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Atskiro M—aria 
Kaina 10 Centą 51-IEJI METAI

Ar Prezidentas Vetuos 
INaują Farmų (statyme

Kongresas Baigia Svarstyti Naują Farmų Įstatymą, Ku
rį Vyriausybe Skaito Nepriimtinu; Jei Prezidentas 

Įstatymą Vetuos, Kaip Fermeriai Atsimokės
Rudenį Rinkimuose? Klausimas Svarbus.

Pereitą savaitę senatas Prancūzai Praveda
$£ r^jo ^Kolonijose Reformas
kokio vynausybe norėjo. _ , _
Principe senatas buvo pri- J P'^cuzų vyriausybe va-| 
taręs “lanksčiai” kainų pa- dovaujama socialisto Guy. 
laikymo politikai, bet kartu M«lle.‘ Pne,me visų eilę 
jis į įstatymų įrašė tiek vi- dėl pravedimo

PASLAPČIŲ PILNAME GAISRE ŽUVO MOTINA IR 2 DUKTERYS

Mt. Clemens, Detroito priemiestyje, sudegusio Vencel šeimos namo likučiai. Sudegė 
motina ir 2 dukterys. Policija lovos čiužiny j rado revolverį. Spėliojama, kad moti
na padegė namus, nušovė dukteris ir save. Vyras dirbo naktinėj pakaitoj-

Vakarai Bandys Suderinti 
Politikų Vide Rytuose

Kiekviena Didžioji Valstybė Veda Savo Atskirą Politiką;
Karo Pavojus Tarp Žydų ir Arabų Yra Labai Rim

tas; Prancūzai Siūlo Susirinkti Sutarti Bendrą 
Politiką; Konferencija Bus Gegužės Mėn.

Ar Vežikų Uniją į Viduriniųjų Rytu klausi- 
Apsės Gengsteriai?^^^^

L Didelė vežikų (teamste- £

* 1 X. * * 1 * 1 valstybes savo vadovybėjenų paskutiniu laiku pi adė- neabejojamai rodo, kad
• da Pi®8*1. ^avo įvaino- a,abaį ruošiasi ginklais iš-
se ūkio sakose. Unija suda- SpręSti ^vo seną ginčą sušokiu išimčių ir privilegijų }Qvairį^. iefoim4 Komunistai Visur Minnesotos Balsai Alahamas i eismas . ..... __ &__ r ~~

atskirų žemės ūkio produk- Svarbiausios leformos tai- , ‘Prieš’ Stalin" Verčia Pagalvoti Pasmerkė Vp/jrfl 1 °-SU5m1? UmJ°'Izraeliu- An^Hja pastaiiioju
tų gamintojams, kad fak-komo? Ąlzyruikur nutarta mes Mali a t V erčia ragaiVOd rasmerhe yegrąimis del bendros laikysenos laiku pradeda pritarti nuo.

• -. • - i - ____i —jpagerinti smulkių valstiečių --------- --------- --------- ----- --- i rtiškai vyriausybė, pagal se- ... x. „
nato įstatymų, turėtų žemės P»det! Pravestl zemes Kovo 20 d. Minnesotos

—------ (iškilus ginčams su darbda- Vakam vaktv.
A,a±S?e"T ““2?^ bės tu,ėtų_ statyti ginklųKomunistų partijos visu-

ūkta 'nrodiikta dainas' Da- traukti vietinius gy-se kraštuose dabar “persiri-valstijoj vyko nominaciniai tos savaitės gale išnešėkitas unijas nuo savęs pri- £5am2"kad iiTralėtariri*
ventojus į valstybės aparatų kiuoja” pagal naujausių kandidatų skyrimai. Demo- sprendimų negro kunigo M.!klausomas ? i- ' gbi krapinama darbų Maskvos partinę “linijų” b-kratų partijoj visai netikė-L King byloje dėl jo daly- t . Us n“° a™bų puoli-

mnkratii°idmita«trariios * bedarbiams. Reformos Al-smerkia Stalinų už jo vien-tai A. E. Stevenson pralai- ravimo boikote prieš Mont- esd?.ma savo Įtaka ve- "į0- men a tuo aušimu 
, ų J ’. žyre senai yra pribrendusios valdyste ir nesiskaitymų su mėjo, o į pirmų vietų iškilo gomery miesto autobusus. 2ikųunija nevengia, bendra- vis ai ne, a psspienr s.
Atstovų i urnas dar pere,-. fc d Markso ir moksIu. senatorius Estes Kefauver, Kun. King ir das 90 ne- Garbiam, ir su-tomis unųo-Pi^neuzija sitao, kad trys

toj sesijoj pneme fa,mų ...jis surinko 239 tūkstanflus vad ^,tinami> kad jie m,s, kuriose yra (s,galėję didžiosios Vakaių valstybes
įstatymų, 1 kui-1 pase kainų nacionalistų sukilimo ± balsų, tuo tarpu kai Steven-sukurstė to mfestf. negras !va"us gengs eria, kaip.susirinktųikonferencijųir
palmkymų kaip pne demo- « nenonai sp audo f jų nsai ,ik lg$ taksta„. boikotuoti miest0 autobu. pavyzdžiu, su laivų krovėjų sutartų Viduriniuose Ry-
kratų valdžios (90% pan- s. .. . , , • • „ nesenai dai gaibmtąjj Sta- balau R«n<iMtU«ni unija rytinėse valstijose tuose vesti vieningą politi*

- • • . Prancūzija suteikia platesnę HnHiMr partijoj kandidatas Eisen- Teismas atrado kun. ..i • , —  i_*Dabar atstovų rūmai ir Svaidą £ visi^i^ SI?3”3^ kaltu ir nubaudė jį įsigalėjimo ^je buvo iš-poiiUKos vis aar nėra, kičk-
senatas per savo atstovus „*^1 bus ^±1 balsų ir senatorius Know-1000 dol. pabauda, arba mesta 15 A- D. Federacijos, viena didžioji valstybe veda

valdovų nurodymus.bando skirtumus įstatyme frailkiami
išlyginti irpatiekti kongre- . sDrendima ’ ‘n v ė- v
sui bendrai sutartą įstatymą p . ”, , \ . cija parlamente nutarė pri- Demokratai sako,

riancuzai saKo, Kaa ir , ..

i savo reikalų T*. v v • / t t, dand 3,000.Italijos komunistų f rak- t —ii spi cndirna. •• __ i____ ____ ±_ - _ • piomntvotai
sėdėti kalėjime 386 dienas. Vežikų unijos vienas iš savo politiką.

kad Kun. King kreipiasi į ';?dų, .Detroito Hoffa, nuta- paS*’^ or-
rė tai gengsterinei laivųpatvirtinti. oai'Y’ “ tarti Maskvos komunistų su- es3 daugelis republikonų aukštesni teismą su apelia- r* T.‘ , y*”? ganizacijos saugumo tary-

Neabejojama, kad iš «-Sin^w va“vi,n0 "“‘"d™“™, bet tyčia čjo ir metė savo bai-cija ir žada bylų tęsti iki d“n,J?1 bai, kad ji pavestų JT o,gra
nato ir atstovų ramų deri- į"" „Su tik P° «««• PiktM «in^ * su.s demokratų partijos no- auksciausiojo sakes teismo. dolenų n padalyti išaiškin.
nimo išeis toks įstatymas, Pam0K4- pirma gerai išvanojus kailį,nunacijose pnes stipnausią Kol aukštesni teismai pasi- 1 nenaiaaai tj padėt- Viduriniuose Rv.
kuris vyriausybei bus nepri-. P. Togiiatti, savajam Sta- demokratų kandiditą Ste- sakys kitų negrų vadų. bylos oia'imo- tuose ir pasiūlyti priemones
imtinas. Vyriausybės nariai PVIUSŪS JttU GūVO (linui. Prancūzų komunistai vensoną. Minnesotoj tas atidėtos. Vežikų unijoj dabar dėl padėčiai ten pagerinti. Šią
sako, kad prezidentas tokį Nepriklausomybe pritarė Maskvos nutari- galima, daryti, nes balsuoto- Tuo tarpu nėgių boikotas tos paskolos ir dėl žadamo savaitę saugumo taiyba tą
įstatymą vetuos, bet ar tai ______ mams , bet savo pritarimą Jai ten neprivalo registruo- prieš Montgomery miesto bendradarbiavimo eina di-klausimą pradeda svarstyti.
sakoma tam, kad paveikus Pereitą savaitę Prancū- paskelbė tokią velta kalba,jpagal partijas. Demokra- autobusus tęsiamas su dar deli ginčai. Dar yra vilties, Tuo tarpu Sovietų Rusija 
įstatymų leidėjus įstatymą zįjos vvriausybė pasirašė ‘etas eilinis komunistas ^ nurodo, kad šen. Keef- didesniu pasiiyžimu. kad unijos vadovybė pakeis pradeda vilioti ne tik arabų
priartinti prie vyriausybės nauja sutartį su Tunisu ir suPras: jog tas Stalinui pi-įauver daugiausiai balsų---------------------------- Hoffos nutarimą. valstybes, bet ir Pakistanui
norų, ar tikrai įstatymas bus pripažįsta [am kraštui visiš- ^an]a 1 ^au WcstitiahoilS€ Co Spaudoje vis dažniau mi-.®^0. ekonominę pagalbą
vetuotas, nėra žinoma. ką nepriklausomybę.. Per- Amerikos komunistų ei-g1' eP^ ' M- vi n*ma’ kad visoj vežikų uni- J°kll| , noi-s Mo-

