šiuose atsitikimuose. Chruš- 

n. taip sakė Chruščiovas, taip čiovas žadėjo Rusijos žmo-Ėmusis prieš ją Bevartydamas paskutinę žiūri,” kaip Į atėjūnus
priemonių valsty- enciklopedijos knygą ūžti- plikius. Vietos ūkininkai 7,.* visi kiti bolševiku nėms ju gyvenimo pageri- 

susilaukti didesnio kau straipsni apie profeso- save skaitydavę pranašes- vadai pakartotinai. nimą, ką buvo žadėjęs ii
ateistines propa-Jurgi Geruli. Enciklope-niais už vokiečius ir to pa- . nuverstasis

diia rnaneša. kad J. Geru- sididžiavimo lietuviškumu Dabar rusų vadų prasi-
Malenkovas, 

nei Malenkovas nei
pradedant 1957 metais ir per kelius metus 
nėję bus ivesta 42 valandų darbo sav 
Giliu kraštu darbininkai iau senokai tui

' -• • - L 1 1 C • t . - Inž. Gravrogkas. kaip ma-sų nelaisvėje. riuomenėje, buvo kapitonu.;McLean n Buighess afe a Rusij-Os žmonės vra penimi
t hiusciovas pnnune, kad daug Sovietų peiisinin-tome, viskg suveda pHe J. Gerulis buvo kalbinin-Revoliucijai Vokietijoj iš- Pūdymą patiekia n zli- pažadais ir vra* kvįečiami 

ku gauna ubagiškas pensijas n žada ateityje pensijas-pol:tinės išminties sumeti-kas, senųjų prūsų, lietuvių kilus, jis vadovavo kuopai. biausiems bendrakelel" tikėti i tuos pažadus, kaip 
pakeūi. o gaunantiems perdaug dideles pensijas žada jas mų” įr siūlo tjk ‘-iki tam j,. sJavų kajbų žinovas. Jo Kartą, — pasakojo jis, — viams- tikintieji i laimingą pomir-
nukapoti. Bet užtat prekių nupiginimo artimiausiais me- tikro laipsnio” duoti laisvę, pavardę pirmą kartą teko kuopa gavusi Įsakymą nu- .... tini gyvenimą,
tais Rusijos žmonės neturi laukti, kainos liks tiek pat kitaip manantiems. Koks pamatyti, rodos. 1923 me-malšinti koki tai neramu-Daklarai Nepriešmgi Chruščiovas pasakė ir
nesvietiškai aukštos, kaip jos dabar na. tas “laipsnis” bus, pareis tais Leipcigo universiteto mą. Reikėję ’ tik keliolikos Gydytojai, po paskutinio naujų dalykų. Jis “nuspren-

Rusijos žmonės, tuoj po Stalino galo. daug girdėjo nuo "politinės išminties,” paskaitų sąi-ašę. kur buvo ištikimų vyrų, bet kaip at- prezidento sveikatos tikri-dė”, kad* karas nėra neiš- 
pažadų pagerinti jų gyvenimą “bėgyje dviejų trejų me- arba nuo politinių išskaičia- pažymėta, kad profesorius skirti “ištikimuosius” nuo njmo> paskelbė, kad jų aki-vengiamas ir kad taikus šu
nį . Pažadų buvo daug. bet jų nieks netesėjo, t hrusčio- 'imu. Jei bu? patogu lai?- Geinilis skaito lietuvių kai- užsikrėtusių revoliucine mis žiūrint, nėra kliūčių, gyvenimas tarp “imperialis- 
vas kalbėjo beveik lvciai trvs metai po to. kai tie paža- ' amaniu? galima bu? ii g a-bos paskaita?. Neužsii a?ius dvasia ? Gemlis sakėsi tą kodėl prezidentas negalėtu tu’’ ir Sovietiios vra visiš- 

kandidatūros kai galimas. Tuo žvilgsniubūdu.dai buvo duoti, bet visai ir neaiškino, kodėl pažadai ne- !a!’-xu- a,.’.ja uauu -* pa^nana? pa-panaręs iokiu _____
puvo tesė;i. Jis barstė naujus pažadus ir penėjo Rusijos tain>blI j1 pana-togu. bet nuėjau pasiklau- kuopoje buvę keliolika lie- naujam terminui
nilh,nus būsimais komunizmo migdolais bauoziant, o jei tas bus sjli_vienos paskaitos. _ _ tuvių. Išrikiuotai kuopai jis eaiis dar 5 a

Esą jis Chi-uščiovas pakeitė Lenino 
ar 10 metu ir Stalino mokslą ir tuo na

riai žmonių laikomi vergu stovvklose. valstvbine biuro- , ... ...... , . Daug žmonių, po širdies vartos darbu sistemos, apie
.. . , .. .. ....... . Inžinierius Gravrogkas ir tu°J PeieJ° 1 Jietuvių kalbą, dyt'. Visi mielu noru suti- smūgio, gyvena ilgus metus grąžinimą Rusijos paverg-

Kiauja ir Komunistų partijos aparatcikai įskilo į nau- visi pi.ancįškonai dar nėra T Vhay. Leipcige teko sukę ir nė vienas neatsisakęs visai normalu gyvenimą, toms tautoms laisvės anie 
ją viešpataujančią išnaudotojų klasę, o eilinis žmogus miamm ir nenori nriaueti J- Geruliu keletą kaitų pla- eiti vokiečių šaudyti. Su Gal tain bus ir nrezidentn suteikimą Sovietijos ^gyven-

nors šiokių tokių 
Chiuščiova?

yra tik darbo gyvulys, kuriam leid 
mai tvarkai, bet griežtai draudžiam 
galvoti savarankiškai ir kovoti už

V1S1S-
neužsiminė. Čia net ir

o kelios dienos po jų pažintis dėl savo pažiūiu Į 
Įvairius klausimus. Kandi-

yra komunistinės diktatūros galybės Įrankis, bet tai ne
žinomų Įrankis gerinti jų gyvenimą. T 

toliau. Chruščiovą?

ne‘ dvasininkų šeimininkavimą vi,etos.. žmonių tarmes, lietuvių atims ir... ne 
. . . alP krašte. Atvykęs iš Kauno, bet dėl Klaipėdą! Jis sakė: “

žada kelti “sunkiąją pramo- p . ... Smetonos valdžios “durnu-vokiečiai bus stiprūs,
nę". bet eiliniams žmonėms ir jis tik trupinius nuo puo- Rohtikoje pranciškonų mo- turėjęs keliauti iš prisimins kad jūs jiems dar 11 aple 
snaus diktatūros stalo tega Ii žadėti. Militarizma? ir im- a.'artis pasisako nę'atai Kauno i Vilnių ne tiesiai iš Vytauto laikų esate sko 
periaiizmas. du besočiai dvynukai, yra tikrieji laimė
tojai Rusijos bolševizmo viešpatavime.

Chruščiovas ir ateityje žada militai
rinlizmą statyti aukščiau visako. iki 
I?ertvarkyta? pagal Maskvos diktatui 
tai teks kita proga pakalbėti.

iki tam tikro .7/7’,__ nekalbininkui netenka kal-'rodė

nu? ir nę,” auginąs vokišką šeimą datas, Adlai Stevenson, la- 
koki nors tautini bai atsargiai pasisakė apie 

atsivertimą negalvojus. Alabamos universiteto Įvy-
už demokratinę Lietuvą, pe,. (iemarkacįjos linija,bet lingi*bušeli kviečiu ir užtai Jei j‘s nebūtl* studijavęs Rius, o už tai A.D.F.-C.I.O. 
kaip tą daro ir buvę dikta- aplinkiniu keliu, per Rygą, pasiims visa Lietuvą.” Toki kalbas lr nebūtų pasirinkęs pirmininkas G. Meaney jam

Apžvalga
nepasitenkinimo dėl

RAUGĖS, KVIEČIAI IR 
POLITINE

jau numato 
laipsnio” laisvę atimti.

I Dėl pranciškonų pasimo 
jimo būsimą Lietuvą

kiamam idealui kalbamoji vals- iyti klerikaliniai

ganesnis, net tingesnis, o j-epublikonas” sugundė

k<

roti būsimoje Lietuvoje su T111*1 .nežiūiė? , jei atsiras, Neaišku vienas dalykas, jis ir savo lietuviškumo ne-tiesė ir pradėjo žygiuoti
tai? žmonėniis. kurie' bus ?m.on,V.’ k.une nevaikščios Į (Lietuva dar neišvaduota sikratė ir mėgdavo, bent pagal muziką. Atrodė juo-*?/"" ’• u ......— .....
iai?vamaniai ir nenorės būti bazn.\cl3 11 P11^ visokių is rusiško jungo ir nežinia, prieš lietuvius, net pasidi- kinga, bet jis paaiškino,!kitas mažinu gabus, bet auRsciaUsią teismą priimti 
\ aldomi jėzuitu, pranciško-,n?nc . .,r kitokių jė- kada ji ištrūks iš okupantų džiuoti esąs lietuviu. KaPkad jam kariškas muštras'da’h>te?n,s” ’ .'nutarimą dėl segregacijos

o i jonų ir eilinių kie. ^"P^mkavimą orga-nagų. Nežinia, kada ir kaip jis vieną laiką važinėdavo taip esąs Įdriliuotas, kad Iš enciklopedijos straips-' mokyklose nekonstitucingu- 
Suka inžinierių? oal- nĮzll°> laisvos minties sali-ji bandys laisvai tvarkytis. su paskaitomis iš Karaliau-jis išgirdęs muziką visai ne-nio, rašyto jo mokinių, su-įmo. Dėl to posakio tuoj pa

moku?. Galima būtų pa-Tad koks reikalas pi-anciš- čiaus i Kauną, daug kas galvodamas pradeda karei-žinome, kad prie Hitler'oikilo Į karą pietinių valstijų 
klausti, o kas ponams grav- konams jau dabar būbnyti sakydavo, kad jis, atvykęs Į, viškai eiti... jprof. Gerulis buvo aukštai!demokratai ir šaukia, kad

,______ peina. jei kuris kitaip manantiems susiau- Kauną, pasidaro lietuviu Nors ir didžiuodamasis iškilęs ir ėjo Įvairias atsa-.!vice-prezidentas velka teis-
bu? duoti visa? pilietines žmo.£u? ^a’k‘*to ar nevaikš-i rins pilietines laisves. Aa.nacionalistu, o grįžęs i Ka-savo lietuviška kilme J. Ge-kingas pareigas, buvo mi-mą Į politiką... 
lai?ves. kokiomis naudosis to, .• bažnyčią, arba tiki į tai toli numatantis ruošimas raliaučių vėl yra vokietis ralis save laikė vokiečiu, misteriu, universiteto rėkto-' Su rasiniu klausimu kan-

nų. m a 
bonu. Suka gal-

aga-
kad

vą dėl to klausimo ir paga
liau prieina išvanos. ,

,. rou kamsiai?>amaniams negalima . ‘

toki ar kitokį idealą? Ar
klebonams ištikimi mav. !nks .,la'-vkas- kaiP 
-kai. Jis sako: laisve dar nepasieke iswt-

tusio kailiuką inžinieriaus

pi aucisKonams. manionams

rnei
■':ž«,ng,<l;im!i snvo HUSU?

saviškių prie inkvizitoriškos nacionalistas. ;Jig sakė, kad Kaune, tarp riu ir t.t. Taip lietuvis bu-!didatams bėda. Pasisakysi
tvarkos sadistinių malonu- Jis pats pasakojo, kad lietuvių, jam viskas sveti-'vo pasidaręs plėšriausio vo- vienaip—kas nors lėks, pa- 
mų, ar paprastas kvailu-jo gimtinėje Vilkiškiuose/ma, o, be to, lyg pasiteisin- kiško nacionalizmo veikėju'sisakysi kitaip—ir vėl kas 
mas rodyti savo korta? iš Pagėgių apskrityje, lietu-damas, jis pabrėždavo, kad ir sąmoningų savo tautos nors rėks.
anksto? jviai Į vokiečius “iš aukšto esąs vedęs vokietę “dvario- priešu, S. D. Į J. D.
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KAS MEKO NEVEIKIA

TO MEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RA>0

TAS Dl’ONOS NEPRAŠO

sudėjo $465, taigi viso labo
$1,022. Tą išgirdęs pagal
vojau, kad Bostonas gaus

-------------------- pasitempti, jei nenori atsi-
Pas ‘‘knygų voverę” m usioj i karta. Orkestrui va- uurti antroj vietoj.

Prieš savaitę pusdieni te- «««««>. »?*•. iš draugijų „augiausia
i tarp tvorcestėrio Kv« enute, kurios krutinę aukojo: Lietuvai Kernu D,- 
Ten atklydęs visu Pyosia beveik tiek pat or- ja $200, Lietuvių Piliečių 

pirma paskambinau “Relei- 1 *niL kajp į1. maršalp Žu- Klubas $100, Sandaros kuo
do” ištikimam bendradar- kovo; žinoma, tie or-pa SoO, Bendruomenė $50

‘auti uz visai ką ir t.t.
j Ieškant trūkumų visur ga- 

Orkestras sugrojo kelisili rasti. Galėtum prikisti, 
maišus ir l'etuviskų dainųjkad choro vedėjai iš anks-

Worcesterio naujienos A. PAlLAISKAS VAISINA MARINI S

-A

ko pabūti tarp 
lietuviu

biui J. Krasinskui, bet nie- 
kas neatsiliepė. \ ėbau su- klta’
žinojau, kad ji 
vestuvėse ūžia.

kažkokiose

Kas girdėt Chicagoje
Minėjo Vasario 16-ją ROCKFORD, ILl.

vasario 12 d. buvo pami- P . .... , Sektinas ir kitiemslieta Lietuvos nepriklauso- ,
mybės 3$ metų sukaktis. Pavyzdy$
.Vmaža Marijos aukšt. mo- Vasario 5 d. >LA 77 
kyklos salė buvo prikimš- kuopa savo gausinga :e >u- 
la ir daug kas turėjo pasi- sirinkime priėmė .' naujus 
likti už durų. narius: iš jų 4 suaugę-—gy-

dytoja Danguolė Sura> a nė 
.vaibėjo šen. Douglas pa- su Vy,u j,. muzikas Antanas 

dtjėjas
1 Li i.sei!

Ander.-on, šen. Linas - Unevičins si!
Dali Kuraitis, kon- na—j,. •> \aikai.

sulas dr. Daužvardis. ....Kuopa u- skus matais pa- 
I’agrindinę kalbą pasakė skyrė tėvynės vadavimui

Alto sekretorius dr. P. Gri- 25 dolerius, 
gailis. Savo kovingoje kai- \ pociui sumanius ir J. 
* oje dr. Grigaitis pavaiz- Banevičiui pasiūlius, volio

pvnę. Gal ne tiek malonu to nepasitarė ką kas dai
nuoja, to dėl teko porą dai
nų išgirsti uu kanu, bet 
ar čia didelė bėda: buvo 

mažus "patrunocius iš vi-gera proga palyginti. Bent 
sų jėgų pučiančius “Lietu-įporą “nerimtų” dainų gali-. 

zmc5 vą, tėvynę mūsų.” Manau, ma buvo pakeisti labiau 
vovere. ka(j jų lėvaj į,. seneliai yra j tinkamomis tokiai progai, 

i sa\o jįenis ne kaitą pasakoję;programos vedėjas galėjo
_ . . apie jų brangų ir gražųį nedėkoti “misteriui” X ar

Justinas vilko ir gjmtąjĮ kraštą, kuris buvo^miai” y įr tt., bet tai vis 
tebe\elka k.njgas ir laikras-atg.aVęS iaįSVę, bet dabari tokios smulkmenos, kurios 
vius Malonu Pa$iknaisiotą vėlyra svetimųjų pavergtas,j bendro „ražaus vaįzdo ne. 
jo knygų lobyne! .jis turi yra aiškįnę, ko čia šitokią i gadino.
nevieną tokią knygą ar dieną susirenkama. Dai noriu pastebėti, kad
laikiaMi, -.ui į šiandien la- Klubo pirm. adv. G. J. YVoreesterio lietuviai nepa- 
bai retai kame beužtiksi. Is Bak.on . Balčiūnas pasVei.jėgia visi vieningai tos (li
jo daug kas skolinasi ki.j- kjn^s kjubo vardu ir Įteikęs dėlės šventės minėti. Se
gu. Net venoms P1 ac_ Kjubo skirtą $100 auką, per-niau jie j Injnį.jo net 3 
lovas bn ziska ten siisnado j. ;majoro raštą, kuriuo vietose, šiemet pažengtai 

ga.