Jei prezidentas farmų nai vasarą Tunisui buvo su- Įese ^ar ^5 eina dlskVsl* Republikonų eilese Mm- Streikas Baigėsi joj įvairiose jos skyriuose 1?t?vas ka*H su., PaSa b<* 
įstatymą vetuotų, tai politi-teikta plati vidaus autono- bet Stalino nuvaimka-į erotos balsavimai irgi ke- .pradeda įsigalėti tamsūs ®1U ^U relsk« Vllt?es’ kacl
kieriai jau svarsto, kaip miją, bet davus nepriklau- vimm pntara ir New Yorko lm nipescio, nes demokratų Po lo6 dienų streiko gaivalai> kurie po unijos Rakl8tSnas. stos i taikos 
farmeriai į tai atsakytų šių Somybę Marokui, teko ir bolševizmo lizdas. (balsų ten paduota daugiau 4o.000 darbininkų estmg-: iedanga ^pinasi frontą . Jei nisams pavyktų
metų rinkimuose? Tas klau-Tunisui pripažinti tokias ----------------------------- KKV^n, ki?’ ^1P repU‘ kouse komPaniJ>. diriuvėse; kišenių reikalais ... Uniji-y™11011 Pakuteną is Bag-
simas jaudina republikonų teises. ' Snieao SUtart! CTZ° ! "į™ darbininkų judėjimui ^ts"“Tm«ja,

j i • -• t. j * ... • . ^aUJŪ Smego Audra- džiui, Už Eisenhoweri ten darbavadus, kurie jaučia, kad Dėl tolimesnių Prancūzi- 41 i - o / '• v 1 a?ą’-
vien su prezidento populia- jos ir Tuniso santykių dar Aplanke RytU8\^ota daug mažiau bai- Susitarta,

būtų nemažas pavojus, jei tanas ir

rumu nelengva būtų laimėti eis derybos, bet ir Tunisas sų negu už šen. Keefauver. kai gaus uždarbio priedo po
kad darbinin-.,.ežik unijojc susakt„Anglija) tai „pietinė užtva-

sau lizdus nepageidaujamila. l’P“ bolševizmų suby- 
gaivalai retlI 1 Šipulius. Pablogėję
® ’_______________ santykiai tarp Graikijos ir

Turkijos ir tarp Graikijos ir
iš rinkimų kovos, o repu- tams, bet kai kurie sutarties Sovietų JapOlUĮ Anglijos dėl Kipro salos

.(blikonai baukštosi, kad far- nuostatai galės būti per-! ~~

Demokratų vadas Steven- 24 centus Į valandą, bet ne 
son sako, kad jis dėl Min- įg karto, o bėgyje 5 metų. 
nesotos balsavimo nesitraus Sutartis pasirašyta 5 me-

rinkimus, jei farmų valsti- įr Maroko tik tiek bus susi- Pereitą šeštadienį lytines 
jos persimestų pas demo- rišę su Prancūzija, kiek jie valstijas vėl aplankė pikta 
kratus. , 1 norės. sniego pūga ir ypač ji dū

šią savaitę kongresas išsi- Tunise kovo 25 d. įvyko k° Naujosios Anglijos vai- . ........................... ...... ,
skirstė Velykų atostogoms pirmieji rinkimai į vietos stijose. Tai jau trečia snie-! ^*k™a,nkad f*-nuostatai galės būti per-. Derybos Nutruko ?'nco "-Arianto Sų-
dešimčiai dienų. Posėdžiai parlamentą, kuris priims go audra kovo mėnesį. To-(me*lai nenubegtų pas de- svarstyti anksčiau. Kiti gin-i 9______ jungos pietinę dalj pralauz-
prasidės ketvirtadienį po šalies konstitucijų. kilį sniego audrų, ypač pasi-"štatus. ąjami klausimai ir ypač; Nm) wma. mptu bir.cHo ta Graikija W kūnų
Velykų. ---------------------------- tinkant pavasaų, senai čia —----- daug p'ktu ginčų sukę- j į Japonijos ir So-??,,JA, A u"!?- S’JunROS

-------------------------------- Per valandą 2,500 mylių nebuvo. Mirė Gen. Leonardi darbo našumo tikrini- 1 1 j _ .
Ir trečioji sniego audra

(NATO) pabėgti.

Anglų Spauda Sako Oro pajėgų sekretoriaus Pridarė žmonėms didelių 
Sierovas ‘Banditas’ padėjėjas D. C. Sharp sa- nuostolių:

ko, kad visai arti laikas, nutraukė susisiekimą ir

mas palikti spręsti trečių- ^u^šj’- ^n?erikos vyriausybė dar
Argentinoj mirė genero. M sP™di-imo. Po devynių mėnesių de- ^“^e^ktP^

las Leonardi, kuris vadova- mas bus galutinas 
vo kariškam sukilimui prieš Psias streikas pareikalavo 
gen. Perono diktatūrą. nemažai aukų iš abiejų pu

ta dknfatekrido sSvietof po-ne per valandą galės skris- žai vargo keliaudami. ( Gen. Leonardi nesenai J.
litinės policijos viršininkas, ti 2,500 mylių. Taigi per Paskutine sniego audra A. Valstybėse gydėsi, čia ko in.eteko 100 nijhonų uz- 
irenerola^ Ivan A. Sierov PW dienos galima bus ap- paliko vietomis apie pėdą jam buvo padalyta opera-da,b,y’p kompanija neteko Rusija 
žinomas budelis ir vergų lėkti aplik visą žemę. sniego, bet vėjas tą sniegą cija ir jis buvo pasveikęs. 290 gibonų dolerių vertes Japonams 
stovyklų bosas. i Labaratorijoj toks grei- suvertė vietomis į tikrus Grįžęs Argentinon jis gavo gamybos. Streikas baigtas

Sieros atvažiavo į Angli- tis jau yra pasiektas. sniego kalnus. plaučių uždegimą ir mirė. kompromisu.

Anglijon pereitą ketvii- kada turėsime lėktuvų, ku- daug žmonių turėjo nema-
_ . • _ ______________ •_ vomrrh Lrolianrlami

ją aptarti su anglų policija, 
kaip apsaugoti Chruščiovo 
ir Bulganino gyvybes nuo 
galimų pasikėsinimų, kada' 
Rusijos diktatoriai balan
džio 18 d. atvyks į Angliją 
su vizitu.

Anglų spaudą Sierovą 
pasveikino tokiais išsireiški
mais, kaip banditas, “Him
leris" ir panašiais vardais.

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, Rėme- 
jems ir Bendradarbiams Linkime

Linksmų Velykų Švenčių!
“Keleivio” Stabas

New Yorke dar parduoda 
Stalino knyga*

,ybų Londone pne jokio su- fcrencij viduriniųjų Rvtu 
s,tarano neprieita ir deiy-,kIausin;’ms .^bet l'au'- 
bos nutraukiamos nenbo kiama Rad T suUks tokioj 
tam laikui. konferencijoj dalyvauti. Ge-

Rusija nesutiko grąžinti gūžės mėnesį toki konferen- 
nė vienos salos, sija ir įvyktų.

kurias Stalinas karui einant Amerika kol kas bando 
prie galo iš Japonijos atė-ir arabų neerzinti ir žydų 
mė. Taip pat rasai nesutiko nepykinti, o todėl jokios 
grąžinti japonams 11,000 aiškios politikos Viduri- 
belaisvių, kurie, pagal ja-niuo Rytuose neveda. Bet 
ponų tvirtinimą dar yra lai- įvykiai verčia užimti aiškią 
komi rasų vergų stovyklo- poziciją.

(Rusai sakosi turį tik -----------------------------Sovietijos Stalino parašy-• •• »• r* •• • k* V. 1 lALltNAI INSIYVtieji rastai Rusijoj jau me- , , , . . ,tarai į šiukšlyną, bet NewP'300 ^a>a'»J)
komunistų knygas; Rusai pakartotinai viliojoYorke

Tebebėga į Vakaru*

‘A. Balsas" praneša, kariparduodančiose krautuvėse japonus savo “taikos ofen-
jų dar galima gauti. Tik akyvomis", bet nuo lengvo, nuo sausio 1 d. i vak. Yo- 

1 ilgai? grobio ir nemano atsisakyti.; kieti ją atbėgo 45,000 žmn.
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stui barzda nebūtinai reika
linga, bet parodos rengėjai 
aiškiai yra kitos nuomonės

----------------- ir Krislų be barzdos “išbro-
Gyvename demokratiniame krašte. Čia galima lai kijo”. Savo požiūriu jie yra 

svai kurti draugijas, galime žodžiu ir raštu laisvai reikšti teisūs, nes Kristų be barz
davo mintis, galime da'yvauti savo miesto, valstijos ir dos rodyti davatkoms tikrai 
pagaliau viso krašto reikalus sprendžiant. Ir dar daug būtų per daug “revoliucio-

Naudokimės savo teisėmis

ką mums leidžia Įstatymai, deja, mes dažnai tomis savo nieris
teisėmis nepasinaudojame.

štai renkami mūsų miesto tvarkytojai, arba kongres- NUSIVYLĖ NERADĘ 
monai ir kiti pareigūnai. Mes turime teisę juos rinkti, PEKLOS

mes nedalyvaujame rinkimuose.
Mes esame tos ar kitos mūsų lietuviškos

Aukščiau minėtieji “Drau- 
organiza- o0“ korespondentai tame 

rijos nariai. Organizacija šaukia susirinkimus, juose pačiame parodos aprašyme 
sprendžia tuos ar kitus reikalus, kūne ir mus liečia, ren- skundžiasi:
ka savo vadovybes, bet mes i susirinkimus neateiname. _AŠ asmeniškai paroda 

Tokiu mūsų apsileidimu, savo teisiu nesinaudojimu nusivyliau dėl to, jog ne
pasinaudoja kiti ir dažnai mūsų nenaudai. .Jie negau- radau jokio paveikslo, vaizduo-
siame susirinkime priima jiems, o ne visiems nariams jaučio peklos . . . 
naudingus nutarimus, išsirenka tokias vadovybes, ko- Gaila, kad tie korespon- 
kios jiems reikalingos, bet kurios žalingos organizacijai, (lentai nepaklausė dailinin

kas mūsų nežino, kad turim? nevieną draugiją, į kų, kodėl jie peklos nenu- 
klubą ir kitokią organizaciją, kurią vra apsėdęs toks į piešė. Būtų buvę Įdomu ži- 
ar kitogs suskis tik dėl to, kad daugumas narių yra ap(noti. Mes manome, jie to 
dleidę, savo teises ir. pasakykime, pareigas, pamiršę, nepadarė dėl to, kad šian- 
štai yra klubas ar draugija, turi šimtus narių, beveik visiidien nebeaiškus peklos na P 

lietuviai, bet apsileidę, i susirinkimus vaikšto i vaizdas.

NAVJAš AKADEMIJOS VIRSININKAS

Admirolas W. R. Smedberg (kairėj), naująjį Annapolio 
karo laivyno akademijom viršininką, sveikina karo lai
vyno sekretoriaus padėjėjas T. S. Gatės ir buvęs tos 
akademijos viršininkas admir. W- Uoone.

Kas Savaite
paramos. Ir kas Įdomu:
jiems talkininkauja Mas-

t L v ; kvos penktoji kolona. Panūs John Poster Dulles grj- j-. . , u j. .. o .. , *1. ;vyzdžiui, Egipto ambasado-zo iš Aznos. Pereito penk- f > - v • Iv j uJ nūs Libijoj, Ahmed Hassantadiemo vakare radijo ir J •»’ varžydamas
televizijos tinklai perdavė ,• ; n . 4 boi broliaujasi su rusų ambasa-įo kalba tautai. Dulles kai- , . ,J ■ r „ j.lt. lo; donų Nikaloju Generalovu, oejo uz paramą dai lai- , , .., - 4 ./L,,™. kad su šaknimis išrovus Va-svoms Azijos tautoms. . ... , . . , .

-Jeigu mes norime, kad k.a'.'1-' ’tak«
būtu išlaikytas ir praplės- 5-«*l*ta? /auna f”k,« “ 
tas'laisvasis pasaulis, pli. komuništines Cechoslovaki- 
valome ji remti, arba jį ims Be to Nassero 
savo kontrolėn despotizmo jojamas
Jėga”—sakė Dulles. Balsas pi

Ta despotizmo jėga-ko- ?» ?nt Prasijos, Anglį-
monizmas Maskvos agen- J“ Amerikos, 
tai nuolat ir visur peršasi Į Lengva arabus kurstyti. 
Igelbėtojus ir laisvintojus. Dl(lele jų dauguma yra be-

----------------- fcavo veidmainingom kai- įasciai, savo dvasininkų su-
Iš Sodus, Mich.. kur gy ve-negali uždrausti Smetonos Į bom ir pažadais jie bando fanatizuoti ir varge pasken- 

Juozas Bačiūnas, pini- “kavalieriams” agituoti už : sudemoralizuoti ne tik pa- (*£-
gingas smetoninių tautinin- saviškį. Bet negalima tole-: prastą žmogų, bet ir valsty- Komunizmas

KAIP SMETONOS ‘KAVALIERIAI’ 
JOJA SLA RINKIMUOSNA

Amerikos pagalba Azijai
Mūsų valstybės sekreto-

finan- 
radijo “Arabų 

Balsas” pila kibirus pamaz-

eina ranka 
fanatizmu, melu

savo rankas paėmę Maskvos patikėtiniai. Ir jiems ^asjJjj,^VUJ)1’5į<* keli jjffaįs ra. išsiuntinėta tūkstančiai, ką Pavyzdžiui, piršdami p. kai Mao-Tcetungai ir Ču- *‘Vyriausybės fragmentai” 
nesunku padaryti, nes pakanka ateiti porai dešimčių^/’uo(jegOmįs velniai, liudija pašto antspaudas Trečioką jie sako, kad jis Enlajai “gelbėjo ’ ir laisvi- “Naujienose” (kovo 21 d. 
rganizuotų asmenų ir jie viską nulemia. O kai jie su vieni verdančią smalą “Bldk rate”. Šitokią “rate” yra “geras” kandidatas, nes no” Kiniją. Bet geriau vė- laidoje) radau trijų vyrų

-isuka lizdą, tai iškrapštyli jau yra gana sunku. Š maišo, kiti ją pila Į nusidė-Pažtas duoda tik tada, kai gyvena netoli SLA centro ir bau, negu niekad. “patikslinimą A. D. Jotei-
Vaizdumo dėlei norėtume priminti tik porą pavyz-jjė|jų ’gerkles, arba didelė laiškai išsiunčiami pundais, visada galės tenai atvykti kio prasimanytiems teigi

nių. Chicagoje jau s?nai veikia Tautinių Kapinių Drau-į ugnis, ^kurioj ’ deginami nu- nemažiau kaip 200 laiškų “be jokiųi išlaidų Susivieni- Duokit—lašinių, kumpių! mams”. Straipsnis Įdomus
rija. Ją ilgą laiką gerai tvarkė geri lietuviai. Tačiau na-isįkaltėliai, o velniukai ap-arba svarų kiekvienas jimui . Šituo jie nori paša- Atsimenat pirm 40-50 tuo, kad tie seni amerikie-
riai pradėjo nebelankyti susirinkimų. Tą pastebėję ma-Jink linksmai šokinėja. pundas. Pašto ženklai tada kyti, kad kita kandidatė
-kolberniai susibaudę visi ateiti i susirinkimą ir atėję iš-} Paprasta ir lengva. O da- n®ra lipinami, bet mokama
sirinko savają vadovybę. Gerai, kad atsirado žmonių,,bai? Jau kas kita, nes ir ku- bendro svorio. Iš to yra , uuR.euc,,,« > kaimus, ju buvo pilno
kurie greitai čiupo ir visus i kojas sukėlė—pavyko tuo nigų tarpe yra tvirtinančių,31^’ kad SL.A nan.ų adie-nes ji gyvena Chicagoj, toli toriuose Visul. ir jįe nimo režimo palaiką, “di
čkiu greit nusikratvti, kof jis dar nespėjo draugijos kad pekloje nėra nei sma- f?1,tierns la^Iiams siuntine- nuo SLA centro.Tačiau jie ašė „almužnos”. plomatijos šefą” Lozoraiti,
u. MU juru. nu. inmiui. j 1 j , j į knd tai tik DUVO gauti 1S SLA CeiltlO. pataria balsuoti UZ D-ia 1 TA .. . , . . T„ cnnratimn visi li^tn

kūno labiau iščiulpti. lo!s nei ugnies, kad Ui tik ,, . ž- . , čia Bieži kuris o-vvenn tain nat Buvo tlkn* ir buvo Prlsl*• luPratima» Vls}
T iptnvin bastos kančių vieta. Neais- In.oma Duul zinoti. kas čia Biezj, Kuns gyvena taip pat .... . • •- t;n„invstės xlai Pavalo burtis apie “Lie-
Eietmiu neapčiuoDiama Ir pa- taIP 1S centro pasitarnavo? Chicagoj ir tam nat toli nuo metellŲ» KUlle k- ungmysies «--------
bendra A pentm. 4. . - . • mėgink tu ja drobėj pavaiz- Kitas klausimas kokiu venų u.netun su tambininkais. bėt te.s^ pamuštu ni^.,

nesinaudojimu leido klubą apsėsti rombiniams. Jie kiu- voĮjUf,jonįe,4škaį” kaip 
be ilgai šeimininkavo ir reikėjo ne juokais Pa^U'^tkj kalauskaitei 
kol pagaliaus klubas to svetimo kvapo atsikratė.

Taigi, nesinaudodami demokratinės tvarkos mums he abejonės “išskrininguo- pasirs 
užtikrintomis teisėmis, mes duodame progos Įsigalėti,tų”. Tai kam rizikuoti at-Beveik
ir šeimininkauti demokratijos priešininkams ir Įvai skalūnu tapti ir ka mvargti, uos atminties Smetonos me- tų remti kitą kandidatą, bū- Aas ir «anKU sau aasioių •• net savo pripažinimą (Ita- 

Visa jų tent D-rą D. Pilką,, kuris yra Lietuvai pasidarius nepri- BJoj) yra praradęs, nekal* 
bendru geras gydytojas ir gyvena klausomai elgetų klausimas ban^ Jau apie tai, kad jo

rankon su 
klasta.