Rrasinsko neradęs, skam- buvo ausiai (nes perdaug
l.inai, J. Karazijai. Jis alsi- ftj balsas), kiek akiai 
liepe, tuoj atskubėjo savo •.n širdžiai žiūrint į tuos 
masina ir parsivežė į savo mažus . patrūbočius” 
jaukų namą.

Tai tikrai Įdomus 
Tai “knygų

elka
lizdą visokias maisto atsar
gas, kaip

gus.
Kaip voverė davo. kaip sunku buvo kel

ti Lietuves išlaisvinimo rei-
nies prof. V. Biržiškos :«in
dui paskirta $20.

A. Pocius su P.

. . . . , kinu v-Y-e' e< * ± v via •
jam Įoomią Vasario 16-ją skelbia prieki—jau tik 2 vietose.

Al. haulaaskas. mūsit laikraščio skabytojo L. Pau
lausko sūnus iš Lowell. Mass., dabar yra reslarano 
vedėjas Jacksonville, Eia. Marinu korpuso ls0 r.ieiu 
sukaktuvią minėjime jis vaišino marinu kap. K<»- 
bert R. Muntgumen (vidury) ir vyr. sesžantą Har- 
lan Meserve (kairėj). Al Paulauskas ir pais l,i:n;n;i 
marinut.se. o “kas karta marinas, tas ». i-atl.i mu
rinas.“ Ir ctviiiante gyvenime marinai su -..no ko
vusiais draugais pataika draugiškus santykius.

l ala kuro ir pokariniais lai
kais. Tada bijota supykinti

ne surinko $19 prof. M; į.ii- 
lui Biržiškai sušelpti. Au- 

dien net senatorių tarpe jau kojo: $2 B. Stankus, i o $: .

savo “sąjungininką.” Šian
dien to nebebijomą, šian-

s.arstomas sumanymas su-

“Lietuvos diena” ir kong- Mat, šv._____  .... _ ___ , . Kazimiero parapi- - t t T •
Kad daugiau būtų buvę resmono Danubue telegra-joje karaliauja kun. Petrai-į^-q jjvareCkas Kr

a . K .ne-

A. Pocius. P. Savickio vė. S.
daryti nuolatini komitetą, Butautas. I. Bane.ičin^. 
i urb baigtų tirti L'et u vos ir ^*pr‘a3is. M. <e »Uiie’.e. 
'din tautu pavergima. Misiūnas, 1 . Deuu.u,

Grubelis, .J. Banevičius, 
.J, šernas, 

šmatavi-dus.
Tas skatina ir mus drą- Kurlinskas, 

šia u ir energingiau kovoti šernas, A. 
už tėvų žemės išlaisvinimą, 50 centu: P. Auui;<‘as
sakė dr P. Grigaitis. Morkelienė ir

r>
i,.

y
j
P.

Po

MANCHESTER, CONN. < mene.
oanra-

čiu klausimu!.................... vaistininkas V. Skrinska, viems reikalams, tai
Malomos Karazijienės kurįs vįjjau tos dienos pa-siąs ir Tarybai, bet

pavaišintas issnuoėiau Į s;kajtininkui dr. B. Matulio- kala! begalįn'aį ir
Lietuvos nepriklausomybės n.;uj įteikė dovaną. Lietuvos laisvinimui
minėjimą. ‘ ‘ , duoda

Tada scenoje pasirodė ‘ . ... tižiu, o ji čia.
Tautos šventes minėjime Motelų kiub0 choras, ku-j . Antrojoj parapijoj ku- paa-škėjo? daug daug

JĮ rengė Lietuvai Remti i iam vadovauja M. Meškie- HOJ. !bon.au_Ja pie ‘ gyvenanti.)
Draugijos kanu su Bend-nė. Choras nedideli, vos a.f "ai mineJ‘,po e - Man čia teko sėdėti greta
i uomene sudarytas gana di-13 asmenų, bet visos senos en?n^ <e n5 Staliubonio, kuris pas-
delis kom’tetas* kuriam pir-dainininkės. Ir jame, rodos, ga eJt) .m!aeJįme <a vauy rodo, vadinamas “dipukų” 
mininkavo V. Mačys. Lie-visos jau čia gimusios. Joms e A j1Un,^ tėvu. Pobūvi tvarkęs Macys < s
tuvių Piliečių saiė, kurioje, sudainavus 4 dainas, sekė 11 . J<k,a, re ,J ji pavadino net karaliumi. ” •'
sako, gali
menu, buv 
liejimą pia

toliau ji tvarkyti J. Palu- daug gražių minčių ir susti- cho,'° (hunomis. Šitas kus.” Daugeliui jų .jis pa-.,, 
becką. printi ju pasiryžimą nenu-;c"0l:(s sudarytas iš naujųjų , įjpino ii darbą. Klausiu, ar

Karo veteranu ir Moterų stoti kelti savo protestą at<2.,mK Jame yra per 30 netu; ėjo r.cm įkniomų iš tų. 
klubo chorams' sugiedojus prieš tėvynės pavergėjus. į dainininkų jr dainmikių. kuAais rūpinosi. Ji? tik r.u- 
Amerikos ir Lietuvos him- Po paskaitos adv. Balcon vadovauja Z. ^narskis-į^yp^jo. Sako. reik meke
nus, Lietuviu karo veteranų skaitė rezoliucijas, o rinkė- lal pats jauniausias cho-įti kita sv<P)asti ir jam gera 
choras, Mozuraičio vado-jai linko aukas. Nors žmo-Aas> ^5. J,s..n' l)aJ_e^'aus.ias“norėti, tada visoki nesusi-

pilna salė, lyet Pa(’llaey?s galės pamek-.pietiniai kažkaip ne.jučie- Vasario 
stebėtinai greitai tikrai aukšto lygio. ,njs jšnyksta. Elzbieta

\o 4 dainas, šitame chore aptuštino visų kišenes, atsi- Bendrai reik pasakyti,) Staliulionis Vilnijos, Glebauskienė. 
dalyvauja jau čia gimę vy-dėkojimui Įteikdami auko-kad minėjimas buvo giažus. Stakliškių padangės sūnus, metu amžia i 
vai. Nežinau, ar kuris jų tojams iš spalvuotų juos- Man ypač malonu.buvo ma-; universitetu nelankęs, o dukters Roy 
yra buvęs Lietuvoje, bet teiių sudarytus ženklelius.’tyti, kaip veikliai ir sutar-
lietuviška daina jie traukia Labai praktiškas būdas: kas tinai dilba ii senieji žila- 
iš visos krutinėk' be ženklelio, matyti, kad jis'galviai ir jaunesni naujieji

. somvoes paskelbimo -><> me- 
. teapleido Lietuva — taip.,, i-ei- . . ... . ? .* tu sukaktie7., teisingai u tarė žodžius ir r»,_ ....... ito dė1 v . - , Bus suvaidintas 1 veiks-

jo
duo-

jis nt-
nevartojo ne vieno
lietuvių 
• į y h

d i, u mišinio 
kaip

zo- 
vėliau 
metu

minėjimą.
Bus suvaidintas 1 

mo veikalas Iš Lietuvos par
tizanų gyvenimo, kitą pro
gramos dalĮ atliks Man- 
ehesterio Lietuvių choras 
dalyvaujant solistei L. Bas- 
tytei-Sidnev.

Minėjimas Nyks Man- 
hesterio Lietu, ių Koope-

\ aistybės sekr. Dullesta šita proga buvo 
į : opa atsiuntė telegramą, sytas aukos ir J. R.. •<-: ji- 
urioje tarp ko kita sako- su karteliu atkirto, kad to- 

“Ncrs Pabaltijo tau- kiems reikalams jis pirma 
toms buvo atimta laisvė, bet neaukojąs, o be to jis už
mes žinome, kad jose liko (liausiąs aukas rinkli. Bet 
pasiryžimas būti laisvoms, aš manau, kad Rm-kiorGo 
Mes ir toliau tikime piinci- SLA kuopa, iš seno pasižy- 
į.u. kad suverenumo ir savi- mėjusi savo geraširdmgumu 
valdos teisės turi būti grą- ir artimo meile, a ateityje 
žinios tiems, kuriems jas pasiliks pavyzdžiu kitieam.
atėmė jėga. Mes tikime,-------------------------
kad vieną dieną šis princi-
i.as bus igvvendintas.” DETROIT, MiCH.

.Meninę dali 
nares choras

atliko Dai- Balfo nauja 
solistai A.

/aldj’toa

uuieie

Aito Valdyba

ATHOL, MASS.

Mirė E. Glehuuskienš

vaujamas, pradėjo minėji- nių buvo 
mo programą. Jis sudaina- rinkėjai

9 d. palaidota 
Jokubauskaitė -

sula 
Ji mirė

tikusi

k'ek gera pajėgęs 
: adarvii!

Veteranai išlaiko ir būg- neaukojo, ir prie jo tuoj pi i- ateiviai. Malonu, kad uor- 
i ir trimitų orkestrą sistato sparti rinkėja su pa- eesteriečiai gali net 3-jųnų 

(dium da-hdovu. Iš atskirų asmenų kartu menininkus parodyti:
iš 1,'etu-

eoips), kuriame
lyvauja jau ar?.-oji čia gi-surinkta $557 ir draugijos) (rainuoja nesenai is L'etu- 
‘ ' . . i yris atvykę, dainuoja čia gi-

j[ :mę vyrai ir moterys, būg-
PATARTINA VISIEMS JSIGYTI

A.4LJ.4 VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, tu Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moteli} Skyriaus 
vedėja M. Miehelsorienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kių nauduigų pa-nrimn apie viituvės 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 prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Ma»a.

nus muša jų vaikai.

Greta “dipukų” tėvo

Minėjimui pasibaigus, toj

da
Revoliucijos ne 

aisve.

kitienn

J. V-gas

visuomet ive-

l'iilmore

savo
namuose, pa

mok Ars 5 simus ir 
4 dukteris. Užuojauta ve
lionės šeimai.

Žvalgas

1 • 1 . . • 
> ! :i\US!

Ne i;.'k:o 
mušt is-

.a k.ei i reikia
Vi;>ne\

Siunčiame vuis!:/?; > Lietuvų

mum
* ir po 2-jų pareigu pasiskir
stymo susirinkimų, 19ūt» m. 
Balfo 76 skyriaus valdyba 
yra šitokios, sudėties: pirm. 
P. Pagojus, vieephm. J. 
Mitkus ir V. Kriaučiūnas. 

.. . vedėjas J. Degutis, seki. K. 
, . , įei e- Ambroziejus, fin. seki. (\

,;o car vieną nartą tvarky..^^ įzd v Cizauskas. 
•i. nes pirniaj, kartą. l>asi-,iž(Io Kl^ėjai: -I. Bauža ir 
rede. j. nebuvo ta.,. kai|, p Mareinkėnas. 1);,„„ainis 
re.k'a sutvarkyta. Dede, Pa- Ba,f() 7fi sk val(lvb, , 
sakomu teks dar kuri lat-,^. ]9W Hl,bha;;i Su !)v. 
ką pasilikti Cook County u.oit „ Mjch T!>, TA . 
nęomneie. 1OQ-jų. J • . v-IooO.

Cmagietis Valdybai prašant p. E.

Kultūros kongresas Paurazienė mielai suliko

4 , valdybai talkininkauti ir tošių metu liepos I d. nu- , ,. , , ,. \ \ .. L ... , nau uzpudvti blankus (numatyto saukti Kultūros kon-, . A , * ,...... . bo ir buto uaiantipi reika-vreso pagrindinis klausimas, , , . • , •; ‘ A - , • lu. Tuo reikalu beta. piskaibus tautines dvasios saugo- Rrei is . E -.auvaziei-.e. 
jinias „• tautines gyvybes ' ,^1,., Quin?v Avf
s-laikynias (atgi papūti-l(,L

- Po 2-ju visuotini ’. Brazis ir M. Kripkauskiene, o ‘
skaučių tautiniu šokiu gru- 

A. Brinką ir R.

V. Ambrozei padarė 
antrą operaciją

Jo sulaužyta koją

dilus jo šūkis: Tautinė kul
tūra tautos išlikimo pa
grindas.

Kongresui jauOahnr galima siųsti įvairius vaisius i lAluva iki $.'»'».uo ver 
tės be rusiško muito, jei kas atsiunčia is - nuo gyttybiio ruošiamasi,
receptą. Mūsų vaistinė siunčia si reptomit tna. |>eniciiai:j. ivai-

pačioj salėj susirinko komi- rius vitaminus ir kitus vaistus su geromis pasekmėmis.
tetas ir dar kel'os dešimtys 

)tų, kurie jam turbūt dau- 
•giausia talkininkavo. Prie

Mes dykai supakuojame ir atliekame pa-iu'''ma ti. ms, kur' * 
pas mus perka vaistus. Vž pese svaro v.i ’u -molinio kaina

Balfo Valdyba

— Prieš 100 metu Amerikoj to
ri m tai buvo tik 23 milionai gvve.-’loju, 

o šiandien ju yra l»i?» milionai.

j kuklaus stalo jie praleido 
i kelias valandas užkan
džiaudami (beje, tas kiek
vieno kišenei atsiėjo po 
$2.50) i’ mintimis op'ais 
klausimais Išsidalindami. 
Visi buvo vienos minties, 

i kad turime nepalūžti ir vie
ningu frontu kovoti dėl 
musu krašto laisvės, turime 
rūpintis, kad tuoj neištiip- 
tume amerikoniškame kati- 

[le, kad būtų pamirštas gin
čas: “Jūs — senieji, mes—

yra $1.30 lai'n ir >'2.30 oro p;t-!u.
Visi skaitytojai rašykit man dėl platesniu informacijų.

Vytautas Skrir.-k.i 
REGISTRl < ’l‘ A S V A IN ’ N K A S

29 Kelty Sq., Idca! Pharmacy. Worces!cr, Tel. PL 3-484C

WORCESTERIO LIETUVIAI! 
Rcmkite Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester. Mass.

3

•<!
i

* Jei jums reikia vaistų, kreipkitės įkiš registruotą v: .• *
> ka, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo rred.kališkus *
* daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais. *

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą J 
ir j kitus miestus. Be to. užlaiko geriau- * 
sies rūšies kosmetikos, skutimosi reikme- J 
nu. knygų, laikraščiu, filmu, sald i riu. J 
$attko«ės riešutų, cigarų, cigarečių ; «a- į 
oių gėrimų. X
VYTAUTAS SKRINSKA *

14mI Pharmacy ▼aistw*R aavininka-

’NCOKE TAX U2PILDCMI WOPCE3TF.RIEC!AMS
t-’ederaHniai ir valstijos ĮKijamu n<>kc<čiu <:.*.»-> ".u* ia\) blan

kai užpiltlon.i sekmadieniais nuo 2 valandos po pietų ir parrl 
susitarimą LIETUVIŠKOJ VAISTINĖJ. Prašome \ i na-inai- 
doti šia proga ir patogumu. Už patarnavimą k ■ n.os prmimimns.

Taksų blankus užpildo Mr. A H. Lažams (certified Public 
Accountant), o pagelbsti Vytautas Skrinska (N itary Public). j
29 Kelly Sų., Ideal Pharmacy, Worcester, Tel. PL 3-4840 tAAAAA^xA4.AAAx^xAAAAAAAXA**.*****Ą*****»****»*-*^*A*Al

marinut.se


Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 8, Vasario 22, 195G

—Malki, ar tu skaitei g 
zietose. kad liuteronu kuni

Vokiečio patyrimai Rusijoje
Nesenai iš Vorkutos grįžo j mams statyti, tuo jie net 

V. Berlyną vokietis. Grįžusis labai didžiu jasi. 
studijavo Oxforde. Anglijoje., R va|dovž
ilgai gyveno Paryžiuje, gi pas- .. ' . ,.12 -v praleido kotl'yna Antroji, kuri galu

tinai ir Lietuvą prie nusi
važiuodavo

kutinius 5 metus 
tremtyje Rusijoj. Ji 1950 m. 
suareštavo prie rašomojo stalo JOs pi Įjungė.
Rytu Berlyne, žemiau patie- pamatyti savo 
kiamos Berlyno "Der Kurier” JOS meilužio 
dienraštyje tilpusios jo pergy- Įsakymu pakelėse buvo pa- 
venimu ar patyrimų įdomiau- statoma pavyzdingų kaimų, 
sios vietos. kad carienė manytų, jog vi

sa Rusija taip gražiai gy
vena. Vėliau tokias sugal
votas apgaudinėjimo prie- 

“Europiečiai visiškai nie-mones praminė Potiomkino 
ko nežino apie Rusiją,” — kaimais), 
sakydavo jam jo draugas jej toks pagarsėjęs bol- 
Michailas Ivanovičius Su- ševizmo garbintojas Can- 
slovas, tankų majoras, rau- terburio dekanas Anglijoje 
donarmietis, dabar tebesi- liaupsina komunizmą, tai 
rausiąs Vorkutos stovvklo- taipgi vyksta dėl rusų mo- 
se. '‘Mes gi, rusai, Europą kėjimo “barzdas siūti.” 
suprantame labai gerai. “Raudonasis dekanas” 19- 
Mūsų priežodis sako: siau-53 m lankėsi Stalingrade.

Siaurumo* pločių 
nesupranta

krašto, tai 
Potiomkino

IR JO DANTIS PATIKRINA

New Yorke paskelbta vaiku dantų apži ūrėjimo savaitė. Bronx zoologijos mu- 
zejuje dr. Gandai apžiūri hipopotamo kūdikio dantis, kuriuos jis mielai rodo. 
pamatęs jam atneštą morką. Terry Gaeber. 6 metų amž., atidžiai stebi, neš 
ir ji nesenai buvo pas dantistą.

Kiek šimtu tūkstančiu many‘ypač mėgdavo savo mono- suvarė i barakus ir užraki-
loga, kad jie, rusai, šimt- no. Stovykla papuošė. Kai . . ... .
mečius gynę Europą nuo Maskvos dievus garbinti zn^oniM Pa 1 0 e-

nai, vykdant si milžinišką

Čikagoje 
nėra saugus.

linai ir vagys-

Kemeklis Naujie- 
ai nupiešė, kad 
eilinis pilietis

totorių. Nebūtų gynę, ne bū- nukrypęs Canterburio

modernistai ir sako, pos atsniKusi, Kao perilgai ioj išvydo sargyomius, zai-

šiandien niekas

(Bus daugiau)
V. Žarsteklis

Ac gąsdinimas, 
bet padrąsinimas

gai susipese.
---SkaieiaU. dėl muuAnuciai 11 canu, .... , -• f . ,
-Xu. tai kokio bieso jie kad Biblijos žodžiams ne-tureJus' dalbo su totoriais, dzianctus fuioolą 

Misiniovė? Riba perdaug eaiima tikėti, nes mokslas n’onSola.ls- tu.l'ka,s',
mišiauno išgėrė, ar ka? ia sumuša. cha,las bo^evizmą laike do {abrik (lal.binink& _ ------—

A,. d-svA A. ‘ A- •, -p peisenusiu, kuriame canz- ... ,- Q:i.iTp<A r;i- i-- ;į Mirė 3 lietuviai-Ai jie ką geie ai ne. eictiminut. Maix! Tu * , ’ ..... stumdė aikstese tik ką s

Naujai aprengtos Stalin- VOKIETIJA

tėve, nežinau. Bet jie čia perdaug 
ginčijasi ne dėl gėrimo, o dėl 
oėi pažiūrų skirtumo. Pas 
juos. mat. yra dvi srovės, klaidi 
Vieni vadinasi fundamenta
listais. kiti modernistais.

blaivai galvojančiu? 
Erlangeno kapinėse lap-^us

Ir ne tik naktį, bet ir 
dieną, ne tik nuošalioj vie
toj, bet ir ten. kame žmo- 

,. . ~ nės vaikšto juda. ir net ma-
Zima apie Bnnk bendio-10> stebi apiplėšimą, bet 

\ės> vagių sugavimą po b-nų 2ljeko nedaro ir nesako. Plė- 
nietų p° >tambau> (ani ti i-^įkap pagrobė iš žmogaus 
jų milionų dolerių pinigais j-as jarn tiko, ka rado, sė
li- čekiais! nasigiemžimo atgal Į autą ir nudūmė 

jti.ii-n..-- pilie- jyg niekieno nepastebėtas, 
nedžiugina, 0 Kada policija atvyksta, tai

<iO

—O ką reiškia. Maiki, tie įrodyt 
mdaiistai? . 

mvli fundvt?

Įsiplepėjai'. Ko- mo palaikai užtinkamk Maskvos atsiųstus vaikų ve-

pai oiie nx rteoiai, atsen visafia net iki teismo, kalė- 
aigiai pagyvenu. jime sėdi, jei nepabėga, tai

_ ... ---.--r - ___ -c ___ „ . )s už užstatą paleistas gyve-
kolchozai tai ir šiandien tebesijuokia žiaus, palaidota Ofeno ka- žmogžudį sugavę nukovė, na sėbraudamas su tokio 
aujoviška visas Stalingradas. pinėse. tai dažnas jaunuolis,

įundaiDtai. Ai tai tie, ką štai. labai papia.n Amo ... ,• • —.yzdys: Mokslas sako, kad108 da,'bų’-. . «a'eJ° ‘ ? e,«. Aptc Gahnaltvte. „ metų am
tėve. Fundamentą- jeigu įkaitinsi vandeni iki tupianti gi,

reiškia to-'“A 1.J,™,, P* ™sies naujov
—Ne, 

iistas teologijoj 100 laipsniu pagal Celsijaus f..1 . • F?....... , baudžiava — sutechmkinatžagareivi, kuris fana- termometrą, tai vanduo pa

s oianiigiituu?.. pinese. wi jduauuii?, pnsi-pat amato bičiuliais. O jei
ačiau būtų itin pavo- Lapkričio 30 d. mirė Blu-skaJt^ aP*e. “ nuteisia, tai lengv ai ir po
a galvoti, kad Sovietų menthal apylinkės seniūnas stambius apiplėšimus ir len- kurio la’ko jis vėl laisvas.

Tačiau
tiskai tiki. kad Biblija yra vii': 
tikėjimo tundamentas. 
i iu negalima 
kritikuoti.
fundamentalisl 
Biblija yra 
klaidinga kny_

—Maiki. aš irgi taip ro- ima. Bet kuomet Biblija .... ... , .
kuoju. Dievo žodis negali sako. kad Maižius pamojo siandien’ kaip lr caro lai‘ žinkeliu, 
būt klaidingas. savo lazda ir per jūrą tuo

— Bet modernistai, tėve. jau pasidarė žydams sau

ga i-a išlėks i orą. I?’. bet be pagailėjimo. jinga ga

bent
kurio didžiausia Petro Danio. gim. 1923-6-29. bausme, nėr dvejonės, kad padedant užpuoliką išaiš- 

kais, rusinamos. Pirmiausia dalis elektriiikuota. Tarp Faune. Stasio Cirvinsko. gim. ne tik kasdieniniai mažieji, kinti. Pakruojietis
_ jos išmoksta rusiškai keik- Omsko ir Novosibirsko vi- 1925-12-18. Rietave. Ciprijono o ir didieji prityrusių plė- --------------------------------

1903-9-23, iš Jo- Šimais besiverčiančiu žvg-
Antano Chamonio, gim. darbiai, jei nesibaigtų, tai

Jono Bvbarto, gim. Mikčiai sumažėtu. 6 iki tu ŽIEMOS DAINA, Henri-

nenori tikėt. kad Biblija <as kelias, tai aš sakau, kad li- Paskui rusiškai lakti ir, autiniai kas 8 minutės P1'^-^škJo^An’tT
yra Dievo žodis. Visų pir-as tam netikiu, ir viso pa- gimusia!, rusiškai gyventi. šinga linkme sutiko trauki-
ma. Dievas nekalba. Antra, šaulio kunigai neįrodys, “Kiek mums naujo, jei nius .» Tolimuosius Rytus, •

NAU.U RAŠTAI
Daukentiškiuose. Al-jnesama la; no ke]2j iu me- ko Radausko eilėraščiai, 

19.55 m. Išleido 
Saulius. Tiražas

ir Daugiausia ilgi traukiniai.paraše ne Dievas, kad toks stebuklas yra ga-šiandien mus išnaudoja ir baugiausia...........
klaidingi, neapšviesti ’imas. Todėl ir tie liuteronų terorizuoja parazitų mažu- prikrauti Kinijai

Jie dar nežinojo, modernistai sako, kad ste-ma: anksčiau tai sudarė 3 masinu, sunkvežimių, 
yra apskrita. Ne- buklams negalima tikėti, milionai dvarininkų, kari- torių, anglies, rūdos, 

anojo, kad žemė sukasi ap- Ii Kristaus prisikėlimą jie ninku ir valdininkų, šian- pake:sta iundra 
ink saule. Nežinojo. kad atmeta Kaip pasaką. ;dien — 6 milionai kompar-

kaip 
S L

Bibliją 
bet
žmonės.
•.ad žemė
ž

" izinoj 
yra Amerika. Aišku.

vaikiška?
Kad —Tai

^1-1, ic rase tiK vaikiškas paša- i^kuoči 
i.a-. o ne Dievo žodį. Jeigu ar kaĮp įu juos vadini?

fonso Butkaus, gim. 192M-I9.;, |)iktadal.h; sugavimas ir Chicago
nieko iš ju neatgavimas, vi- Vytautas

vežamų GerdžiūnUOse.
trak-

Kazio Būni b-

Kompai
jie gali susi- tiečių.” _ .

ais fundatoriais, Tai pasakęs, Michailas sausio mėn. atviroj ina»i------ -  - 1
<» tSuslovas ,iaC;irkc_ noi važiavo Vorkutos mies- mavaiaus. gim. 1928-8-24. Ven-į drąsi na.

liausko. gim. 1922-2-25. Luo- . . -i c? i-įauo o..i- -bai neteikia baimes ne tik oOO egz. Spaude ‘ Draugas,
1912-3-11. Vinco Ambmlaičio, ^u(?usiems. PlčslkamF bet 80 pusi. Kama $3. Lenlejo 

gim. 1918-7-21, Ilguvos km., b' jaunuoliams, kurie kas- adresas: 704 North State 
ir daugiau Str., Chica

maši-36-11-10, Kaune, Albino Abra-į palinksta, tas juos tik pa- Leidinys
Minėtas vokietis 1955 m. Algio Alpanavičiaus, gini. 19- m^t į tai daugiau ir daugiau Str., ( h’.cago 10, III.

tikrai gražus: 
kietivisuomet pasileis-važiavo Vorkutos mies- Savičiaus, gim. 1928^-24. Ven-įdrąsina. geras popierius, kieti virse-

ctai juoktis ir grieh-to gatvėmis. Jis ten dhbo dauskl' kni-> Adomo Ališausko.! Paskutiniais laikais, nors liai. Tai knygos išorė. Bet 
’<»> c 10 TU- — Čikaga tebeturi iš seniau ir i vidų žvilgterėjęs ir pa- 

plėšikų ir užpuolikų miesto skaitęs eilėraščius net išle-

tikėti toms pasakoms. —Fundamentalistai. tėve,Įda'° piktai juoktis

iiodė. kad medžiaga, iš ku-į mėnesius ir tik šiomis die-;rus^ku keiksmu: “Po vėl- lėtas naujų prekių stočių, m.. Skaudvilės vaisė., Tauragės' 
rios ?-usideda gyvi ir negy- pasibaigė. inki,' tu neruse! Nieko nesu-nau.ū miesto kvartalai su apskr.. Stasys Jazbutis ir Ju-'

—Sakai, šešis mėnesius?>s*vok‘•
Tai o tėve Dekanui prisiuvo barzdą

.vardą, bet ir kiti didesni Įtinto skonio Įioezijos mė-
-.i H Jungtiniu Valstybių miestai gėjas turės didelio malo-mazdaug 1918-19 ... ® ' •’Čikagos pavyzdi uoliai se- numo.

!r neP’- romi
vi daiktai, yra amžina. Su
naikinti jos negalima. Ji
t»u\o visada. -Ji keičia tik ..... - -
.-avo formas, štai pavyzdys: - Tai kodėl gazietos įkiį Rusija turi daug veidų, gatvėm ir teatrais, kinais, ^adkekas, 
šiandien mes matom lau-šiol nieko apie tai nerašė? Vienas — didieji kultūri- plačialangėm krautuvėm. «uose»
kuose augam kviečius: ry- —Xe v?si laikraščiai tė-į„iai, ekonominiai ir politi-Ten prieš 5 metus tebuvo penjk''
toj matysim jau miltus, o ve. ir dabar apie tai rašo. mai centrai Maskvoj, Le-tun orą arba vargingi bara-Milinienč Domo duRt- gįn,

duona. Kai tėvas -Matai, gatvinė spauda Įta-.ningrade, Kijeve ir Tbilise: kai.

daugiaaukščiais gyvena- zė Jazbutienė - Dzindziliauskai-; 
mais blokais, išsitiesusiais tė. Jonas Vėjelis, gim. 1915 
Įstaigų namais. plačiomni Lietuvoje. Zigmas Justai 

gim. 1929 m. Tel-, 
Jonas Penikas. Adonio

L E N U V A S E UI) A S 
IŠ JI 0 K T A N G L ! Š K A I

porvt jau 1920 ni. Butaiėiuose ir sūnus

-.<> pasidarvs tik trąša, iš —Nejaugi, Maiki, čia bū-,
kurios gai išaugs koks ko- tų rcgli monki-biznis?
pūstas. O jeigu ta kopūstą —Pagalvok, tėve, gal su-.Venanti rusiškoji Azija ir kutoj tebuvo G palapinės ir j"0003

ožys, tai iš prasi, koks čia “biznis.” ĮDalstrojus — Tol. Rytų sta-med. barakas. Šiandien ap- Rizaite, gim. 1900-9-l--» Plun-
davatkų generolo turėsim
ožį. Anglijoje panelė Bi

— Kad aš kirsiu per mar- <l < 5 akru tikį seniem
kokia ji yra. Rusai

įprovinc'jos arba Sibiro pra-pergalės 1943 m. įsakė \ or- Konstantinas Daržinskis, 
monė ar perversmo pergy-kutos sričių statybas. Vor-męs 1896-1-110 Taužiuosc.

Marija Daržinskienė

mūzę, tai tau bus ožys’ ?i <> isčiusiem- 
—Nepyk, tėve, nes as čia '.nkyt .

IZ.IUS-. i?aistrojus — ioi. nytųsta- meci. earaKas. ^laouien ap--..— y -
-------- 'tvbos. Rusai savo veidu ne- link Vorkutą yra 30 baigtų £e,e.‘ 11 'f1
Bnggs ve- mėgsta rodyti, menas nega-ir 10 statomų anglies sach- .
Ils “i pen.]i tvirtinti pažįstąs Rusiją, tų. 10 > visos Rusijos ang- westfaliiOic. 

arkiams ir asi- kokia ii vra. Rusai vra lies gaunama is ten. 2 ply- 1^0 14**2 V 4* m 14* 1 1

ge.ie. ir vaikai Stephi. Gerna.
ir Raimondas. 

1944 m. gyveno 
je.

meistrai Potiomkino
yra nes gaunama is ten. _ ply- Paieškomieji arba žinant ie 
kai-t nės, 2 elektros jėgainės, jį apje juos prašomi susisiekti

Naujas, pagerintas anglių kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokiu daiktu, užsiėmimų, gyvu
lių, paukšė’iii. žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Re lo, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant, kortomis, nuėjus krai.tuvėn ir tt.

Parodyta kaip kivk.ienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir ka;p jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitvinų ir viskas paaiškinta lietuvii-
kai.