O štai Brooklyne taip pat senai veikia 
Piliečiu Klubas. Žymi jo narių dauguma nieko elgetavo. Mano apylinkėje *u'os vyriausybės fragmen- 

teko girdėti šitokią ubagų !us (utylomatinę tarnybą) 
‘re- tikslu ši “literatūra” yra Jei chicagietei centras per- -mai(ią”: lipdyti is jų ir apie juos
Sa- siuntinėjama? Lapelių ant- toli. tai ir chicagietiui per- . .... veiksnį, kuris virstų stipriu

Kristus. Tokį rašte sako, kad tai esą „SLA toli. Ir jeigu tautininkams iš “Kas duos duonos — dai-dai valstybiniu organu” . . . 
paveikslą parodos rengėjai gerovės reikalu ”. Lapelius tikiųjų rūpėtų SLA gerovė, K A 31’ Supraskite: be “diploma

tijos šefo” nėra vilties išlai- 
svinti Lietuvą. O tas “šefas”dangų sau dastotų

•ovės reikalu”. Lapelius tikrųjų rūpėtų SLA gerovė,
sirašė keliolika asmenų, o ne smetoniška politika, tai y kas la*rnių du šmotu,. 
veik visi tautininkai, liūd- Į daktarus kvotėjus jie ture- Kas ragaišio rai rai-rai, 
c? ofminb’oo tu pomti Vita Vanrlirlato Kii- Tas ir danuti sau dastotu •

riems, dažnai tamsius tikslus turintiems asmenims. To-;iš anksto žinant, kad tave dalių “kavalieriai”, 
kiu būdu mes kenkiame ir sau ir kitiems. i paveikslas Į parodą nepa-ki*ūva pavadinta

Tas mintis mes čia reiškiame norėdami skaitytojus 
’abiau sudominti dabar vykstančiais Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje l inkimais, nes jo narių yra daug ir mū
sų laikraščio skaitytojų tarpe.

Susivienijimas turi j>er 12,000 narių. o. sakykite. 
ki?k jų dalyvauja vadovybės rinkimuose? Prieš Nau
duosius Metus vykusiose kandidatų nominacijose daly
vavo, rodos, vos trejetas tūkstančių. Ar yra duomenų, 
kad daug daugiau dalyvaus ir ši bei kitą mėnesi 
-taličiuose rinkimuose?

teks.
To dėl, manome, Valenti

nas su Būtėnu ir nepamatė 
jų išsiilgtos peklos.

Ko* netoli nuo SLA centio. buvo sprendžiamas. Atsira- ^^ka Amerikos lietuvių vi- 
Arba paimkim brookly- do prieglaudų seneliams ir suomenė nuolat yra kirši-

vardu: “SLA Pažangos 
mitetas”.

“Gerovė” ir “pažanga”... nietj adv. Steponą Briedį, paliegėliams ir tĮ nginių na"}a;. 
tikri gintarai! kandidatą i iždo globėjus, malda buvo baigiama pa- Jokiam “laisvinimui” pil-

Tačiau paskaičius tuos la- Jls yra gabus ir darbštus miršti. Bet— ?ai užtenka tų trijų vyrų.
pelius ima aiškėti, kad šita mūsl^ organizacijų veikėjas Dabar 
“gerove” ir “pažanga” mū-11 gyvena arčiau prie SLA do Amerikoj

Amerikos komunistų par-sų Susivienijimas galės centi*°, negu p. Trečiokas, cagos komunistų “Vilnis’ ...........
vyk- tijos pirmininkas W. Z. džiaugtis tik tada, jeigu jo Bet tautininkai ji aplenkia tuo^ė /opS? (bazarą) ir J s vJJ01?1’ ls\aduos Lie- 

Foster “Daily VVorker” pa-iždininku bus išrinktas d.:ir rekomenduoja rinkti iždo kreipėsi Į lietuvius farme- e. a*s\ ai galvojan-
•-a-- su cių.ir laisvai veikiančių lie-

FOSTER PATARIA 
PALAUKTI

>ar tokiu ubagų atsira- Naujienos ’ teisingai paste- 
nerikoj! Netikit? Chi- kad “ne biurokratija, o

juo labiau ne tos biurokra-

Ne, iei samopitfgesnieji nariai neitemps visų savoĮra^ suaų^nj apie vai,
naiėgu. nesužadins -fr W*k*<*0

, , 7. įtu atsiliepti i dabar Sovie-

• “Daily VVorker” pa- iždininku bus išrinktas p. ir rekomenduoja rinkti iždo kreipėsi Į lietuvius far 
savojrašė straipšnj apie tai, ks^p Albinas Trečiokas, tvirtasiš Bostono. Kodėl rius, kad jie prisidėtų

•ašto komuoilUthJbtirie- tautininkas! . . jiems>4ia nerūpi SLA išlai- “aimužna . Girdi: tuvių pastangos

Minnesotoj
i tas, kad p. Trečio- kU • • • Tad mes kreipiamės Pereitą savaitę Minneso- 
tų “tvarkyti milioni- prie jūsų, kad prisidėtume- tos valstybėj buvo nomina- 
iždą”. Ir jie stengia-te ... Ypatingai šviežių cijų 1

Jo auto-“pažangumas” toliau sme-:sl i^bėti žmonėms, kad jis kiaušinių, sviesto, sūrių, la-vietai buvo du republikonų 
ams ko- tonizmo nenužengia? Įgalėtų tokį darbą atlikti,nes fctnių, kumpių, vistų, kala- ir du demokratų kandida- 

kri- Arba kokią jis galėtų su jls ir.Balfe iždininkauja. kutų . . . Prašome siųsti tai. Republikonų kandida- 
neiti kurt Susivienijimui gerovę? !Be^ Balfo priklausau ir greitai ... tas Eisenhovver gavo 192-

Jie visai nepasako. Nepasa-iaė’ todėI «aliu Pasakyti, kad Progresas, ką besakjti. ooo baisų ir Rnowland 
1 ko, nes neturi ką pasakyti, ibuvusl iždininkė mo-Jei Lietuvos ubagui užteko 3,000; demokratu Kefau-

lutinai pasakys Tarybų Sąjun- Ręveik visas laiįHs Riteris, p. Petronėlė Jurgeliūtė duonos, ragaišio ir lašinių, Ver gavo 239,000 ir Steven-

Reikia pasakyti, kad šitie d«i t»»P3™as? “Veik kiekvienoje valsti- _
Jiems rapi tik vienas da- J°JO randasi lietuvių ukinin-

ų atsiliepti Į
čia žaidžia tuščiais

darbų vertinimą. žodžiais. Nes kokią gi pa- kvkas tol
, .... “Laisė” Np 54 šitaip tuo .žanga Susivienijimui galėtukas 8autų

Dietų šaukštas nereikahngas—reik iš anksto pasirupin-; lejj<aiu rašo: atnešti n. Trečiokas, kurio nl SLA iždą”. Ir jie stengia- te

:ms iu rinkimuose dalyvauti. > .. . _ o*. j • - tijoj pradėta neigiama Sta- ponaiDažnai tie. kurie savo teisėmis nepasinaudoja, ve*;jjį0 * « ‘ ‘ V ._.
liau visa burna šaukia, kad ir šis ir tas negera, bet po zalstybėj

. , . ,_____  ____ ___ ________~ .............Ypatingai šviežių cijų balsavimai.
ti. reik pačiam prisidėti, kad būtų išrinktas tas, kuri lai
kai tinkamiausiu, reik pačiam veikliai dalyvauti reika
lus sprendžiant.

Jei ir Susivienijimo daugumas narių nesirapins sa
vo garbingos organizacijos reikalais, tai Susivienijimas J kraštutinumą. Tenka palaukti 
11 patenkins gerai nariu reikalu dabar ir jo ateitis gaii'ir pamatyti, ką tuo reikalu ga- ko,
)Ut! labai miglota. . • i i . , . Igos Komunistu partijos Centro - t

Mes to dėl raginame visus nanus dalyvauti rinki ;KomiteUs, kuris visa ui ana. P3^?^8 
muose ir pasirinkti tuos kandidatus, kuriuos laikote tin- ūkuoja, tiria- Amerikinių ko- 1 ecioką.

kitų šalių, taigi ir Ame-s^tos už s™;|r kalakutų'. bibų.
ginti, neigi ji draskyti į šmo- rikos. komunistų partijos ,slaidas.,r P? Washhington, Duokite jiems gerų lietu- Palyginus su 1952 meteis 

___ 04.1L_<nevažine 10. kur kamuoia ne viską dūlią: rpmihliVnnoi nr. haa

asmenys yra lin- klaidų

kalniausiais toms ar kitoms pareigoms eiti.

v a 1Ap Vz ga
—Kodėl gi?
—Nežinau . . . viename Kri

stus buvo be barzdos.
Albinas Valentinas ir _TjU kodė) ridėjote barz. 

Madas Butėnas “Draugo <k>g?
Ni 64 aprašo religinio meno __o ar tai būtina? Kasgi 
parodą, kuri atidaryta Chi-tjkraj matė. jog Kristus buvo 
vagoje kovo 11d. barzda? Apie tai nėra pasa-

-Juodu ten susitiko 
Chicagos meno

“IŠSKRIN1NGAVO” 
KRISTŲ BE BARZDOS

jauna kvta Evangelijose, nė jokio- 
«kfld'emi2f!e *ventose knygose Didysis

i i . • , , g?" gėrio ir meilės pavyzdys žmoni-liebaigiancią dailininkę Da*-Os 
nutę Sakalauskaitė ir taip' * atgaivintojas. Dievo Sū- 

nūs ir Tas. Kuris ryžosi mirti
ni prasidėjo toks pasikalbę- mi atpirkti viso pasaulio nuo- 
jimas: dėmes—kodėl būtinai turėjo

būti su harzda • . . ?—sakė ši 
“revoliucijoonieriška” tremtinė
menininkė.