Kaina 75 Centai

Fžsisakant adresuoti:
Keleivi*. 636 Broadvay. So. Boston 27, Mas*.
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Lietuvos Komunistai

■ šumauskas, F. Teriošinas, PakviūO mėšlu !nl gyvenimą vietos gyven- 
|K. Tiškevičius, V. Uogin- tojų sąskaita,
tas, V. Vazalinskas, A. pavelgtoje Lietuvoje da-L ' P»t»riė sako:
Venclova, J Vi dziūnas G. bal. |ačiai pakvipo. ‘Ąsotis vandeni nesą lyg
Zimanas, J. /inkus, L. zė-|u Ūgį naujas išradimas! I* Ankos tautos pa-

X. Bielianinas, F. Bieliaus-'*U8> J' 2lburkus’ Zl-«z’ Net garsusis iusų gamtos «*«. kad Sana Jas “n»ud°-
’ da. m,jL no bot VoC ti. Jos nori gyventi sava-mokslo vyras, ne bet kas,Sausio 24-26 d.d. ivyku- ***.. A; Bį*°°^vas’I Fį į4*’ Kandidatais išrinktas 41 UT“",.'i j~’nk'',,5,'iL^ŪTJ rankiškai, nieko neva 

šiame Ldeunos Komunistų » « asmuo. Revizijos konisiia • t-•/ cfl..J;rieni l.,,,. mos, jos nori geresnioRaitijos 9-jame suvažiavi-' A. Čistiakovas, J. Čiu- .. . ,f fnu.-nc „„mu.. M •’leJ0, \tialP snV• ku,1 Juodu 5 np u;t;pmsRaitijos 9-jame 
me A. Sniečkus pranešė,

Važiuojant pažiūrėt Amerikos
(Tęsinys)

Dumbliai (algės) yra labai Įdomus dalykas ir moks- 
žvilgsniu. Jie yia gyvi daiktai, ir garsusis švedųai'žo- lo

gy- botanikas Linnaeus yra priskvręs juos prie gyvojo pa-
lada, N. Diominas, K. Di-?""'“ — JL an7’ha7to’įrod^a', 'kad''£--yenimo »« tik kitiems« bet šaulio. Tačiau jie nėra tikri augaiai, nes neturi nei

A. Drobnys A A'sentjevas, J. Bar asunas, vu,infe t|.ąšos prastai u. ir sau. šaknų, nei lapų, ir maistų stirna is vandens ir oro

medžiaga, tai 
mis, iš kurio 
pats žmogus, 

paimti ran

išrinkta tokios sudėties

kad Lietuvos Komunistų dziuiis,
Raitijoje ........
iš jų vien
Klaipėdos 
tuose 17
visoj kitoj _____ v. __ o_ . _
už didesnių miestų ribų Jefremovas, F. jekaten-jKriževičiug p Kutka? 
partijos eilės dar skyles-niefcVdS» L..Jonusas» M-Jun’Likas, E. Mieželaitis,_ K iininvL-oc S, lnn*z-j_

- kon, atrodo lyg kokia košeliena.

čas - Kučinskas, S. Juoza
is to paties Sniečkaus su- pavičius, A. Kairelis, J.|

Mėlynis, B. Plučienė, S.

y jas viename kolchoze, tų' M.es lietuviai’, patys nešę
y tiesų savo patyrimu patvir-svaUm«. Jungų kentėję, ko- 

• voję ir tebekovoja su

žinome, kad is miestu
• i- ’ tz ir • V’ Tr Pupeikis, A. Smirnovas, tanelis, K Kaiiys, V. Ka-.Va>ineik ė M vi|uti

U U nonoiiolzm *

tino.
L- "k šit... dabar pavergtos krašt0 pavergėjais, gerai

Kalnas, nuo kurio velnias nuslydo

Yellovvstone parke yra tokių kalnų. kur ir pats
J* Lietuvos kolchozininkai jau Sa^me supiasti ii Afrikos, vejnjas nejkops. Taip bert galvoja religingi žmonės, 

svaiginami tuo aromatu.. .|Uu$ ..nolus Pastan^ kurie tiki, kad toks šutvė. imas is tikiųjų yra. Sako-
komitetas, susirin-Kolchozai jau skelbia lenk- 11 °J yia .a^ie.^ . ma, kad norėdamas iš Dievo sutvertų žmonių pasi-

tają partine mokyklą pa-Kondraška> A. Kožuchovs-kęs posėdžio 1956 m. sausio tynęs kas jų daugiau su- ^o^europieciųd juokti» syki kipšas užsimanė parodyt jiems savo mik-
siųsta į rajonu panini irt*. J- Kriščiūnas, L. Ku-!28 d., išraiko centro sekre-. kaups mėšlo kas jų dau- paskutiniesiems> £ hunų ir įkopti į kalną, kur jie užlipti negali. Jis kopė.
tarybines organizacijas, į einskas, J. L Laurinaitis, P. tolius n bulių. Filmuoju giau » aak“ klauso 90'i žemės. Maro-ilipo, rangėsi, bet paslydo ir nudardėjo stačia galva
ūkiškai silpnus kolchozus'Kevtekis, K. tL.aud._s, E. G-į|ak^‘ orm jsiiiiktas ,A gyvena apie 10 milionų žemyn-dirbo taip sunkiai, kad Įlaužė žemės paviršių
pasiusta 390 komunistu. sauskas, N. Luchnevas, —---- —

Macijauskas, F. Mačiulai- tium B. Šarkovas, sekreto- pimui. 
Šiuo metu Kolchozų ph-^jg, y. Majarovas, S. Mali-tiais—V. Niunka, M. Ato

mininkais dirba 1,-5J k°-nauskas, J. Maniušis, J. ninas, J. Maniušis. 
munistai. Moterų ’ ’ '

gyventojų, iš jų tik keli šim
tai tūkstančių tėra prancū- 

Yyručiai, tai ne bet kas! zų, o mokyklose vietinių gy-
n]ni t„. ........... .h(iyn - . - Štai bus aplankyti visų kol-ventojų vaikų tėra tik 6'<.
ii-miniiikin viu *......^Matulis, \. Meščeriakovas, Centro biuro nariais iš chozninkų savuose namuo- Esamą padėti stengiasi

,č " * * p* Mikalauskas, V. Muraš- rįnkti A. Sniečkus, M. šu-se gyvenančių kiemai ir ten išnaudoti Maskva. Jai ne-
ka,»S. Naujalis, \. Niunka, mauskas, j Paleckis, B.'bus sulinktas visos, tos rūpi afrikiečių laisvė ir ger

ai i- T p nm»«we.x , Niunka, M. prof. Lisenkos išgirtos trą- būvis. Ji jų ‘nepasitenkini-
Maniušis, P. šos. mą nori išnaudoti saviems
Ozarskis, K. Girdi, iki šiol visai ne- tikslams pasiekti ir tuo dar

Kenevičius. bota i tas gerąsias, net pra- labiau apsunkina Įirotingai
mėšlo savybes, išspręsti senai pribrendusj

atsirado tokių, kurie reikalą.
b< . ------- r . X vuvcvum.. ,. .......kad dabar javų der- - p. šimelaitis

pil
uuotojų 11.

Aukščiau minėtas pairi- j Novickas, R. Oklinskis, ėai-kova< 
jos suvažiavimas išrinko 99 j Olekas, P. Olekas, E. Afoninas -T.’ 
asmenų centio, komitetą. Ozarskis, J. Paleckis, M. Levickis. E.
Iki šiol jame teou\o c>5 pantiuchinas, A. Paradaus- Liaudis M.
menys, iri jų į miująji AOim-kas^ R Pečiokas, B. Pen- Kandidatais išrinkti G. našingas 
tetą nepateko _.. kusų Lauskas, J. Petkevičius, A. Zjmanas, B. Baranauskas, Jau atsirač
najame buvo Zx, o Petrovas, K. Pilelis, V. Plet-j. Petkevičius., Y. Mešče-sako, kad dabar javų der-

kus, S. Poliščiukas, K. j iaLOvas. bus žymiai padidės, o kiti
r,arti-Preikšas, B. Pušinis, A. Ro- Plenumas patvirtino res-jau pasigyrė, kad tik dėl

ir dabar toj vietoj via biauri duobė. Norėdama patai
syti savo vyro unarą, į kalną pradėjo lipti velnio pati; 
bet ji taipgi paslydo ir nusirito kūliavirsčiu žemyn, 
ilauždama žemėj kitą duobę.

Žinoma, visa tai yra prietaringų žmonių pasakos. 
Tačiau tos juokingos pasakos yra Įgijusios lyg ir ofi
cialų pripažinimą, nes ir literatūroj ta vieta šiandien 
yra vadinama “Goblin Land,” kas reiškia "Kipšų že
mę.” Tiesa, čia yra klaikių duobių. daug klaikesnių 
negu anglių kasyklose apie Shenandoah'ri ar Scranto- 
ną, tačiau nuosakesni žmonės netiki, kad tas duobes 
būtų Įlaužę “velniai” krisdami nuo kalnų. Yra niano- 

ima, kad tos duobės pasidarė igriuvus žemės paviršiui 
ji tuščią požemi, nes ir geizeriai parodo, kad tokių 
Ituštumų čia turi būt. Pastaruoju laiku 'aidžia padarė 
i automobiliams kelią per tą "Kipšų žemę.” bet ir tas 
kelias nuolat Įdumba žemyn.

Skaitytojų balsaiŠtai tie komunistų
jos išrinktieji: Y. Adoma-tnanovas, A. Rudakovas, L publikiniu laikraščių redak- gero dirvų itręšim
vičius,. M. Afoninas, Y. Au-Sedych, A. Sniečkus, A. t01iaj?: G. Zimaną—"Tie-rėię gražų derlių. Atsisakykime jovalo

I>et. . . ana nuo Šakių za- Skaitau lietuviu kalba

ręšimo jie tu-

gustinaitis, B.
» • A g, z

Bauasiaus- Spasionovas, J. Stimburys, ?os Y. Mereščiakovt
kas, G. Bachai ovas, B. Ba-J- Svtščiovas, B. Šarkovas,j ••Sovietskaja Litva”. A. Fe- j-avvkai įsei-

ranauskas, A. Barauskas, K. šarmaitis - Romaitis, M., dorovičių—"červony štan-

CV A ĮTVIZITP OIS./V11 i rvi i c.

pasipasakojo, kad nančiame laikraštyje, kuriame 
pereitą pavasari kiaulėms specialiai dirba lietuviu kalbos

Jeigu kuriam mūsų skaitytojų teks kada nuvykti į 
Ye!!owstone parką, patarčiau susirasti "Goblin Land” 
ir pamatyti tą vietą savo akimis. Tai yra šiurkštus 

žmonelė “Mrs.” Apuokas! vaizdas. Gi gražiausia vieta Yello\vstone parke yra 
?ai tu nuuT tiek^ tas ir tas‘ Jei aukščiau ra- Alammoth Hot Springs. Įvažiavus per šiaurės vartus
o se-soma “Ponas” Apuokas, tai (Northern Entrance Gate), reikia pavažiuot apie 5 

prie jo žmonos vyriškos Į mylias iki tų šaltinių. Apie didiji šaltini

Gražiausia parko vieta

dar , J. Karosą X alsue- pp^j ūko pašaro. O be pa- žinovai ir taisytojai, kad “Po
li J, I • Ka- jg gyvulio, O vpač kiau- nai” Apuokai šventė savo ve- 

, “Komunisto žurna- jęS mėšlo negausi. Matd-vbinio gyvenimo sukakti. “Po
lo. kiaulė, kiaule palieka, nors nas Apuokas dirba ten ir ten, Į

ir visuomenine tapusi: kiek ° Jo

čiu laikraščio'

Vertingas Knygas!
rosa-

Patys sako, kad blogai
SENAS KAREIVIS

parašė Ji.rjris Ja: .. . Pasakoji
mas apie nepaprasta že.r.;->. k-.:: 's 
liauji nuostabių dalykų padarė, tik 
nepadarė vieno, kurį tirtai 
padaryti. 2J7 psl. Kairu . . .

MATUTI"! IS.
Pilna 

iGoniūs.

Aš NETIKIU I DIEVĄ.! 
arjrumentų, kurie visiems! Pats
Kainų ••..,•••••••*•• .20c

\TI.A1DU PAVĖSY, P. Abelkio ro- 
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- \ JiZiaVimą 

turėjo (itics. Kietais viršeliais, 467 pusią-'
. . niai, kaina ..................................

apie 
vra susifor-

pirmasis centro ^"sutvėrimėlis geriausių 
A. SniečKus į su- mUnistų propagandistų 

susi rinkusiems gruodą suagituojamas, 
parteicams sakė. kad ivai- „ . . , , . .

* - prekybos ir Ta1"1’ dabar V1SOJ

kretorius
ko-
ne-

NAKTYS KAKALIšKIUOSE. Liūdo PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- llU pramones,
pa-

kam
pavardės rašyti 
tas “Mrs.” yra 
svariau

“Mrs
garbingiau 

Kodėl ne “ponia” 
Apuokienė ?

Ar
ir
ir

mavusios, lyg kokios pakopos, didžiulės terasos, ap
augusios spalvuotomis algėmis ^dumbliais). Karštas 

tomis terasomis 
ir saulės spindu

li vanduo iš pakilaus šaltinio čiurlena 
komunistinės šito vieno žodžio visiems aišku,, žemyn ir, žaisdamas algių spalvomis 

I liais, sudaro nežemiško grožio vaizdą.

išteka už Yellotvstone’ą verta pamatui kiekvienam,
. ........... .......... ......... ,-estuvių važiavus tenai nereikia pačiam parke nakvoti.

nauja valgiu knyga. .m. Mi- <liv,,ų klaus,^an‘* Jis pripažino, kad kaimo be ,m^° komunistinis su- puota (žinoma, atsižadant lie-: Įvažiuojant yra duodamas 15-kai dienų leidimas, su
receptu.”1!'^''K-ikč"’0./!sL2ū sočiAi.izMAs ir religija. Pa-; parduotuvėse neretai trūk- trintas žemės ūkis ne- tuvybės). Tėvo pavardė grynai kuriuo kasdien galima išvažiuoti ir rytojaus 
KAS BUS. K AS NEBUS. BET zE- rasė E. Vandervelde, vertė Vardū į $ta Ret tokiu dalyku, kali) JUS įganytas. lietuviška. Dukters mergautinė

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sru >- l>as- Kaina ......................................... 10c; - .« • Tai tokie Paskutinieji navardė nelietuviška Toi na
tos įdomus .-.prašymas, kaip Jonis LIETUVIU KAoBOS ISTORIJA. dlTlska. degtukai, Žibalas, . . JL • t * x e nelietuv lsKa; 1 Pa
.Mažrimą-' 1X12 melais is Viekšnia i Dr. B. Joniko pirmasis ir vieninte- muilas 11* t t Svaigalai pavergtoje LietU-Čioj korespondencijoj vienoj

i voje, net gal dėl jų veik vietoj tėvas rašomas “Charles” . ...
Neži- pnvatmių motelių. Mes gavom tokiam motely 4- 

o-t;,, «o„ or Aio ar rių kambarių butą, kur buvo du atskiri miegamieji
soj” ta proga tilpo tiK oi- ueapuairumas. kambariai su maudynėmis, virtuvė su visais indais ir

Minėsime tautos šventę džiulis Stalino atvaizdas Dar tol*au, tu žmogus krai- elektriniu šaldytuvu, ir vienas minkštais baldais, tele-

Dovydėno apysaka a i - jai:nuoiių novelių rinkinys, 1~ p-'-ikL imoniu nusūtvtu darbu ver?°j Lietuvoj pakvipo kodėl nerašyti 
$1-30.:.U J: ‘ .1.. mesiu, net

Kauną nusikrauscv ir Napoleonų re- iis 
Rėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina s‘2.ė() na

šiuo klausimu veikalas. Kai- 
.». • • •.

tik nu- 
Parkan 
įas, su 

dieną vėl
sugrĮžti. Nakvynei geriausia yra išvažiuoti per “West 
Gate.” Išvažiavus per tuos vartus, ciapat yra VVest 
Yellovvstone miestelis, kur via puikiu ir visai nebran-

CEZARIS, Mirko 
vertė A. K. Puida

1SS puslapiai, kaina 
CEZARIS, kinko Jei 

vertė A. K. Puida. 
211 psl. Kaina .... 
CEZARIS. Mirko J.

vertė A. K. Puida. 
176 psl. Kaina

•ie.'Ui
i’ti

romaną.-, 
-.oii dalis.

i IKRĄ TEISYBE APIE SOVIETU pamirštos Stalino kaž ko-kitoj vietoj Kazimieras.
ursijų, ari^ k»,»u„i,w dikt.tą;iST. PETERSBURG, FLA. kios ten sukaktuvės. “Tie-nau. ar ėia pasityčiojimas 

ta proga tilpo tik di- neapdairumas.t o . no istorija ir valdymo praktika. La-
'r -o i daii<.' -ai daug medžiagos. '?<> puslapiai, • • • e/i, J<9 a; i. a ,.... 50< *

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
KRISTAUS VIETININKAS? Pa-i
rašė kun. m. Valadka. Svarb:?!Lės minėjimas bus ši sekma- 

Kiekvienam perskaityti. Kama ?
MILŽINO PAUNKS.M::. Kaiio Sruo- SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL-j dieni, Vasario Lb (t. pirmą

gos trilogiška i-l' lijos kronika. ' ŠE VI Z.M A S. Pagal K. Kautsk : va]an(|a ,)() pietU Sunshine
173 pusk. didelis foi nalas, gera naujausiomis žiniomis papildyta tum * " ‘ • .