—Kodėl tik su 
j.ia'' dalyvaujate?

—Kitus du komisija 
ringavo*’ . . .

dviem kūri-

‘i.šsk ri-
Ir mes manome, kad Kri-

“Straipsnis įdomus 
jrius pataria amerikiniams 
munistams Stalino veiklos 
tiško įvertinimo reikalu

_ _ . komunizmo ubagams son 183,000 baisų." Viso’de-
niekas-b3 dau£ lupiau, negu p. dar reikia gero priedo— mokratai gavo 422,000 bal- 

■ Treciokas. Ji niekada neda- kiaušinių, sviesto, sūrių, vis- Sų, republikonai 195,000

agitacijai už atHkdaV0
Žinoma,

netgi jj draskyti i , --------- ____________________ __ _____............................ ... .... .
republikonai neteko 95,000 

...... _ b*lsy> o demokratai gavo
Vidunmuoae Rytuos apie 200,000 balsų daugiau.

. _ Egipte dabar valdo lank- Tai budinga, tai išsaukė 
to, p. JurgeIiūtei-Be-.stus jr jaUnas vyras—38 m. susirūpinimo pas rapubliko- 

rėmimus, dėl to,,žd,ninįe Bal* amžiaus Gamai Abdel Nas- nys- Minnesota yre žemės
pia palaukti, kaip ga-“" »»«’ * ^^ baldu6d%ud'im^ekkiekUkai'T° į,a’t0 9f’.stinž Kair0 Mtenkta«%f8"Ti*i

naonkv« «♦ sa,llJ kompartijų reikalus, bū-jDa orauaimas, kiek kai y,-a arabu maisto centras įtenkinti. Ras bus lap- 
tada jis Snos, a r StaH”VakanJ SLua Kitea »-
d «'aiširtaVbSfeStemo ^^'aikagent?S' 1f’!rd?jaukkad A’abų nacionalistai-jų Kefauver au
ti j, pašytų , bo^^^ie. O Balfo^^k^ il; pasauHeėi.i” Pliekė Stevenson,, ar bus

nominuo-

ginu, uvigi uiaanyu | * *ivvu, rv vjiii ui novų . • , . . .

telius. kaip kai kurie mūsų ei- seniau nekritikavo Stalino^al.nVP^a.n.e " 
lėse esantieji asmenys yra lin- klaidu: Įtiktai kelionė ir Viešbučiai,'
ke darvti’.“ ; « . ‘bet ir visokie “refresh- Smala

“Tai buvo dėl to, kad kiekvie- ments”.
Fosteris, Maskvos ištiki- na kituose kraštuose esanti 

masis linijos dabotojas, sa- kompartija, buvo pirmiausiai 
vo nuomonės lyg ir neturi. uz’mta savo reikalais; dėl to,
Jis liepia palaukti, kaip ga-
lutinai

Be

JOS

ka dėl Stalino pomirtinio ma. Kai Maskvoje galutinai nes taupumas ne ju “notų- bo specialistė. Jeigu būtu iš- gauti 
nuvainikavimo. Genau pa- paaiškės, i kokią istorijos ras”, 
laukti, kad kartais nepra-!vietą tupdyti Staliną, Ūda} Kad SLA iždas būtų ve
šautum pro šalį ir netek-......................... * ' —
tum Maskvos malonių.

O štai pasisakymas, ko-

negaus 
jos gali ne- 

Stevensonas. be
rinktas p. Trečiokas, tai jam mokratų konvencija gali 

. , . * reikėtų dar ilgai šitos spe- pasirinkti “juodą arkli”,
ir Amerikos komunistai su- damas sąžiningai ir taupiai, cialybės mokytis. Verčiau black horse. Kandidatų į 
ras laiko pagal Maskvos turime balsuoti už p. Norą tegul jis žiūri Balfo iždo. tokius “arklius“ netruks.
dėdžių nutarimą giedoti. Gugienę. Ji yra sąžininga,} Senas SLA narys. | St Strazdas
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEiKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kanados naujienos

CALGARY, ALTA

Užpuolė ligos
Sunkiai buvo sudirgęs 

Noimanas. gydėsi ligoninėj 
ir pasveiko. Euvo sunegala
vęs ir B. Yuga. bet ir jis 
jau pasveiko, šiuo metu 
sunkiai širdies liga serga 
V. Žemaitis. Jis senokai 
guli ligoninėj, buvo ki 
pasveikęs, bet vasario

if
X i. t

k
25

KAS SKAITO. ftA^O 

TAS Dl’ONOS NEPRAŠO

ibius baigsis tik tada, kada 
(baigsis mūsų tautiečių var-

s ir liūdnas likimai.
Illinois lygumoseNERAMIOJI KIPRO SALA

Nicosia mieste, sukilin.o centre, spygliuotomi; vielo
mis atitvertas rajonas, kuriame sukilėliai ypač veiklūs. 
Už ju žaidžiantieji vaikai domisi angių sargyba.

Kadangi deūoitiečiai via 
iau neviena kaita uode, 
kad jie moka dubti vienin
gai, tai reikia tikėtis, jog 
ir šį kartą sujungtos gre
tos nustebins dar nevieną.
Detroite neliks nė vieno, viai žinomas Chicagos lietu- bet nesuprantama kodėl 
kuris pagailėtų doleriuko viams veikėjas K. Kairis. nebuvo pakviestas daktaras 
tam kilniam tikslui. Velionis buvo vienas pir- kvotėjas, o gal jis negalėjo

p p rnujų Chicagos Lietuvių dalyvauti?
Draugijos narių, kurį laiką Kai kas stebisi, kodėl ne- 

SLA 3S2 kp. susirinkimas buvo jos vicepirmininku, buvo pakviestas kalbėti Me- 
o vėliau ir pirmininku/ Mėgėju Ratelio vado-

žias išleistuves, nuoširdžius 
linkėjimus ir pažadėjo ne
nutraukti ryšių su 77 kuopa.

CHICAGO, ILL.tai tis.
Sugiižome ir labai ma-, 

£a: ką laimėjome, nes ben-‘ 
drovėsturėjo laisvas rankas?

1953 m. po ilgų derybų' 
unija vėl paskelbė streiką.; 
Ir vėl premjeras St Laurent 
paskelbė šauksiąs parla-| 
mentą nepaprasto posėdžio 
ir įsakysiąs grįžti į darbą? 
Unija sutiko streiką atšauk-i 
ti, kai premjeras pašadėjo,į 
kad unijos dauguma reika-1 

Bet!
gavome tik mažmožius iri 

sutar-'

Mirė K. Kairi*
o d. mirė savo na- Išleistuvėse, kaip minėta, 

mucse Delavan, Wis., pla- dalyvavo apie 120 asmenų,
Kovo 1?

d. vėl ji ištiko smūgis ir vėl javi bus patenkinta. 
grąžintas i deguonies pala- „avom„ £ik maimožiu
pmę.

Žemaitis d a r nesenas 
žmogus, to dėl turime vil
ties, kad jam pasiseks ligą 
nugalėti.

Calgary Lietuvių Draugi
jos valdybos ir narių vardu 
linkiu ligoniui ko greičiau 
grįžti į sveikųjų tarpą.

Nepaprasta žiema

Ši žiema tikrai nepapras
tai šalta ir daug snigo. Snin
ga beveik kas dieną. vėjas 
kelius taip užpusto, kati ir 
mašinomis nespėja jų 
lyti.

Vieni sako, kad tokio? 
šaltos žiemos nebuvo 
1886 m., o kiti tvirtina, kad

turėjome pasirašyti 
tį 2 metams.

Ir dabar derybos jau ve-į 
damos kelis mėnesius. Ben
drovės sako negalinčios nie-j 
ko geresnio duoti. Jos pasi
tiki, kad liberalų valdžia 
vėl bus jų pusėje.

Kuo tas baigsis, nežinia, 
bet darbininkų tarpe yra di
delio nepasitenkinimo ir 
kartu pasiryžimo neduoti 
save skriausti. Darbininkai 
turi ir premjerą priversti 
atsisakyti pataikauti gele- 

va‘ žinkelių bendrovėms. Jei 
leista kitiems darbininkams 
streiku palaužti godžių 

nuo darbdavių užsispyrimą, tai 
ta teise turi naudotis ir ge

Kuopa paprastai susiren
ka kiekvieno mėnesio pir- , .. , ,
rnęji sekmadieni, bet ka. tose draugijose, bet del sil-

dangi balandžio pirmaii ..... . ,
sekmadienį via Velykos, tai IM?es kele.nils metuf buvo >s joje vietoje.

. visnnmpmnps veiklos nasi- nukeliamas i
balandžio <8 d. \ ieta ir va-* kelioliką. metų A- P00’“* operuotas

buvo siuvėjų unijos agentu, Veikliam mūsų kolonijom 
'» et prieš 2 metus buvo išė- lietuviui A. Pociui prae.tą 
jęs į pensiją ir apsigyvenęs savaitę St. Mary’s ligoninėj 
savo giažiucse namuose (Rochester, Minn.) padary- 
Eelevan, Wis. ta operacija. Linkime ligo-

Velionis palaidotas Chi- niui greičiau pasveikti ir 
tacp.s š. Kazimiero kapinė- grįžti mūsų

Rimtai susirūpinta lietu- se. Liko nuliūdusi žmona dirvonų arti. 
viais karo veteranais. Rūpi- ir duktė, auštesnės moky-
namasi, ka i j»e galėtų įsigy klos mokytoja. - -------------
ti namą su sale, kuri Deroi---------------------------------
to lietuviams labai reikalin- ROCKFORD, ILL.

Jis veikė ir ^vairiose ki- vas?
Ir aš linkiu pp. Aleksy- 

Jau nams geriausios laimės nau-

Perkūns

tokie šalčiai iretno 18*3 ježinkeliečiai.
metais. Kurie is jų sako tei
sybę, aš nežinau, bet kad 
tikrai šalta, tą pats savo 
kailiu patiriu kasdien dirb- ^idžit 
damas lauke.

Mat, dirbu prie geležin
kelio atsarginės šakos, 
reikia patikrinti kelia, tu-1; ,nus 
rime kasti sniegą, bet ką
vieną dieną atkasame, kitą ____
vėl užpusto'. Taip kovojame Buvo atskrid 
su gamta ir noKantrtai lau- A Kučinską, 
kiame pavasario.

Vieta ir va' t!?u,k.«s-.. 
landa kain visuomet. elionis

Visi nariai kviečiami da 
lyvauti, nes bus renkami 
centro tarybos nariai ir SLA 
seimo atstovai.

Veteranų pobūvis v įsuomenimu

J.V.

HARTFORD, CONN.

mai—šalinimasis nuo lietu- daryti tos garbingos organi- 
viškos veiklos ir savos ben- zacijos nariais, kurios vie-

ga.

Tau buvo rašyta, kad Ka Važios Aleksynų
reiviams Remti Dr-įa nutarė -Įsisiuvąs

druomenės. Studentas šąli- nintelis tikslas yra paduoti u2sį^ar' ti ir 
, .. naši nuo viso, kas jį sija ranką vargan patekusiems - 'L
Kompanijos gu ^vų graštų,

. a-a^a^ 11 JjetuyjgkCiS paVaiucio >« »«** jutu-matiu, uauv iv ony- j •
tvirtina, kad jų pajamos nedalyvauja spaudoje riaus valdyba balandžio 11

ia kelti atlyginimų, nekejja jr nesisieloja lietu- d. pradeda narių, drabužių Amerikos Lietuvių Vete 

vajų

Geležinkelių 
lieja krokodilių

jos turima gra-

Bendruomenės 
suvažiavimas

Gegužės 5 ir 6 dd. čia 
Kovo 11 d, SLA 77 kuopa bus rytinio pakraščio (Bo- 

New Yorko. Nev.ar- 
Fhiladelphijos ir Baiti- 

nams, išvykstantiems apsi- morės) apygardų suvažiavi- 
gyventi į Floridą, išleistu- mas lietuvybės išlaikymo 

Lietuviu Bendruomenės

,’ net atsisako tautiečiams gyvenantiems dovaną, arti $10,000 ati- Lietuvių Kultūros Draugijos stono, ]
’ j. . • K i/- , duoti veteranu namo ton- surengė nn Aleksv- kn Phiraides ir var- uz jurų-manų, Balfo 76 sky- , • siuen&e pp. /viensy ko, rni

bet jų pačių skelbiami, duo- "įkais reikalais, nerašo lie- ir avalynės vajų?’ " re.nv Memorial Building Ine. ves- Jose dalyvavo apie 120 ir
Kai r°?°’ -ka? taviškoj spaudoje, mokėda- Nario mokesti galima už- Komitetas ta proga rengia ...........................
tu- ^.ellU b,endl°VeS dldZ1U' mas vietos kalbas, negina simoketi ir pinigines dova- “presentation” — Įteikimo Pv°;iSar(!lz^. vaisių pirmas kalams aptarti.

A. Kučinskas icinuių ovcvimųjų vnij/c. vaiuyoos nan ir oameu. • '*• “‘“v
Greenfield.

pimgi
ir nepopuliarina Lietuvos nas įteikti pas 
reikalų svetimųjų tarpe. valdybos narį ir balfieti,

“Prokuroras” J. Viliušis, turintį tam tikrą valdybos ’ LLcU 
reikia sakyti, savo pareigą pirmininko pasirašytą lapą Grand Riverl.

apylinkių

kviečiami

Geležinkeliečiu bėdos
Sausio 

taitis su
1 d. pasibaigė su- 
geležinkeliu ben-

kiekviena nc^bv’« ^us balandžio Prabilo kuopos pirminin- Į suvažiavimą 
- — - 7 d. American Legion Hali kas Rumčikas. Jis apibu- šių apygardų ir apy

prie dino Aleksyno veiklą kuo- vadovybių nariai ir kiti Lie
poje, prašė neužmiršti rock- tuviu Bendruomenės veiki-

atliko tinkamai. Jo kviesti -Contributom List’; ir pas Veteranai maloniai kvie- X*
Kovo 10 d. Calgary aero- liudininkai parėmė studen- visiems detroitiečiams žino- čia visus rėmėjus atsilankyti }oi? Miami J * bu- k-obn-
ome nusileido jaunas oro tams keliamus kaltinimus, mus prekybininkus: A. Pa-ir prašo Mielus užsisakyti t0J^^mXtrius pra- svarios apkaite een u 

pajėgų karininkas, lietuvis Gynyba - -....... »• v.a..-p. o seb.etonus p.a svaib.os paska.tos, centio.

linkių

di

ano-
Algirdas Kučinskas, atskri- liudininkais 

drove. Eina dery bos sutar- dęs savųjų aplankyti. sten 
čiai atnaujinti. Darbininkai Čia jį pasitiko tėvas, bro- menės
reikalauja pakelti atlygini- lis ir sužieduotinė ir tuoj studento finansine būkle. parduotuvė, 
mus, pagerinti draudimo są-išvyko pas tėvus p^ighhtin- “Gynėjas”, teisių dakta- Kaip anksčiau taip 
lygas, duoti ilgesnes atosto-gale. Pravažiuodami Lang-ras St. Daukša, tikrai mei-šiais metais A. Patalausko 5-1298. Ed\var< 
ras ir kt. don užsuko aplankyti J. striškai įrodinėjo, kad stu- h* P- Vedeikos pai'duotuvėje WE 4 9132.

i jus . v nane^ retcis 
ir 4-8269, Casev Ambrose WE 

d Keblaitis

Geležinkeliečiai yra blo-Zvankauską ir Panewnykus. dentija savo pareigas, kurios “Gaiva” yra priimami re
gesnėje padėty kaip kiti Kitą dieną apianki Cal- yra pirmoje eilėje pasiekti ai ir avalynė, 
fabrikų darbininkai. Maža gary Lauruškas, vienintelį užsibrėžto tikslo, atlieka Žinoma, kad jau atsiras
tėra darbdavių, kurie patys lietuvį advokatą J. Sniečkų- tikrai pavyzdingai. Jis nu- ir tokių, kurie paskaitę šias
pakelia atlyginimus, bet. Smith ir 2:15 vai. p. p.p rodė, kad lietuviai studen-eilutes sušuks: jau mums
reležinkeliu bendrovės yra vėl pakilo į padebesius ir tai Montrealio aukštosiose įkyrėjo visos tos aukos!

mielas detroitieti, nu- 
mintimis į tuos

guma pirmauja. laisus, kada stovėjome ei-
i “Teismas”, kuriam piimi- lčse prie Balfo gėrybių pa-

blogiausios, jos tegalvoja staiga išnyko rytų kryptimi, mokyklose yra ne tik ne pa- ^et, miel
apie uždarbiu mažinimą. ! Riiūnėli* ^kutinėję vietoje, bet dau- skriskime

-------  •------ • laikus, ’•
Nors Kanados konstituci 

ja užtikrina visiems darbi
ninkams laisvę streikuoti, 
bet mes ir tos teisės neturi
me. 1950 metais mums su
streikavus, ministeris pir
mininkas St. Lament įsakė Lentai
grįžti į darbą ir dirbant teismą”

ijūnėlii

MONTREAL, P. Q.

“Studento teismas”

Montrealio lietuviai stu 
surengė “studento! 

Patiekti kaltini

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

Ar/lf7.4 VALGIU KNYGA
Su Terptnutine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėses, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingu patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimt’ įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgiu 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. Bro*dw«y So. Boston 27, Mass.

B. Keblaitsenė.

DETROIT, M-Cg.

OVasario € c. i.rlr'
ZAS GRIGAITIS, f *, ,-c 
lu amžiaus, kilęs iš Skar 
dupių kaimo, Keturvala- 
l.ią parapijos, Suvaiką ap
skričio. Palaidotas Holy 
Sepulchre kapinėse. D?- 
•roit, Mich.

ką, su kuriuo atsiųstas ir 
garbės ženklelis. Jį 
pirm. Rumčikas.