Kaina ............................  .£>.50 klausimu knygutė. Kaina  25c. Clt.V Post \. F. W . dldziO-

. c romanas. 
Tit ':<>ji daii-.
................ $2.

Ralio Sruo-i

Lietuvos nepriklausomy-veik be prisiminimų apie jį
J. K.

Afrika juda
j joj salėj, 4145—34th St. N

ao- i
Ko-'

pyk ir suk sau galvą, kas čia 
per “asabos.” kai randi daug

vizija, išklotas minkštais kilimais kambarys. Ir už vi-
pavardžių su vardo viena 
de. Pav.: Adams, Kali. Norris,! 

iStyles, Balmen, Sobel. Kenti.,' 
Kamni. Klein, ir tt- ir tt., tai 
vis lietuviai ir kiti žymūs as-

:sa tai tik $7 parai. Butas mums taip patiko, kad čia rai- . 11išbuvome dvi paras.
(Bus daugiau

S. M ichelsonas
aprasy-. DIEVUS ŽMONES GAR

popiera.
KON TIKI. Ther Ib y, - k;! 

mas nepaprastos šešių
nės plaustu iš Pietų Ameri . , . , .
linezijų. -113 pusk Kiiiua. .. .S3.75!-e .alsuose dievai buvo kitokie

<OKIUS
a kelio BINO SENOVĖJE. Dievų yra 
is į Bo-' okių įvairiuose kraštuose ir įvairius

Paskutiniuoju metu vis . .. .... . ...r- ir- . • - • i v i • • , • x • menvs su tokiomis lietuviško-Kulbes teisėjas Jonus Zu- daugiau n- daugiau ateina mjs.: o žnl„.

Miškinis. 2'.»O pu-!. 
R5TV PASAKOS.

parašytos indų i 
tautų legendos. 1 
na
POI

Kaina... .s 3.25 VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo.:
x „CO Krėvės' toks tvanas būti ir kt, apie taiiil',Įnuzikos’ vėliau ir UŽkan-i leri metiki Kenijoj negali Kodėl negalime ir čia rašyti:
I i > ttriiuuij.i mokslas. Kaina .....................2ikidŽilL susitvarkyti SU vadinamai-Petraitis. Petraitienė. Petraity-

p.l?'...ę2.5() BvoS Vmiaid?^ Minėjimui rengti komisi-įsiais Mau Mau. Žodžiu, tė. Moteris nesuvyriškinę. išsi-j
’OPIEŽIAI IK I.1ETI A A. Kunigo ševikų^ okupacijos ir teroro Lietuvą-’ją sudai’O: F. J. Šeštokas, Afrika juda terstumėme be anglišku

nusi. Kaina ...................................BARAKAS. Pacr Ua^rkvist’o isto-A • MaiOZUS IT J. Ala^kollU-Į Anglijai, Pi anCUZlJHl, Ui Mr .

ŽEMAITĖS RASI AI. Garsiosios rinė apysaka iš pirmųjų krikšėio- ’ nas. SlUilldoS ii' reklamos Vi a tOlTlS ValštvbėmS, kuiTOS «mokl”>Tas dal\ kas 
AmLSL^^svu'-’“0- O>;^,*.,, j .............. o„v; kartojamas spaudoje\ ;l ./'.e. l.i l

paveiksiu.šytojos 
kaina
NEPRIKLAUSOMOS 

PINIGAI. Jono K.

nuolatos 
ir radiju 

tai: “Grand-pa'ljs puslapiai, o-emiją. Kaina ............................. $2.25 a a Tn1v< Tautiniais UKoI i-i-o banditai nodm-ū pranešimuose, lai: uranti-pa
anoj PUSĖJ EžEP.o. parašė iv,-11 V A*„ 1 autiniais eLai m a banditai, nedoie-ir „Grand.ma., Kas čia ti.

;. Kario.* i o) :>:*- J1' Andriušis. trumpos lyrinės; kostiumais n pusilinksmi- liai, komunistai ir tt., o vie- tuias ? Ar negalima lietuviškai

Tiek Anglija, tiek Pran- to. bet iŠ laikraščiu skilviu ir 
valdvdama didelius vėsu k.lb.« jt tunme visiškai il.

Leonas Mockevičius

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi Minėjimo JK'lllO didis 
apysaka. 176 psl. Kaina .... S2.20. ( •> Red. 1 bus paskirta LlV-

LIETUVIU KALBOS G!U'M\TIK\.
Parašė Dr. D. I’-i.a. Pritaikinta 

Amerikos lietuviams. 1Kaina .....................
JUOZAS STALINAS.

Kaukazo razLaini; \.is ■..•.<> pnsiila- suemenės santvarka ir kodėi ji dar tCTSbur°'O,
ręs Rusijos dikta! >riu. Kaina ..25c keisis. Kaina ..................................25ci . ..apylinkėse gyvenančius lie- oe!

cūzija.I puslapių.
............MM’IALIZMO TEORIJA. Trumpai . • vi : \ r -i i < < - •’ l'.n kaip fr aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- tU\ ĮŲ ldlVOJ.. \ 1>1<> ot. i ( - Afrikos J)iOtU>> StCFIlfCSl 1S 

Tampos ir jų ten ko daugiau iščiulpti, to 
vietos gyventojaisUžsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: jos

KELEIVIS
636 F.a*t Broad way So. Botton 27, Ma»».

tuvius nuoširdžiai kviečia- mažai tesirūpino. Jos su- \ iuutmiskai ant nepradėjusiu 
me šitoj šventėj dalyvauti, krovė milžiniškus turtus ir paku žmogau* galvos kiaušo 

Neptūno* įjais sukūrė sau daug geres-(«uga 121.630 plauku. i

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

‘Keleivio” Kalendorių 195H Metams
“Keleivis” jau išleido dideFi. Ino puMapių ka

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

Kaip kasmet, taip ir 1956 metų kalendoriuje 
skaitytojai ras daug Įvairiausių skaitymų, Įdomių 
straipsnių, eilių, naudingų patarimų, juokų, infor
macijų ir plačią kalendorinę dali 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, l'žsakymus ir pinigus 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis”
636 E. Broad way 

So. Boston 27, Mass.

a;
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Guy de Maupassant

Moterų Skyrius

Tik ne vyrui sijonas. • •

I žpereitame ‘ Keleivio" r.os spalva? ir visai pana- 
numerv A. Liutkuvienė pa- šios formos (moterys dėvė

tai}) pat jo batus aukštais auliukais), 
kaip bet niekas tame neįžiūrėjo 

jie neva mo- silpnybės ir nemanė. kad

įeiškė. kad vyrai 
pamėgdžioja 
moteiAs. kai

madas

teriskeja. 
numojai 
\ ia usnis

1

Istorija apie kaimo merginą

KELEIVIS. ?0 BOSTON

ČIA VYRAMs TIKRAS ROJUS

Netoli Korėjos krantu yra Cheju-do sala. kurioj gyvena apie .500,000 gyvento
ju. Ten vienam vyrui tenka 5 moterys. Todėl vyrai čia turi po kelias žmonas- 
Vyru gyvenimas čia gana lengvas, nes moters čia laukus dirba, žvejoja, perlus 
gaudo ir tt.. bet visdėlto jie gauna vai kus padaboti. Paveiksle matome tos sa 
los moteris, skalhančias skalbinius.

e sau madų ga- vyrai pamėgdžioja moteris, 
pagamina leng-daigi, kartais spalvos irap- 
sijonus, karščio daro dalys sutampa, bet tai 

metu gražius r patogius visai kas kita. negu sava- 
vyrams dėvėti, nemanau, noriškas viens kito pamėg
tai d wrai panūstu tokia džioįimas.
mada naudotis, nes tai va- Ar ateis kada laikas, kad 
rytų iš vyriškumo išgvęri- vyrai bent vasarą panūs dė- 
man. ko joks sveikas vvras rėti palaidus sijonus, dažvt 

tenori. .Jei lūpas ir nagus, plaukus pin- 
lytį daugiau t i i kasas, labai abejotina. ——————
i į moteliui.- t)ai tabiau aoejotma, ai ankštas skrybėles.

dau-
visoj

nieku būdu 
moteris savo 
gerbtu, tai ii 
siūlomas
kreivai žiūrėtu ir voač vie- Moterų

kurios
nepraleidžia oro ir todėl 
galvos oda negali kvėpuoti,

.-ose \ictose neP.oiėtu taip <.aip kaip \\ras moteryje p}aukai negauna iš odos

vyriškas kelnes tokie vvrai tiks moterims?
v v re ieško vvro.

Tęsinys

Ji pažiūrėjo į jį beveik pasibaisėjus: staiga aša
ros užplūdo jos akis, ir ji užsikukeiodama du kart 
pakartojo: “Aš negaliu, aš negaliu.”

“Kodėl ne?” |iaklausė jis. “Na, nebūk juokinga, 
aš tau duodu laiko pagalvoti iki rytojaus.”

Ir jis išskubėjo iš kambario, labai apsidžiaugęs, 
kad atliko tą reikalą, kuris jam gerokai nedavė ra
mybės. Jis nei kiek neabejojo, kad kitą rytą ji pri
ims jo pasiūlymą, kurio ji niekad nebūtų galėjus ti
kėtis. ir kuris jam būtų tikra laimė, nes tokiu būdu 
jis prisirištu moterį, kuri jam tikriausiai atneš 
giau naudos, negu kita su didžiausiu kraičiu 
apylinkėj.

Negalėjo būti jokių skrupulų dėl nelygių vedybų, 
p.es kaime visi vra maždaug lygūs. Ūkininkas dirba 
taip, kaip ir jo darbininkai. Darbininkas savo keliu 
dažnai pasidaro ūkininkas, ir merginos nuolat pasi
darydavo šeimininkėm, visai nepakeisdamos savo gy- 

. venimo būdo.
Rožė tą naktį nėjo gulti. Ji metėsi, apsivilkusi kaip 

buvo, ant lovos ir net neturėjo jėgų verkti. Ji buvo 
iki širdies gelmių nustebinta. Ji gulėjo nejudri, be
veik nejausdama, kad turi kūną, negalėdama suran
kioti savo minčių, nors momentais atsimindavo kai ką. 
Kas ką tik įvyko, ir tada išsigąsdavo pagalvojus, kas 
gali atsitikti. Jos baimė augo ir kiekvieną kartą, kai 
virtinės laikrodis išmušdavo valandą, ji iš rūpesčio 
apsipildavo prakaitu. J5 neteko galvos, ir ją pradėjo 
kankinti košmaras. Jos žvakė užgeso, ir ji pradėjo 
įsivaizduoti, kad kas nors ją užkalbėjo, kaip kaimo 

; žmonės dažnai įsivaizduoja. Ji pajuto beprotišką troš- 
_ kinta bėgti, pabėgti nuo savo nelaimės, kaip bėga 

laivas nuo audros.
___  4 ..... _______  per- Suklykė pelėda ir ji sudrebėjo: atsisėdo lovoje,

kad riebalai njs §t. jarneSt y.; J. ži-koštom tomeitėm ir, dusniai palietė rankomis veidą, plaukus ir visą kūną, paskui
bas. Sioux City, Iovva; J. uždengus, šutink apie pus-'nuėjo apačion, vaikščiodama tarytum per miegą.

ANT LYGAUS VIEŠKELIO

Švilpia tik švilpia vieškeliu pavažos,
Rogiakelis, nors užsimušk.
Pusnys užpustė mylimos pažadus.
Vėjas išbarstė žodžius jos tuščius.

Buvo. kaip sapnas pražuvo, prapuolė
Lūkesčiu mano skaisti mylima.* *
Lekia padange debesys šuoliais. 
Melsvoji padangė ir ta sudrum.ua.

K. Boruta

negauna is 
ne savo pa- maįsto įr slenka. Tačiaubeždžioniškai vyrus pamėg- ieško moters

uZĮ^n- i • .n - i veikslo. ta teorija nėra teisinga, nes
1 osakis Bga> plaukas Lgi motei ų plaukai be Qailo vvru, kurie nuolat ne- 

tiuntpas plotas moteli tiek abejo reikalauja daugiau ^oja skrybėles, nenuplinka, 
pat gąsdina, kiek \\ią gąs- piiežiūios ii daibo. bet mo- vra tokiu vvru kurie nie-
dintu ’ ......... ‘ ‘ ' “ ' . .

o ir

pasakymas: “Gaila, teris 
kad tu kelnes mūvi." .Jei vyrui 
vyriškis tokios pastabos iš lesnė. negu 
moters neboja. tai kodėl riškai. 
moteris dėl savo ilgui plau
kų turi jaudintis? Tikrai -------------
r.epatikėtina, kad. bijoda- KODĖL VYRAI PLINKA? gi.,k.in ?ako’ ^d plaukams Chicago, Ilk; M. P. Batvi-kepimui puodą, 
mos tų pastabų. moterys _______
pradėjo kirpti plaukus. To Sakoma, kad tik motery- ir "tvarumai 
priežastis buvo ir yra visai vra tuščios ir rūpinasi savo 

tai vis mo- išvaizda, bet ii

sti Kasojnis n su sijonu pa(j nenešioja kepurės
keliariopai patrauk- 

apsidariusi vv-

Pakruojietis

visdėlto nuplinka.

Vieni sako. kad nereikia 
plaukų dažnai piauti, nes —
išplaunama “visa stiprybė,”^ Wis.: A 
gi kiti sako,
reikia švaros.

Spirkauskis, sę sviesto), tada sudėk į
užpilk

kams augti ir
kitokia, būtent 

..,-1

trukdo plau- 
kvėpuoti. to- Dargis, Dearborn,

terų nevykęs noras pameg- dažnai su
džioti vyrus, kadangi jos veidrodin
savo ieties neoerbiu. _i__ i___—.. piauKus ir

rūpesčiu 
i

.v,.kz . . . „ • ----- 7 Mich.: antros valandos. Dėl skonio Kuomet ji pasiekė kiemą, ji susilenkė, kad koks be-
vyrai labai (.e !el ( aznai p au j Lavickas, \\ aterbury, gali pridėti gabaliuką mor- sivalkiojantis nenaudėlis jos nepamatytų, nes mėnuo,

Conn.; S. Kalvaitis, South kos, svogūno, lauro lapeliu,.,^
retėjančius . ' 1;1,!!' .tokl1-'- kulw sako-...................................................... ' " '

Kad plike vraįauciasi įauiu ne- „ * 1 li 1, v_ \)i m.

•teni an.-a žirniu:

; kaip tik tekėjo, metė ant laukų aiškią šviesą.
vvGsi',™.’ -^as?-- ^z- Sniečkus, ir porą salieru kotu. Mėsaijj^uot atidariusi vartus, ji persirito per tvorą ir, kai

................'tik pasijuto lauke, pradėjo žingsniuoti. Ji ėjo tiesiai
prieš save lengvu žingsniu, laikas nuo laiko nesąmo-

VCUCltlill

piesej„.. ------ —-v ;—------ ’,č: , nienaa nenupnnKa. loma in<t-v
išpažintojai. nekurie ir kų buvo žinovų kurie ta- teorjja kutena ]iĮ;ju savi. 
barzoas augina kaipo ryškų resi pagyla (aišku, uz pi-meile, bet a|. p Vra'teisiu-< 
vyriškumo požymi (sakoma, r.igusi plaukų slinkimą bet ga kjUę klausimas 
Kad moterims barzduoti vy- iki šiol tie žinovai pliKiu
tai geriau tinka negu be- skaičiaus nesumažino.
Barzdžiai). bet vistiek jie kaip galima sti vaistus

N. Ą
Dr. Stephen Rothman iš ę 'njc 

Chicagos universiteto sako,
kad plikės vra paveldimos

Nicholson. Pa.; Tho- 
Kovas. Manchester, 

P. Stiro, Brooklyn, 
Mrs. Eva Grigas, 

įcago, Ilk
Visiems, atsiuntusiems

ČUČU, .'U''UIV puv

J. deli besėklių alyvų ir dar
patušink 10 minučių. Sta- T -i - --k i.1 , mneai sukukciodama. Jos ilgas seselis ja lydėjo, kai

duoti su buiviu koše ir . . , ... , .. ,Kada koks naktinis paukštis pralėkdavo pro jos galvą, 
o šunys kiemuose sulodavo, kai ji praeidavo. Vienas 
net peršoko per griovį, bandydamas ją sekti ir įkąsti, 

Užsakė “Keleivi" dovanų ’cet jj apsįsuko ir taip baisiai ant jo suriko, kad išsi
gandęs gyvulys nubėgo atgal ir pasislėpė savo būdoje.