Dar kalbėjo kuopos or- S, 
ganizatorius A. Pocius, p. Buri

prisegė Lie|uvai|į karo tarnyboje

Milinskiu. gyvenančių 
MBI Rd\ duktė Bad- 

Pocienė, yisi kuopos buvu- borą įstojo į moterų karo 
šieji ir esantieji pareigu- korpusą. Fort McČlellan 
nai. Kultūros Klubo prez. stovykloje ji atliko pagrin- 
Makauskas, moterų atstovė dinį karišką apmokymą, o 

kiti. dabar ji ten eina maširnaš-
Kuooos pirmininkas Rum-čio ir raštinės tvarkymo 

čikas įteikė Aleksynams fo- kursą.
to aparatą ir 2 kėdes, kad-----------------------------------
jie pajūry galėtų patogiai 

| sėdėti ir svajoti.
Po visų kalbų pakilo p. M -

Aleksynienė ir norėjo kai- N,u,a 8,1,0 ',doVbe
bėti, bet dėl didelio susi- Kovo 11d. susirinkime iš- 
jaudinimo tik trumpai pa- rinkta šitokia Balfo 31 sky- 

b dėkojo visiems už linkėji- riaus vadovybė: 
mus. , Pii mininkas .A. Vagelis,

P. Aleksynas prisiminė segi*. I. Savickaitė, ižd. S. 
darbe turėtus sunkumus, Jasutis.

P.
•-k • T* » • . •

gra-

WORCESTER, MASS.ninkavo teisininkas Gražys skii’stymo sandėlių ir rašė- 
l (nariais buvo teis. Žmuidzi- me graudingus laiškus ne 
; nas ir literatūros dr. H. Na- tik savo tetulėms, bet ir ne- 
igys), vistik rado mūsų stu- pažįstamiems, kad gelbėtų 
den J į kaltą nesidomėjimu vargstančius, tada nebebus 
Lietuvos reikalais, lietuvių graudu tą doleriuką paau-
kalba bei istorija, šalinimu- ’<oti tai organizacijai, iš Ir šiemet gausite 12 pus 
si nuo visuomenės ir nedaly- kurios taip dar nesenai vie- lapių kritikos ir satyros lei 
vavimu jos veikloje. ui mažiau, kiti daugiau esa- dinį “Kultuvę”. Kas nega

Publikos atsilankė apie me gavę. lite jos gauti pas spaudos — 'rSt* komisija-
120 asmenų. Jaunimo kuris O tie beimta.i, kūne ne- 2a jo rengėjams už tokFas gra-Babickas ir K. Jonaitis.

BROOKLYN, N. Y. 
Kultuvė vis tik bus

lanko vidurines mokyklas, ^ame Balfo pašalpų ėmę ir centus pašto ženklais — 
nesimatė. tremties vargo nepatyrėme, “Kultuvė” bus atsiųsta į na-i ♦ttętTTTvTT.T-r , -.T r-r. .-r

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI’
Remkite Modcmiiką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PBARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

tei juris reikia vaistu, kreipkitės pas resristruotn vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medi-ka’iškus 
daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipjri, vaistai yra pasiunčiami per pa^ta į 
ir j kitus miestus. Be to. užlaiko geriau- 3 
stos rūšies kosmetikos, skutimosi reikme- * 
nu. knygų, laikraščių, filmu sa’dainiu. J

Šis pirmasis “teismas”, gerai padarysim prisiminę, mus. Rašyti taip: Kultuvė 
reikia manyti, bus įžanga į k«id geriau yra duoti negu 373 So. 2 r.d St., Brooklyn | 
panašius “teismus”, tik atei- imti ir pareiga šelpti saviš- 11, N. Y.
tvje rengiant tokius “tei —■ - ■ —....... . —
smus” nereikėtų apsiriboti 
“išrinktaisiais”, bet sudaly
ti sąlygas ir platesnės visuo- Dabar sių8ti įvairius vaistus j Lietuvą iki $30.00 v;t
menės balsui išgirsti. Tas tės be rusiiko muito, jei kas atsiunčia iš Lietuvos 
gali inešti sveikų minčių.

J. Valeika

Siunčiame vaistus Į Lietuvą

receptą. Mūsų vaistinė siunčia streptomiciną, peniciliną, 
rius vitaminus ir kitus vaistus su geromis pasekmėmis.

*►
t

nuo pydytojo f
įvai.

Mes dykai supakuojame ir atliekame pasiuntimą tiems, kurie J 
pas mus perka vaistus. Ui pusę svaro vaistų siuntimo kaina X 
yra $1.30 laivu ir $2.30 oro paštu.

Visi skaitytojai rašykit man dėl platesnių informa-'iių.
Vytautas Skrinska

. detroitie- REGISTRUOTAS VAISTININKAS «.
į čiams būtų lengviau pari- > Kelly 3q„ IM narmacy, Worcester, Tel. PL 3-4M0 L....

DETROIT, MICH.

1 ik vieną doleriuką ir 
liekamą drabužiuką.

Kad mieliems

at-
*ev* Idcal

šaltkošės. riešutų, cigarų, eiga re.': u 
nių gėrimų.
VYTAUTAS SKRINSKA

savininkas

•r <ka-

aaaąaaaąaaaaaaaafr^aaea
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Knyga apie velnius
Literatūroje yra pasako- tiesa, 

jimų bei padavimų, kur 6. Praskleidus blaiviu 
kankinamoji auka prakei- protu šitą visą velniavą, ga- 
kia savo piktadarį ar doro Įima įžiūrėti, kad viename 
gyvenimo tėvas prakeikia kaime sunkiomis šeimos 
vaiką, kuris pakėlė prieš jį* gyvenimo apystovomis au- 
ranką, ir tie prakeiksmai gūsiai mergaitei jos lytinio 
yra išsipildę. Tai supran- brendimo metu psichikoj 
tama dievišku ir žmogiškai įvyko staigesnių posūkiu 
psichologiniu požiūriais, bei išgyvenimų.. Psichiatrai 
Saleziečių knygoje pirmą gydytojai bei psiehoanaliti- 
kartą pasaulis išgirsta, kad kai nurodo, kas dedasi jau- 
Dievas yra prielankus pik- no žmogaus sieloj tuo lai- 
tadarių gerųjų žmonių pra- kotarpiu. Jie žino išimčių 
keiksmui. iš paprastos taisyklingos

Į ką gi turi pavirsti tada brendimo eigos. Tos išimtys 
žmonijos gy venimas? Ko- liudija iškrypimus, ligūstus 
kia tada Dievo numatyta polinkius, ir kitokius sielos 
tvarka Žemėje? sutrikimus, šiuo atveju ga-

4. Prakeiksmas yra pa- Įima apsieiti ’oe prakeik- 
gonybės liekana, tokia pat smų, be magijos ir be vel- 
kaip burtai, kerėjimai ir ki- nių. Ar visada yra velnias 
tokie prietarai. Jie liudija ten, kur žmogus padaro 
tikėjimą ne į Dievą, bet į piktą darbą, tai atskiras 
įvairių magijos jėgų bei klausimas.
dvasių buvimą ir veikimą. •
Tos paslaptingos, magiškos

NESULAUKIA PAGROBTO VAIKO

Kario uerald Oamman Seimą apleidžia East Meadow, 
N. Y., ir vyksta į tėvo ūkį Neuton. Iowa. Praeitą spalio 
mėnesį piktadariai pagrobė ju 3 metu sūnelį ir iki šiol 
tėvai jo nesurado.  

Socialistai pasakė: Ne

vynę, jis nusistatė likti Lie-
J tuvoje. Metais vėliau jis 
■ buvo suimtas ir išvežtas į 
i vergų darbo stovyklą Sibi
re, kur jis mirė, sulaukęs 
vos 54 metų amžiaus.

Lietuvos socialistai visuo
met jį prisimins, ir jo var
das užims garbingą vietą 

, S o c i a listų Internacionalo 
i istorijoj.

Su broliškais sveikinimais,
t

Jūsų
Morgan Philips,

Pirmininkas
Julius Braunthal,

Sekretorius

'Darbininkų vadas 
turėjo 200 tarnų

Pereitą kartą pranešėme 
apie lenkų komunistų vado

Kovo mėnesį buvo susi- laisvas darbininkų judėji-; B. Bierut, ištikimiausio 
rinkusi Ziuriche, Šveicari- mas visuose kraštuose, ku-, Maskvos tait no, mirtį. Tas, 

posėdžiavo dvi die-riuo komunistų diktatūra , Laisves žymite dai-
joj, ir
nas Socialistų Internaciona- pavergė.

z i ū- z- - \ ~ . • Kiekvienas kultūrininkas, lo generalinė taryba. Daly- Generalinė —— ----- ,.oiofvK;(okult.rt.nes) dvas.os ate.- j . ,ika a,. . va,st bi ? nariai. 0 pasveikinime Prancūzijos l.es pat,-.jotas .. valrtyb,-
na žmogui į pagalbą ar- l.au- b p£.skai,es dvasinės be to Vidurio ir Rytų Euro- ministeriui pirmininkui Guy wnUa , kūno ankstvva
jas. jam kenkus.es, .starus vaWžjoį F buįta knvge. socialistų partijų trem- Mollet, kuris yra Soeialist.- pirtis - nuostohs 
tik tam tikute^ poakius, lę <<gėtonas grasina pašau-tyje, ž y d ų organizacijos nio Internacionalo pirmas lenKū

taryba savo Lenkijoje”, “didelis tos ša- 
jūziios Bes patrij

kurio

—Alou Maik!
—Labas vakaras, tėve!