Žvaigždės ėmė blykšti, ir paukščiai pradėjo čy- 
’enti. Aušo diena. Mergina buvo nuvarg-usi ir lieveik

J. Krakauskas iš Pitts- 
burgh, Pa., atnaujino pre-' 
numerata ir užsakė kalen-

savo išvaizda lieka vyrai, pnes plaukų slinkimą jei- Jei arba t-vas 1)U. .aigastiu.
sijonų nedėvi. lūpų bei na-gu niekas nežino, kodėl v0 Hkas> taj ?ūnus tij._ dėkojame. 
Sų neuažm . plaukai slenka. Faktas yra. riausiai Rul)iiks. „es ils pa-

laikraščiui aukų, širdingai

Administracija
Kas link marškinių ar kad moterys netenka plau- vej(j^jo 

bendrai rūbu. tai tik spal- kų tik po tam tikrų ligų,
vo.ie vyrai seka madą. Xe-bet normaliai jokia moteris • 0'..aveldėjima
matau jokios nuodėmės jei nenuplinka. Gi vyrai labai jokj; torikai jr vaiftai ko) 
vyriškų marškinių spalva .dažnai, artėdami prie v,(*u” Kas pa«>t.n>ėti
panaši į moteriškų suknelių, tinio amžiaus. netenka ‘ c ______
arba yra pamarginta brūkš- plaukų, 
niais ar kitokiais margumv- Viena teorija skelbė, kad Maikio ir Tėvo kraitis i

tėvo tam tikras 
kurios padaro ŠEIMININKĖM

Grybų sriuba

Niagara pritrūkusi kvapo. Kada saulė pakilo purpuriniame dan- 
iguje. ji sustojo, nes jos ištinusios kojos atsisakė to- 
jliau eiti. Tolumoje ji išvydo prūdą, didelį prūdą, 

Mrs. Eva Rausher, San- kurio stovintis vanduo atrodė raudonas kaip kraujas, 
ta Clara, ( aiif.. \ aientino.atspindėdams prasidedančią dieną, ir ji nušlubavo 
dienos proga užsakė laik-j., jc jo mažais žingsniais, nusitvėrusi ranka už šir- 
rastj savo mamytei Mrs.i(|jes j<a(j |>ame,ktų jin savo kojas.
Maggie Bean, Los Angeles/

noriu M. Bagoeui,
N. Y.

neeal Amerikoje džiovintų gry-, 
bų sunku gauti, bet neku-:

iCalif.

Mrs. Dumša 1 JorcheS'

Ji atsisėdo ant kupstelio žolės, nusiavė batus, ku
rie buvo pilni žemių, nusitraukė kojines ir pamerkė 

įabi kojas i ramų vandenį, iš kurio šen ir ten kilo

nais. Spalvoje vvru ir mo- plauku 
terų skoniai gali giminiuo- nuo kiekio 
tis. bet apdarai
tingi, kol vyras 
geibia savo lytį 
tenkina. Seniau

linkimas
ir

pareina 
nuo sudėties

ios lietuviškos krautuvės jų'. ‘ , ... V ;į burbuliukai.
----------- turi. Is džiovintų giybų ga-,Mrs Anna; pcrednia S<? ^uo ?alvos lkl koJ^ l»ereme malonus vėsumo

Mūsų skaitytojai, atnau-Įima pagaminti sveiką ir x0,\vo0(j Mass' Jausmas ir staiga, kai ji įsispyrus žiūrėjo į gilų prūdą,
* iją pagavo svaigulys ir pasiutęs troškimas kristi į prū-

Mrs. Helen B. Kline Ma-!dfK Ten Pabaigtų visi jos kentėjimai, pasibaigtų am-’ { * • • >• i i • _ • . __ _ L.-. Jil.! 4- X .

lieka skir- riebalų, kurie susirenka po jindami prenumeratas, pri- gardžią be mėsos sriubą 
ir moteris oda. Dabar paaiškėjo, kad siuntė Maikiui su Tėvu do- Reikia paimti: 
ii ja pasi- toji teorija yra neteisinga, vanų.
batai tiek Buvo manyta, kad vyrai to- M. Alison is Stratford, 

moterų buvo vie- dėl olinka. kad jie nešioja Conn., prisiuntė $2.25.
---------- ;--------------------------- *■--------------------- ;------------- Mi-s. F. Kalit, Antelope,

ŠIRDIES KARALIENĖ Canada. prisiuntė $1.50.
Po $1.00 prisiuntė:
J. P. Petronis, So. Boston, 

Mass.: Mrs. Mg. Sterling, 
Chicago, III.: J. Meškaus
kas, Easton. Pa.; F. Verbic
kas, Haverhill. Mass.: J.

AR JIS KITOKS?

vvru tiek

Carohn Ann Burch iš Na&hvilk. Ind. su “pricesėmis.“ 
Ji buw išrinkta Indijanos valstijos kovai su širdies 
liga fondo karaliene.

' j puodelio perlinių kruo
pu (pearl barley)

3 bulves
' 2 puodelio rūkščios gidė
ti nės.
Iš grybų, žalumynų ir vi-i

į Pilka. Detroit, Mich.: Y. >ų prieskonių išvirk buljo-
Klibas. E. Arlington, N. J.: ną. Perkošk, o grybus išė-į
J. Miller, Phillips. Wis. :B. mus smulkiai supiaustyk.

jPavilonis, Willowdaie, Ca-Perkoštą buljoną užvirink
nada; J. Žemaitis. Brook-ir įberk pusę puoduko per-'

įlyn, N. Y.: Mrs. W. Būt- linių kruopų. įSieš baigiant;
mon, Avon, Conn. kruopoms virti, sudėk su-

J. Karaliukas, Cleveland, oiaustvtas bulves. Kai iš-; *
Ohio, prisiuntė $0.75. virs. įberk supiaustytus gry-, 

bus, idėk šaukštą sviesto irPo $0.5<> prisiuntė:
Mrs. M. Ruzas. Rockford. užbaltink inkščia grietine. 

Ilk: Mrs. Vincente Cilcius. Veršiena su alyvomis
Paimk gabalą veršienos

Lauvrence. Mass.: J. T. Za- 
lanskas, Peabody. Mass.;
A. Barkauskas, Kulpmont, (nuo krūtinės), supiaustyk 
Pa.: J. Gregor. Alberta, i nedidelius gabalėlius, api-' 
Canada: J. Lukošius, Phila- barstyk juos druska, pipi- 
delphia. Pa.; Mrs. B. Par-rais ir išvoliok miltuose, 
kins, VVapping, Conn.; Apkepk mėsą karstuose 
Chas. Klimas, Bridgeport, taukuose arba svieste (ga-, 

i Conn.: J. Križinauskas, Be-Įima imti pusę taukų ir pu-.

Renate Hoy, kuri 1952 m. 
buvo išrinkta Vokietijos 
grožio karaliene, pagimdė 
sūnų. Ar jis panašus į ki
tu molinu vaikus?

tis į vandenį, kuomet aštrus, badantis skausmas jos 
i riešuose privertė ją šokti atgal. Ji sušuko pasibaisė- 
!jus, nes nuo jos kelių iki pirštų galų ilgos, juodos siur- 
Į dėlės siurbė jos kraują ir pūtėsi, prilipusios prie jos 
kūno. Ji nedrįso jų prisiliesti, tik rėkė taip išsigandus, 
kad jos riksmas pasiekė ūkininką, kuris toli nuo tos 
vietos važiavo. Jis vieną po kitos nutraukė siurbėles, 

Į apdėjo jos žaizdas žolėmis ir savo vežime parvežė 
'merginą atgal pas šeimininką.

Ji dvi savaites išgulėjo lovoje, ir kuomet ji sėdė-
!jo lauke, prie durų, pirmą dieną pakilusi iš lovos, 
jstniea atsirado šeimininkas ir atsistojo priešais ją:

Na,” tarė jis, “aš manau, kad reikalas nuspręstas.” 
Ji iš pradžių neatsakė, liet paskui, matydama,

: kad jis stovi ir žiūri į ją įtemptai savo duriančiomis 
į akimis, ji sunkiai pratarė: “Ne, šeimininke, aš ne
galiu.”

Jis tuojau užsiuto: “Tu negali, mergele, a, tu 
negali? Ir kodėl būtent tu negali, aš norėčiau žinoti, a?”

Ji pradėjo verkti ir pakartojo: “Aš negaliu.”
Jis pažiūrėjo į ją ir sušuko piktai: “Tai reiškia,

,tu turi meiluži”.
atsakė ji, virpėdama iš gėdos.
(Bus daugiau)

“Gal ir taip,’

sudrum.ua
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Kor espondencijoS
NEW YORK, N. Y.

| Valionis buvo gimęs 19- žinoma ar turėjo artimųjų saukdavo velnius i pagalha.de-
09 melais gruodžio mėn. 18 bei giminių laisvajame pa-simtirnis ir šimtais velniu. Jo
diena Joniškio m., siaubu šaulyje. Lai būna jam len-zmona būdavo ir sakys: • Bur-

! ‘ nok, burnok! Smerties valando-apskr. gva svetimoji žeme. . ’ ............ .....
’ i-, v r o i- . . i ,. • - r» »<•» Je tu JI prisisauksi!, Drg. R. M. Saule atvvko; žinias suteikė P. Mikne- , • - ,,

is Vokietijos i Angliją ir.vicius, kurio adresas: 8, Susirgo žagrickis plaučiu už_ 
!tia dirbo įvairų tiaroą. Fas-JMest Parade, Lincoln, Ang- <legimu ir ėmė klajoti, žmona 
Įk.utiniu laiku dirbo Lyons lija. jam pašaukė kunigą. Atėjės
i ma sto gaminimo Įmonėse.,
Drg. Saulė dirbo beveik vi-' 
są laiką nors jau matėsi,! 

i uad jo sveikata iabai blo- 
•geja. Pakartotinais, m. sau
sio viduiyje išvyko i 
mnę ir jau daugiau negrįžo.

Nežinome, ar drg. Rober-Į

LIETUVOS AIDAI
(The Echoes of Lithuania) 

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

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

Adr: A. Skudžinskienė, P. 
O. Bux 694, Miami Beach, 
Fla., arba The Echoes of 
Lithuania, 139 N. E. I Str. 
Miami, Fla.

GYVAS

Nelle Evans ir J. Pascužis, 
koresp. F. Žilionis, ižd. A. 
Chesna, direktoriai J. Noi- 

Webster r^s’ E- Strainer, S. Saulis, 
Kelly, V. Mažeika, J.

“Vienybės
Vasario 5 d.

Hali “Vienybė” ____,o_
koncertą, kuriame dalyva- Pascužienė, V. J. Kolicienė, 
vo buvęs Metropotitan ope- ^a^» U. Žilinskas, A. 
ios dainininkas A. Brazis, Gutauskas, A. i. Onaitis, 
buvusi Kauno operos daini- Levinskas, J. Alešiūnai- 
ninkė V. Jonuškaitė, daini- tė> A- Žaliaduonis, P. Piva- 
ninkė F. Korsakaitė, pia- ropas> J- Pabarcus, S. Onai- 
nistė E. Kuprevičiūtė, dra- tls> Onaitis, J. Muraška, 
mos aktorius V. Žukauskas. A- Paleckas ir Šukienė.

Tuo koncertu “Vienybė”- Klt*s a?t?VUzl-
9 9 * muc Knc holonri'satžymėjo savo 70 metų su

kakti. “Vienybę” dabar lei- . ... „ , .. ..
tižia ir redatnioia I Tvdia Association patalpose (424 va J. pa^sZtonJ'palt įce-t St,, jfcKees Roeks, 

i.„.. Pa.). Prasau tos dienos ne

koncertas

surengė J*
Jaunimo draugas
Dr. Vydūno Studentų 

Skautų Šalpos Fondas gavo 
1^°"išitokį laišką:

Mielas Tautieti, būda
mas jau ne iš jaunųjų, esu

kunigas prisėdo prie jo ir kal
bina ji. Žagrickis tik pažiūrėjo 
j kunigą savo apvilktomis aki
mis ir sako:

"Oi! .jau mirsiu! .Matau vel
nią!“

Kunigas jam sako: 
"Nesibijok, tai aš.“
Žagrickis vėl pažiūrėjo kaip

su važia vi
mas bus balandžio 29 d. 
3 vai. Lithuanian Benefit

konių orkestro dūdą, kar
tais tyčia ar netyčia nepa
taikindama į taktą.

Koresp.
“Darbo” bičiuliu vakaras

pamiršti.
Lietuvių diena

“Lietuvių diena” šiemet

A (bert Woolson iš Duluth, 
Minn. yra vienintelis civi
linio karo gyvas karys. 
Jam dabar 109 m., bet jis 
dar jaučiasi gerai, gali 
nei kelis cigarus per die
ną surūkyti.

12 vai. pamaldos St. Lo
uis bažnyčioj (Main ir Ed-

tas turėjo gimin’ų laisvaja-j gjmes 1879 m., gvvenda- per dūmus ir dar kartą patvu 
mas iš kuklios senatvės pen-tino: “Taip, taip! lai tu...’ 
cijos ir negalėdamas skirti
didesne auką tam lietuvių Pasivaikščioju»

me pasaulyje, 
i Ilsėkis, brangus 
! Robertai, svetimoje 
jos žemėje!

Sausio 10

drauge
Ansrli-

kios operacijos Lincoln ii 
Įgoninėje mirė, buvęs Lietu
-vos kariuomenės kapitonas 
S Marijonas Tumas. Palaido

Ku Ku
Paieškojimai

tautos žiedui, Studentų —Atsiprašau, gal Tamsta ži-
dieną po ?un-.gj-auįų šalpos Fondui, siun- nak kam

ciu nors 
skatikėli

ta menka
$2.00.

našlio laitis?
—Bet

s gyvena Jonas Kau-

juk Tamsta esi
Su gilia pagarba ir ge- laitis

j riausiais linkėjimais 
i tas L-ncoln Katalikų kapi-|tos veikime, lieku,
i - / t • i ir • i T'k i \ ’

Tams- —Taip. tą aš 
galiu prisiminti.

“Darbo” redakcija kovo toj kaip ir kitais metais 
17 d. 7 vai. vak. Atletų klu- Prašau jai ruoštis.
bo salėj (1332* Halsey Str., 
Brooklyn, N. Y.) rengia 
bendradarbių ir bičiulių -■ 
rėmėjų pobūvį.

Paiv.-kau Azotus Kui.t..- kė-nėa 
(Labanau-kaitė i. ki!i;.;:<> - iš Siamo 
miestelio. Išvyko į Ameriką prieš 
didįjį karą. Gyveno Pitt.-burgh, l'a. 
Ji pati ar ją žinantieji atsiliepkit:

Veronika Kaskeviė-utė - Baranaus- 
Katt- kienė, Karolio Požėlos g-vė. Nr. »5, 

Simnas, Lietuva. L.T.S.U.
(S)žinau, bet ne 

kame gyvenu. Paieškai! -av«. pu-hrnliu Antano

bus lugpiūėio 5 d. West wal.(, j ka , 6 vjnėse (Lincoln, Kanvik R,l.)
View parke, toj pačioj vie- vakaro |>a^inėjimas Inte,.j Kap. Tumas buvo Lietu-

national Institute patalpo- vos savanoris kūlėjas, karo į 
se—1260 Delavvare Avė. tarnybą pradėjo 1919 me-j
(kampas Auburn gatvės), tais, iš Lietuvos išvyko 19-jgiau aukotojų paseks Jaro rjUOs naktį sapnuoju. 
Kalbas sakys Jonas Mustei-41 metais. Lietuvoje paliko j pėdomis. Aukas siųskite per dėsi ligonis, 
kis iš Rochesterio ir dr. An- žmoną ir mažą vaiką. Į V. Šliūpą, P. O. Box 3533,j-— 
tanas Musteikis iš Buffalo.; Kap. Tumas tarnavo lie-jChicago 54, III.

Frank Žilionis

KULPMONT, PA.

V. Bacevičiau, koncertą. Su’ibfiri motery, 1 o
Apmiręs šis kasyklų kam- nŲ koncertas.

oficialiosios dalies—dai-tuvlškuose baliniuose, kurie;
Dainuos solis-,buvo jungti i vok-ečių ar-! 

ročesterietės: Janina!miJa- Karui pasibaigus, bu-!Kovo II d. 8:30 vai. vak. 1 Tie^ kurie na^iėeė dirb ročesterietės: Janina! Karui pasibaigus, bu-!
Carnegie Hali bus Arai ienJ .. ,

s akomnanuos Ro-i L*i< metais atijko į .-Vytauto Bacevičiaus kon-2’ lsvažinėjo kitui, o 
teitas. Tai septintas jo kon-JS 
certas toj gaišioj salėj.

PITTSBURGH, PA.

Buvo gausus

Vakarinės 
Jungt. Liet.

suvažiavimas T,' r. Olsonienę. 
Pensylvanijos

sininkų. O visdėlto musų 
moterys susibūrė į draugi
ją, pirmininke išsirinko P. 
Barkauskienę, sekr. S. Fa- 
nella ir Kaminskienę, ižd.

moiinici»IV lltllf atctnviiMVe'VV V Vt

__ _____Vasario 6 d _________
Organizacijų klubo patalpose vakariene, ^ntl meta^ padeda

ko gapa oražus buffaliečiams minėti Nepri-Į 
kiausomvbės šventę, už ką; 
jiems reiškiame didelę pa-; 
dėką.
Lietuvių Klubo Valdyba

jos surengė

k-iii-iav<* titvvknV* V V T * W

mas buvo sausio 29 d. Tiek svečių ir viešnių 
daug atstovų dar nebuvo
buvę. Valdyba davė apy------------------
skaitą, kurią suvažiavimas
patvirt'no. Lietuvos laisvi- ---------
nimo reikalams paskirta Nepriklausomybės
$100. , minėjimas

būrvs.
R B.

BUFFALO, N. Y.

šventės

Išrinkta nauja vadovybė: Nepriklausomybes atga- 
pirm. adv. E. A. Schultz, virno šventei minėjimą ruo- 
vicepirm. kun. V. Budrec- šia Buffalo Lietuvių klubas 
kas ir S. Strainer, fin. sekr. vasario 26 dieną. Minėjimo 
J. Chikanauskas, prot. sekr. tvarka šitokia:

Bl oga Kiau s a?

Petras P. Jaras
937 Elmridge Avė.
Baltimorę 29, Md.

Fondas tiki, kad ir dau-nustoiau pažinti

Atmintis šlubuoja
I —Mano atmintis pradėjo
šlubuoti. Jau kuris laikas, kai 

asmenis, ku- 
— sKun-

YlireleviėiaUs I Vilteli, 
kaitini. Utenos apskr. 
Lietuvos 1027 meta:- į 
pats ar jį žinantieji 
adresu:

Peter Skinkis

iš Sudeikių 
Išvažiavo iš 
Kanadą. Jis 

atsiliepkit

4121
Uhiv:

N. Mviiard 
24, III.

A v.

<«>

JUOKAI
Mirdamas matė velniąryte. Joms akompanuos Ro-i metais atvyno į An-. |

bertas Sherelis Jr. Dek-S^D^’ kurioje gyveno ir dir-i Lietuvoje Jurgis žagrickis i 
lamuos Pranas Puidokas : *ki savo mirties. Nėra labai keikdavosi dirbdamas. Jis:
Tuo pačiu laiku A. Saba-! - ...... — ■ - ■ - ■ -----
liauskas iš Rochester atveža!
lietuviškos knygos parodą. '

Tenka pažymėti, kad Ro-i 
chesterio lietuviai jau ke-i ŽODYNAS

TIKINTIEM DOVANAI 
Kum pinigus mokate kur nėra 

naudos. Imkime sau l>e pinigų. Jez. 
5ū: 1-2. Ne sunku l*us Jum 
Mat. 11:28-30.

Alik Armin
:«44 .Mass. St.,
Gary, Ind. (3>

Kas žinoti 
•haus. kilusio 

lengva, žalimo vaisi 
Jis gyveno U 
Marion, Ind.,

likimą I 
iš Praniti 

, Panevč/.i' 
S. V. teraii: 

(oi. 12.

.eono Bal
ta: mo. lio- 
> apskr. 7 

llospital.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

J,, u i;i. Jai Jūs t’žiaugt.iiė-. sužinoj’/. kap praėju
sių 1<I metų laikotarpyje mes pagerinome klausę ir pa
lengvinome nemalonų užimą galvoje, gaivos kataro su
keltą, tūkstantiams žmonių (daugelio iš jų peržengusių 
7(1 metų amžiaus), vartojusių mūsų Elnio l’alliative na
minį gydymą. Toks turi būti atsakymas į Jūsų malda
vimą. NIEKO NEKEIKIA NEŠIOTI.

Štai kai KURIE simptonai, kurie tur būt iššaukė 
Jūsų kataralinį kurtumą ir užimą galvoje: Galva svaig
sta nuo gleivių. Gleivės patenka į gerkle. Tenka ki ank
šti ir spjaudyti. Gleivės nosyje ir gerklėje kasdien. Klau
sa menkėja nuo peršalimo. Ginlile. !>et nesuprantate 
žodžių. Geriau girdite giedromis dienomis. Blogiau ly-

NEWTON FALLS, OHIO

Mirė O. Petrilienė

Gruodžio 31 d. mirė se
na “Keleivio” skaitytoja 
Ona Adomavičiūtė - Petri- 
lienė, 60 metų amžiaus, ki
lusi iš Sauginių kaimo, 
Gruzdžių valsčiaus, Į Ame
riką atvykusi 1913 m. Ve
lionė paliko liūdinti vyrą
Joną, 3 sūnus ir viena duk- * - ! 
teri. : H

HARTFORD, CONN.

M irė Krukai
I

Ketin is metus sirgusi Elz
bieta Kiukienė mirė sausio 
29 d., o vasario 2 d. mirė 
ir jos vyras Juozapas. ;

Velionis Juozapas 
plaučių uždegimu.

sirgo
buvo

tingomis dienomis. Ūžesys gaivoje panašus į švilpimą, 
varpelių skambėjimą, švilpimą, laikrodžio takšėjimą, garų šnypštimą ar
ba i koki kitą iš daugelio garsų.

Jei Jūsų blogos savijautos priežastis yra galvos kataras, tai Jūs taip 
pat. kaip praneša daugelis kitų. gelėsite pasidžiaugti stebuklingu page
rėjimu. Prašykit atsiųsti mūsų siūlomų priemonių dienų bandymui, pa- vės 7 ligH i'itkfitO 11' GT'Clt mi-

kiek pasveikęs, bet, matyti, . 
pakenkė žmonos laidotu- "

A. LALIO

DIDŽIAUSIAS
ir

GĖRIAI SIAS

Anglu-Lietuviu
ir

Lietuviu-Anfflti 
Kalbu žodynas

NAUJA LAIDA
1260 puslapiu 
Kieti apdarai 
Gražiai Įrištas

Tinka knygynui
Ir kiekvienai 

šeimynai
YPATINGAI
AMERIKOJ
G1MUSIEMS
lietuviams

~KA7NA $14.00

Pinigus siųsti
KARTU SU 
UŽSAKYMU

Kreiptis į
DR. I). PILKĄ 
.">46 Broad way 

South Boston 27 
Mass.

PAVOJINGI LAIKAI
Savo tikslų įvykdymui Dievas turi 

nustatytus laikus ir valandas. Buvo 
laikai kurio esamojo laiko 
turėjo būti parašyti Biblijoje kaip' 
pianašystės. liet turėjo ateiti laikas. 
Kurio parašytos pranašystės turėjo 
pasidaryti suprantamos ir kuomet 
jos turi išsipildyti. Juo arčiau 
siartiname prie tų laikų, tuo aiškiau 
galime suprasti pranašystes. Vienok 
vra pa rust tit. kHtl ««v'U =
plas, net ir tuonie kai išpranašau
jamieji dalykai įvyks jų akyse. Mes 
skelbiame kad daugelio pranašystės 
įvyksta mūsų dienose, bet abelnai 
žmonės nežino ir nežinos iki pat ga
lutino žemės ir dangaus pajudinimo, 
apie kuri rašė Šv. Povilas: “Dar kar
tą aš pajudinsiu ne tik žemę. bet ir 
dangti"—žydą ui.- 12:26.

Šis galutinas ir pagrindinis žemės 
pajudinimas pabudins apsnūdusią 
žmoniją, kad suprastų ir pažintų 
Viešpaties veikalus, ir pasekmėse vi
sos žemės giminės bus palaimintos. 
Pranašas Danielis pasakė, kad "pa
baigos laiku," "žinojimas padaugės" 
it "išmintingieji supras". (Danielių: 
12:4. 1<L) Anot šventojo Kašto is 
mintingais vadinami tie. kurie p; 
žįsta Dievą ir pasitiki Juo, tiki J . 
pranašystėms ir klauso Dievo ii J-> 
sūnau.- Jėzaus Kristaus įsakymų.

E atnojo laiko surėdymas visai ne
bus galim;! pataisyti (1) dėlto, kad 
jo amžius pasibaigė ir dėlto, kad jis 
neatitinka naujajai gadynei; (2i dė! 
to. kad mokslumas ir žinojimas pa
daugėjo; <:;> dėlto, kad žmonės pa
tyrė. kad kunigija savo klaidomis 
apakino ir gąsdinimu lyg pančiais 
suriso minias ir dėho visas religinis 
mokslą* bus hrHmmns TfaniėJ6ije' ir 
priskaitomas prie "nedorų žmonių 
išmislų ir klaidų.”

\ i-a tai yra "pasaulio pabaigos” 
ari.a "paskutinių dienų" ženklai.

Prašau apie jį pranešti man. An
tanui Vitkui. Aš esu Kotrynos Bai- 

I ėiutės-Vitkieiiės sūnų-. Mano ;ulie- 
■ sas: Antanas \ ’tkus

l'letton Uoste!
I.ondon Kd. Peterslmrough 
Nori bant s, England.

Parduodu farmą
Dėl vyro mirties parduodu far- 

įvykiai mą. 24n aerų žemes, nauji pastatai, 
geros mašinos. Jei kas nori tik žemę, 
galiu atskirai parduoti namus ir 
mašinas, atskirai žemę. Suinteresuo
ti skambinkit 121 E 23 Scottville, 

'i11" Mich. arba rašykit:
Mrs. Mary Bakalavage 
K 1. Custer, Mich. 20 VJ

Re«natiški_Skansnui
GERA MOSTIS

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galinga šilima, šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus. ranku, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieg’ius, šaltį. Daugumui žmo. 
niu pageliiėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilginus ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 

iš.! l<!-oz. $5.(>'i. Garantuojame pasek-
... mes ar gražiname pinigus. (47)

DEKEN S OINTMENT CO.
P. O. B<i\ 6(5(5. Newark 1. N. J.

rašę dar šiandien angliškai: THE
port. Iowa

ELMO COMI’ANY. DEPT 1 16B. Daven-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

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

suteikia Įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai 
Įstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai apraSyti atskiruos? leidi
niuose. kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa- 
raftysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 WmI 30th Street. N«w York 1, N. Y.

lė. Palaidoti šv. Benedikto 
kapinėse. Abu Krukai yra 

ebeniškių kaimo, 
kų parapijos. 

Paliko 2 sūnūs— Juoza
pas ii- Pianislovas, ir 2 
Kruko seserys: Ona Kaulė- 
nienė Sibire ir Veronika 
Va’eekienė E. Hartforde, 
Conn.

V. Valeekienė dėkoja gi- 
minėn'.s ii draucams, kurie 

i palydėjo jos broli Į amžiną 
noilsio vieta.

“| 'kilę iš L< 
YabrJnink

K. Valeckas

NL “A2

ANGLIJA

Mūsų mirusieji

Vasario 4 dieną Londone,' 
St. Thomas ligoninėje po'( 
sunkios ir varginančios li-. 
gos mirė LSDP. Orga n. D. 
Britanijoje narys Robertas 

i Mykolas Saulė. ,

Žinokite, Kad
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
kurias pradėjo -kaityti, skaitysite neatsikvėpdami, k«»I 
paniursite. $m.(" VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už 
S5.O0! Tuoj k iškilę penkinukę i voką ir siųskite, nes 
proga pasitaiko tiau. nei aukso klodu atradimas.

SAVI ĖS RūS'TVi’.Ė (romanas) sako: skaitai mane 
myli. o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 
kaina $3.00

tokia

nes 
psl..

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, nes 
aš parodau tau •. veninia baisesni, negu pats gyvenimas 
parodytu. 316 » kaina $3.0d. Iliustruota.

ŠIRDIES RŪMAI
širdies rūmuose : 
tysi.. 443 psl

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

ki.ir.a $4.00. Iliustruota.

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

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

Halsted St.. ("hieaco 8, III.

Apa: "t'I:i - Povilas pas;;kė: "Tai ži- niO prakaito, ptlsiės 
nok. i a.l t>«i s k utinėse dienose ateis 
pavojingu laikų; nes žmonės ims sa
vimeiliai. godūs saugyros . . . be
meilės . . labiau mėgstą gėriu
(teatrus, kozvi iavi.ną. girtuokliavi 
mą ir t. p.i kaip Dievą, turį 
oain.ildt'it'o išvaizdą, bet užginčija 
J., valią." 2 Tini. 2:1 -5.

i Bus daugiau)
I

—o—
Norėtlami daugiau sužinoti 

ir kitus dalykus iš Bibliios, skaity
kite knygutę "ŠTAI JUSt," KARA
LIUS". 145 pii-l., 25 centai. N.-tur- ką 
tingiems siunčiam veltui.

U. P S. A. 
So Lituanica 

Chicago S. III.
A vi'.

RAMUNĖS
švieži Ramunės 
žiedai purė svaro 
$1.25. Ramunių ar-

I ba»a visada gerai 
geri. I.it'pos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki- 

ligų, šalčio
ii" inkstų ligų.

Puplaiškių Įtapai pusė sv. 
'$1.25. Kari ilsis puplaiškis ge- 

tiesa. rai nuo kepenų ligų. škorbuto,
geltligės, reliniaii/.nio ir kirmi
nų. Trejanka 75 centai. Tre
janka nuo visokių vidurių pik- 

šiuos tvbių.
Prisiųsk $4.00 tai gausi vis

kas čia vra paša k via.
ALEXANDER’S CO.

414 Broadwav 
So. Itoston 27, Masu.

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 nusies greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

-KELEIVIS“

636 Esat Btoadw*y, South Boston 27, Mass.

i

■J



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 8, Vasario 22, 195G

M. Agurkienė išvyko

Vietinės Žinios
l

ESAME VIENINGI Rinkliavos metu susirin-
---------- kusieji galėjo pasigėrėti

Bostono lietuviai vasario Onos Ivaškienės šokiu giu-
19 ii. minėdami Lietuvos pe, kuri šeštadieni šoko te
liepi i klausomybės 3>-ją su- ievizijos programoje, 
kakti. parode. kad jiems Aukų surinkta S2.134.7S 
svetima Rastenių ir kom- »pernai Sl,357l. 
panijos dvasia, kad jie via Noriu pastebėti, kad ateir 
pasiryžę vieningose gretose tyje numatytieji programos 

’ kovoti už savo lėvynės lais- vedėjai tinkamiau pasiruoš- 
vę iki pergalės. tų: pasirūpintų ir tinkama

Minėjimą^ buvo Thomas šviesa, žinotų, kokie darbo- 
Park salėj, kuri buvo pilna, tvarkęs punktai jau baigti 
Minėjimą pradėjo Aito sky- ii tt. Atkreiptinas dėmesis 
liaus pirm. J. Arlauskas, ir i kalbą. Jei airis sugeba 
Jis pavedė minėjimą vesti iškalti kad ir kelis lietu- 
A. Čaplikui. viškus žodžius, tai lietuvis.

Kaip paprastai, Dariaus atsistodamas prieš tūkstan- 
posto legionieriai atliko vė- tinę minią, juo labiau turi 
iiavų Įnešimo apeigas, būti pasiruošęs. Netinka 
( Ateičiai patartina jų atsto- taip pat prie garbės stalo 
vui išmokti tinkamai per- sėdintiems saviškiams bė-
skaityti. kas tokia proga gioti lauk ir vėl grižti. Tai__________________________
reikalinga, ir pastačius vė-ne birža ar kermošius, o iš- jįe apleido mūsų eiles 
kavas, pažiūrėti, ar jos kilminga valanda. _______ "

GUBERNATORIUS HERTER PASIRAŠO “LIETUVOS DIENOS” SKELBIMĄ

Pasirašant dalyvavo Alto skyriaus atstovai: (iš kairės i dešinę) pirm. J. Arlauskas, sekr. 
I. Vilniškis, vicepirm. S. Michelsonas. narys J. J. Grigalius. :

M. Agurkienė iš Brook- 
line išvyko į Floridą ir ža
da ten pabūti 4 savaites.

HUDSON, MASS.

Netekome 4 lietuvių

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
TeW 22. PiK-oac, Rbode Islaad 

Adresas: State Saaatoriaas, 
Milium Lake. Rbode Island.

Astumas: nuo Provideneo—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Broekton—60 m., 
Thompson. Conn.,—10 mylių.

.Mirė Vilimas ,\’..nn.-nvb<3„... ...........
čius, 77 m. amž., Juozas Sa-' 
dauskas, 70 in. amž., Kur-j 
gonas, 65 m. amž., kilęs iš 
Stebinčiškių kaimo, Žaslių' 
valsčiaus, ir Mikas Juškuj 
69 m. amž., kilęs iš Smilgių 
kaimo, Žaslių valsčiaus. i 

M. Pauplis

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

ir nuo 7 iki 8

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

Vakare Piliečiu Di-ios >o. Bostono Lietuviu Pi-

Bostono biudžetas 
106 milionai dolerių

GERA PROGA
Parduodu 2 gerus namus, ku-[ 

rie neša pajamų. Vienas na.' 
mas 3 seimų, kitas 4 šeimų,i 
abu geram stovy. Skambinkit:į 
Mr. Stepnosky. GA 7-8086.

(11)

PAKULODAMAS NAMAS 
3-jų šeimynų namas, prie pamario,

. po 6 kambarius, 3 naujos šilimos,■ 
- - su alyva, nuomos neša $157 per

įvzrrirL-oi -» nauji balkonai, didelis kie-
. 1 n:as. Kaina $15,500. Skambinkit:j

: pareigose išbuvusiam Rapo- v. Stelmokui. Realtor. CO 5-5463

TeL AV 2-4424

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uph^n’g Coraer 

DORCHESTER, MASS.

i cepirmininko ir

! lui Mikolaičiui. Gausūs
Nepriklausomybės pa- salėj Alto skyrius suruošė liečiu Draugijos apyskaitų- Majoras paruošė miesto puotos dalyviai linkėjo Mi- 

perskaitė nuotaikingą pobūvi. kuris je paskelbta. Kad 1955 me- biudžetą $106 milionų su- kolaičiui gražios ateitiesskelbimo 
poetas S

rasta
Santvaras, guber- taip pat duos pelno 

natoriaus Herterio raštą. Ž-is
kuriuo jis Vasario 16 pa- --------------------------------
^keioė Lietmos- įespubL- gus skauįįų vadovių 
Kos diena ii jo telegiamą ^skrydis
inž. Čaplikas, o adv. J. J. ‘ _______
Grigalius toki pat majoro 
Hynes rastą.

Žodi tarė garbės konsu
las A. Šalna.

Amerikos

tais mirė šie nariai: Adam mai.
Aleksiunas. Vincas Baluko-Jei Taryba nesumažins kai- 

'nis. Joseph K. Faltino\vicz, kurių išlaidų, tai teks pa- 
Frank Janunas, Joseph Ka- kelti nekilnojamojo turto 
sin. Anthony Kupstis, Ge- mokesti $3 nuo $1,000 ver- 
orge Lekas, VVilliam V. Me- tės.

Frank

Stonie

GARDNER, MASS.

Kambarys Nuomai
Erdvus, šviesus kambarys tre
čiame aukšte, centrinė šilima,' 
vonia ir kiti patogumai. Arti' 
jūra ir maudynės. Kreiptis:
608 E. 7th Street. So. Bostone.

Melkunas, 
Elizabeth

St., So. Bostone) skaučių *ortwich, George T. Palai- 
vadovių—skautininkių, tun- nJa« Benjamin Palby, Meci- 

pabaltiečių rininkiu. draugininkiu. bei

i Vasario 25-26 d. bus Tau- teški, 
tininkų namuose (484 4th Paul Miškinis

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijoa

X-RAY Aparatą 
Pritdiko Akinius

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

SOUTH BOSTON, MASS.Parduodamas Narna-.
So. Bostone ridai parduodu 3

butų narna, po 5-5-5 kambarius.! 
Kreiptis pas savininką, III aukšte.1 
266 Gold Št. S<>. Bostone. (9!

. i

Pagerbe Matukus
Jonas ir Monika Matukai 

vasario 4 d. savo vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukakti 
minėjo savo dukters Wilson 
namuose, Ashburnham, 
Mass. Svečių buvo net iš 
Bostono ir Worcesterio. Su
kaktuvininkai gavo ne tik 
gražių linkėjimų, bet ir do
vanų. Jų nuotrauka su ves
tuviniu tortu buvo išspaus
dinta vietos laikrašty.

Matukai vedė Rygoje ir 
po 3 metų atvyko i Ameri
ką. Kurį laiką gyveno 
Fitchburge, vėliau atsikėlė 
i Gardneri. Jie užaugino 2 
sūnų ir 3 dukteris. Ju sūnus 
Albertas veikia 
klubuose.

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

Valgyk kiek nori

A. Kneižv AirsavoPaleiionis, John Per- C...... , - - - T . r, .i i t valandoje paskelbė ark. Cu-draugijos ir latvių \ardu ju pavaduotoju iš Pniladel-r> • oonn Petkauskas, Jo- dekretą- “Kad ir
sveikino SpiguHs, o lenku įįijos. Xew Yorko. Ha.t--*eph Pocius. Anna Saugai- įavfni \Vashin!rtono
tarybos varau VV, ismoski.,fordo> VVaterbury. VVorces- la. Anna Šapokas - blikas, valffyk mėsos kiek
Abu pabrėžė reikalą sutar- ter Bostono ir kt. sąskrydis. J °hn VVortouizc, Martin noįV7, °-
tinai kovoti su bendru prieš Sąskrydžiui vadovaus Ame-Jankauskas, George Zu- 
sii. Majoras, pats negalėda- , jk05 Rytinio Rajono skau- kauskas ir Joseph Zupkaus- 

sveikinimą ^ių vadeiva s. Emilija Put- kas.

?iova;

Ačiū tam VVashingtonui!

savo
zTi

mas būti
perdavė miesto tarybos na- vytė, programai v. s. Lidi------------------------

ja Čepienė. o \ isU kitu Inžinieriai dosnūs
kaip priėmimu, apnakvydi- _______
nimu ir maistu rūpinasi Va^cio 18 d

Ramanauskai Floridoje

Hg 35UU

lietuvių

rio Edvrard McCormack lū
pomis. McCormack yra ve
dęs lietuvaitę Lukaitę. Jis 
savo žodi pradėjo lietuviš
kai "Gera diena" ir baigė 
•'Ačiū."

Pagrindiniu 
vo pakviesta;

Naujosios Anglijos 
KULTŪRINĖS S-V V •Z'V s-k ./-X ./-'i A » AK.AUiU UKUUKAJlA 

WBMS, 1090 kilocyklų 
Boston 15, Mass. 

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
po pietų

Visais reikalais kreiptis:

Seredo m i«. —i <2 j a a------ k j ww«

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. A N 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mas*.
Tel. FA 3-5515

Praeitą savaitę Pranas 
Ramanauskas su žmona iš
vyko poilsio i Floridą. Su
stos pas J. Trašą ir gris po 
poros mėnesių.

VI. 
bu-

ja, vadovaujama s. Elenos vy a-žvmėla Lietuvos Ne-
i n-r • h, [Gimbutienės. Maloniai pra- priklausomybės šventė. Pir- 
^aibe.oju bu- gome skaučių tėvelių bei *minjnkas j. Gimbutas pri-c .
i> Ne\% 5 oi -skaučių organizaci ios n’-ie- ..... . .i = _ .......Senųjų lapinų vakaras

Bostono skaučių vietininki- ąAdomavičiaus
inž. 

namuose

pele
ko Lietuvos Laisvės komiie-. ^elių priimti atvykstančias y., 
lo narys dr. A. Trimakas, vadoves (iu atvvks anie 40)

mininkas J. Gimbutas 
statė inž. d-jos garbės narį 

aaa Sirutavičiu. kuris la-

Be te dar kalbėjo Alto cen- pei

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Broekton 4, Mass. {

Geriausias būdas parem 
Įvairiuose ti laikrašti yra surasti jam 

naujų skaitytojų. Pakai*
Matukas yra Lietuvių ben- binkime draugus ir pažįsta- 

drovės ir Piliečių klubo na- mus užsisakyt “Keleivį.”! 
rys. Linkiu Matukams dar Kaina metams $4.

Makarienė ' “ RA51° PROGRAMA ’l

Lietuvių Radio programa 
“Birutės” Moterų Pasai- iš stoties WBMS, 1090 ki- 

pine draugija vasario lid. iociklų, veikia sekmadie- 
turėjo metinę vakarienę, niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
Lietuvių klubo salė buvo iieną. Perduodamos lietu-' 
pilna. Vakarienės rengimo viškos dainos, muzika iri 
komitete buvo: B. Juškie-Magdutės Pasaka, 
nė, P. Milašienė. O. Ma- Biznio reikalais kreiptis į! 
čionieriė, O. šlavienė, M. Baltic Florists gėlių ir do-;
Tamulėnienė ir L. Radec- vanų krautuvę, 502 East

Broadvvay, So. Bostone.
Tek SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

, . . . . ‘Senųjų lapinu’’ skautu
p.omiai pa pasakojo sa-vvčiu ėrelis Atvelykio šeš- 

.a«.>i.nuumu>. ^aip lietu- la{tjenĮ, balandžio 7 d. ren- 
“Birutės" d-vės drau-SjJcco^- -metVs da didžiuli meno ir šokių

Lėl.

rnakvoti vienai na
u<> ižfiminkas M. Vaidyla. !tuo reikalu prašome skam- vo

EMPIRE VVALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

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

iki 8 rai. vakaro

gia didžiuli meno ii
r..^ ; . . , . _ _ . . , ir Lietuvoje ir apie ..„i...,.-kal- gminkei B. Banaitytei tel. Vilniaus Seimą, ku- k ą‘ _______

AdR e z o 1 i u c i j a s paskaitė 
Čaplinas (jas reikėjo 
tyti ne pačiame gale. bet

nes rin-hąį\ v Atki.u.

, binti

5-9090. arba s. 
Barmienei tei.rinKriavą

nėjai būtų gaiėję atiaziau^^po 
\isų aukos paprašyti. j___________________

.Meili .< uaiis buvo gausi Ir latviai paminėjo 
ii Įvairi. Pradžioje šv. Pet- Bostone išeinantis 
ro bažnvčios choras i vedė-; laikraštis “Amerika.'

Valeli- , 
AV

' a’ ‘k'i
kaire V. Sirutavičius buvo

-- Liet. S< iciaidem. Partijos
Negaluoja Cibas

a?

atstovu. Susirinkimui pir
mininkavo K. Daugirdas, 
>ekr.

Žinomam fotografui D.
či-.. . Cibui sušlubavo širdi

tvil, . * bas jau kuri laika nebedir-
at\u. Ame-iros Lietuvių Tarybai b, liki?į kad pasveika
\ *-S - 4 L- ’ 1D t

J. Kačinskas 1 sugiedo- nesis" Vasario 16 proga
t,o himnus ir sudainavo ke-: pirmajame puslapy isspaus- Pamatysime

Mickevičiaus “Naujuosius žmones 
nuotraukas: _______

LAWRENCE, MASS.
kas dainas, o gale vyrų cho-1, dino dr. Ik 
ra> (vedėjas J. Gaidelis p straipsni ir 3 
sudainavo 7 dainas. Tarp stilizuoto herbo, Vilniau 
dainų A. Gustaitis (poeto!katedros ir Nemuno.
A. Gustaičio ir aktorės Gus-i-----------------------------------
iaitienės sūnus 1 pasakė vie- Mokykloj prisiminta 
na Brazdžionio eilėrašti, tautos šventė
lis Įuadėjo studijuoti inži- Praeitą šeštadieni Vasa- žmones." Vaidinimas len 
niei ijos mokslą, ’oet atrodo. , io 16-sios proga lituanisti-giamas “Lai- .fcs Vai p«.” 
kad ji< galėtų taip pat sėk- kos mokyklos mokiniams dijo 2 metų
mingai žygiuoti motinos ke-poetas S. Santvaras skaitė mėti. 
iiais.

A Ktoriaus 
vadovaujami 
kovo 18 d.

poetas 
gražią paskaitą.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robiną Pond” Ežero 

Routc 106, East Bridgewater, Mass.

įvairūs gėrimai—užkandžiai—pizza

S'-gj.ii ka- trečiadieni, penktadienį ir šeštadienį.

Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą.
Sekn.ii v.-u- linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex, 

t i.e ‘‘Singing Sueetheart-.*’
Ue.'.. Ie :>;a populiari vieta šokiams žiema ir vakarą. Dėl 

iniormucijų kreipkitės telefonu: Bridgevvater 855.
* . - -

kienė.

Mūsų ligonys
Juozas KačėnarMoterų Klubo vakarienė

\ . Žukausko Vasario 4 d. Lietuvių Mo 
mujoi Kiškiai telų i>iHečiy Klubas n.e ė jo! ligoninėje.

metinę vakarienę. Ponia NJ Minėjo gimtadienį 
Comparone su dukrelėmis

borą Urbonienė guli vietos

Thomas Park
mokyklos salėj vaidins Pet

\ aičiūno “Naujuosius gVažjaj padainavo ir smui
ku pagrojo. Taipgi gn’M .i 
pagrojo 2 instromenhii 

uiiikčiai atzy- paulekutės - VVells duktė. 
Bendrai

Gazas ir mūsų senatoriai

Emilija Višniauskienė, 
dosni geriems reikalams 
lietuvė, sausio 24 d. savo 
namuose artimųjų tarpe

vakariene \ įminėjo savąjį gimtadieni, 
buvo patenkinti. Būtėnai sulaukė dukters

Paliko tą pačią valdybą ! Daktaro Karoliaus Būtė- 
senatoriai SLA 11 kuopos nariu va-Į"°- Praktikuojančio Meri 
kontrolės sario 5 <1. susirinkimas pa-ldan' Conn” 2mona l’a?lm

Massachusetts 
natūralinio gazo
reikalu nebuvo vienos nuo- jiko ir šiems metams tą pa
nų,nes. Kennedy pasisakė, čią valdvbą: pirm. J. Savu- 
kad federalinės valdžios lionįs, vicepirm. M. Stakio- 
kontrolė yra reikalinga, o nįs, ^kr. A. Yukno, fin. se- 

kret. J. Stundza, ižd. K. 
Kezulas, ligonių lankytojai 
M. Lapinskienė ir M. Dva-

NAMŲ SAVININKAMS

Pcntiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
(lenkiam bei taisom stogus.
Prašom kreiptis:

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

\V. Broadway, Itnnm 4 
Arba po pietų užeikit: 409 

So. Boston. Mass.

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Sarininkų A. J. Alekna

62S Eist Broadiray 
Sentb Boston 27, Maaa. 

Telefonu SO 8-4142
Boojamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklai Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležiu Daiktai

Saltonstall yra prieš ją.

dė dukterį. Tuo džiaugiasi! 
seniai Būtėnai ii- Būtėnie
nės motina Volungienė, gy-j 
velianti VVorcestery.

Vytis

Išsikėlė iš Gardnerio
Rasta piniginė

Vasario 16-sios minėjime rėčkas, 
įasta piniginė, kurioje yra Metinę vakarienę nutarta 
isspausdintas Įrasas: “Nor-rengti kovo 10 diena, 
man Weisberg Co., Silver
Anniv, r-arv 1915 - 1940”. Pa«erbė R. Mikolaitį 
Savininkas ją gali atsiimti Lietuvių Piliečių Klubas bumham išvyko i Floridą 
is “Keleivio” redakcijos. nurengė puotą 19 metų vi-Jr žada ten apsigyventi.

Antanas ir Birutė
cinkai su vaikais jau
kuri laika išsikėlė i * * *
lorniją (Santa Monica)

Mar-'
pnes
Kali-'

Antanas Zazas iš So. Ash-

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

;Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokiu litrų ir nuo ne
laimiu (ugnis, audra ir kt.). 
[Visais insurance reikalais 
[kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

\N 8-1761 ir AN 8-2483

MEBBB8SRSa»O«Kffl8SaRBB 
VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo Ir 
nuo nušutinto vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų iaisdg 
—mostis.

8—Akių raistas.
4—Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papiritėms.

8—Vaistas nuo galvos nieM. 
jimo.

®—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukit* šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui
kiekvieną numerį gi. Pini
gai, tekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (5-6)

295 Silver Street 
27.

v