Kas girdėti South Bostone?
—Šlėktos naujienos.
—Na. o kas taip?
—Tu turbūt žinai, kad ai- 

risiai rengė aną dieną šven
to Petriko kermošių Saubo- mas.: 
stone? galvota

ankstyva 
ne tik

tautai, o ir viso pa-
greiciausia pasakys, “Bund” ir Socialistinio JaU-vicepirmininkas, palinkėjo šaulio darbininkų Pįdeji-

kad tai vra žalinga visais nimo Internacionalo atsto-jam ir Prancūzijos socialis- mui > pabno o, , ,
delegatai. Bu- tams rasti būdus gyvybi- gyventi šioj ašarų pakalnėj, 

klausimai: mams krašto reikalams iš* jjg turėjęs ne mažiau kaip
. , . j • . * knygelės platinti pasaulie- . v,,.i(rinklavimas spręsti. jo ištaigingu vasarviečių,ta: i;? tu sakys,. Maiki, ar sma,s. y panaudojant tam žiu-«al.1)e ^s j,. i:le.asami.; 1. Nusiginklavimas. -o- važinėjęs savo atskiru trati-

tai nėra svieto ištvirkimas, tikrus daiktus. Jei truputį - skaitytojo mintis ir tolina 2. Artimuose Rytuose Į Įvykstantį 19o6 metais kiniu j0 rūmai skendę pra. 

čiau. kad tai yra ištvirki- dvasios nebeklauso žmo
gi eičiau ui bus neap-gaus. . nizacijos narvs). perskaitęs 3. Socialistinių partijų tinis Internacionalas nutarė Kailgtis' netekus tokio* darbi-

reikaiautnas. Nes Knygoj šėtonas grasina j turi asti pašaukimų laikysena komunistinių par- pasiųsti tris delegatus. ninku vado!
ponios pripažįsta, pasauliu, gausu tos magi- EkzorcizmŪ uju atžvilgiu. J-G.

kuri kerojo ,r žydėjo vvkd* stai didvvriškaš N'usiginklavi 
laikais, kada zmo- *

tam
kad ir beprasmiškus, 
minties.

be
Be to dažnai rei- liui’

. ....... . i ,. . , • kad tai yra zaimga visais nimo internacion
nas .r z.u.-Ees katinu. nūs.-kal.nga tart. tuos posakius atžvi, iai; Katai;įu Akci-vai. Viso 46 dėlė 
rosta: jam re.kia geresnio esant tam tikroj padėtyj jos jfc j tos vo svarstomi šie
ir įvairesnio pasilko. Na, ar palydint tam Ukrais veik-J,,- „asaniie- . ..........................

1 jį nuo Dievo. Ateitininkas (Arabija, Izraelis) taikos Azijos Socialistų Kongresą bangoje, juose buvę apie 
gi (katalikų jaunimo orga-išlaikymas. Rangoon o mieste Socialis-200 tarnų. Tikrai yra ko
nizariins narvs'l nprskflites o. Socialistinių paitijų tinis Intel nacionalas nutaiė o-oiiptje ■nptpVnvt tolzin zlurl-ii-

—Žinau tėve. jeigu te
—Tai turi žinoti ir tą. kad katino pareiga yra gau- jo 

kad tie atlaidai neivvko, ba dyti žiurkes, tai jos turėtų senovės .amais, Naua zuuv- - • ...
k<psas pakišo koją. atsiminti, kad priėdęs kito- nes nesugebejo sumegsti sa- Einm'n K

—Kaip tai kipšas? kio maisto katinas nenorės
—Nugi užėjo toks našiu- žiurkių gaudvti. Jos

rimo klausimą

..... . . nijoj blogiu,vv galvoj įvykius su jų pne-
..........................................žasdmte iv iromis, kada viu sti rjnimas

tęs šturmas su sniegu, kari sntoj vietoj įssistiesęs ir gamtos dėsnių pažinimas 
ir aš pats tik per biskį galo žiovaus. Bet kai jis žiurkių tebuvo užuomazgoje. ^-g
negavau, tokia buvo zavie- negaudys, tai jis bus nie- 5. Nepatikėtina, kad vėl- sąmonės

žmo-ręteravo Julės Moch, nuo-p , . . . . -DainUOS 40 chorų
Kunigo pašau-bitinis Prancūzijos atstovas Stl 1500 dainininkų

tartum yre ne iietu-nusiginklavimo tary- 
gyventi pa- boję. Jis nurodė į sunkumus 

gal išpažįstamus krikščiony- įgyvendinti nusiginklavimo

Žvironui Mirus ___
,. ~7 7K, , i Liepos 1 d. Chicagoje
Lietuvos Socialdemokratų įvykstančios dainų šventės

niekas niai

Kazimieras, ir abudu yra kams 
pagarsėję gyvatėmis. Petri- k ; t 
kas išvijo iš Airijos, o Ka- tę. 
zimieras jų priveisė Lietu- —-
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voie. Vadinasi pasidaro lyg 
ii- bičiulystė. Taigi dėlto ir unija 
nuėjau. Mislinau, kad airi- jie r.ak 
šiai parodys ant Brodvės. iasi.tai ne d ė

principus, ne religinės kontrolę. Tą kontrolė V aka- partijos užsienio delegatu-; komitetas n.-aneša kad iau 
mės kėlimas ir ne dva-valsty^s st^ranto vie-ra gavo iš Socialistų Inter-! chol^ su aJ ie

Sovietai (Rusija) nacionalo si užuojautos pa--j 500 dainininkų. Iš ju pu_ 
įas tam-reiškimą:

Vokietijos Brangūs draugai, 
suvienijimu. gdju skausmu mes ga- 
nusiginkla-vome žinią kad drg. Anta. 

nusi- rmU-A Sibire,

sė iš Chicagos, bet yra cho
rų ir iš tolimesnių vietovių: 
Nevv Yorko, Bostono, Lavv
rence, Mass., Toronto, Win- 
nipego ir net iš Los Ange
les.

Komitetos išsiuntinėjo 
chorams aukų lapus ir pra
šo visuomenę aukoti, kiek 
Įkas išgali. Aukojusių nema- 

nuopelnus ^iau kaip .$ 5, pavardės bus 
paskelbtos Dainų šventės 
vadove.

žinią, v.x&
nas Žvironas mirė

u- gbiklavimo kontrolės be nu- kūdamas nelaisvėje..
— v i i i *4. SiginklH\ imo* Reikia siti Socialistu Internacionalo kalba geba siek tiek galvoti, um ]ar,)sniškai> socialistų internacionalo

nesitenkina katekiz- 
lūpine malda, o

kurie dabar gauna riaumoja, kaukia, unkščia, 
dolerius per savai- spjaudo, vemia, žaloja kle- mu ir 

bono automobilį, ____
Maiki. pilnai su ta- balsu šnekėdamos su jas va- saleziečių knygelė gieičiau-

sedanas, kad katinams i ančių kunigu, skundžiasi šiai sukels ne tik Įkyrių abe- 
-Jeigu jam ant Liuciferio ir pan. Jon^ tikėjimonerei kidinga.

. r; ■ > rėkia ir faituo- Arba vėl. Ko verta pra_ bet ir stačiai
būtent.

d<
becbe
kad

. vardu norime išreikšti Tam- 
Generalinė taryba nusi- stoms mūsų nuoširdžiausia 

statė, kad socialistinės par- užuojauta.
•' išku tijoS kiekXiename krašte Drg. Žvirono

aarl G.aro spaudimą į savo vy- Lietuvos socialistų sąju- 
. riausybes ruošti ir palaikyti džiui prisimename su dė-». kad jie bū- našvstė apie užgimimą An- rninc‘ių

pati
JIE IR UŽ TAI BAUDŽIA

r.e: gyvatės. Mane 
kabino ant tvoros.

— Na, nieko nepadarysi 
tėve, gyvenime pasitaiko vi- save < 
>31 p. >~u J-

—šiur, pasitaiko. Žiū- žuvies 
l ėk, kas dabai Anglijoj da-et ai 
losi. Kiau ri

—Žinau, tėve:

C r K , . , , . . paneštų v is-s vatsvy-liau jr v nnjaus universiteto
uz- --.a.' jie įeKia. Sulipa arba pasaka apie angelų ko- Saleziečių kunigų ordino bes. šitą klausimą reikia nrofesoms. Jis buvo gerai 

aut tvoi ų. pastato savo vuo- vą su velniais. uždavinys yra jaunimo švie laikyti pirmaeiliu ir jį rei- žinomas saVo krašto socia-
< „i.ip šventas Jurgis Bažnytinis antspaudas timas. Sprendžiant pagal kia visame pasaulyje pla- kstu saiūdvie kaip Lietu

ką. n rėkia. O jei-ant tos knygos visiems skai-knygą “šėtonas giasina pa-čiai kelti. vos Socialdemokratu Parti- krautuvės pardavėjas užtai,
s (iuosi smožvtos tytojams sako, kad visa, kas šauliui” kyla atsakymas, ko- Artimųjų Rytų reikalu įos centro komiteto" narvs. ka(^ ^an^e išdėstė kny- 

kitokio sto^o, tai čia parašyta, yra šventa kį menką švietimą bei au- generalinė taryba išklausė Vokiečiu okupacijos metui^as sit°ki°j eilėj: 
euę jie dar pasiu- klėjimą gali duoti saleziečių Anglijos ir Izraelio atstovus Lietuvoje nuo 1941 iki 1944* “Mes norime gyventi”,

piausis. Bet žiū-dziegorių. Tėvas jį atstūmė, mokykla ir kokio siauro ir nusistatė kviesti visus ir metu jis dirbo nogiindžio’ ^an^ora^^ šešėly”, “Toli 
tenai irgi rint iš kitos pusės, Maiki, Tada vaikas pasiuto. Išmušė akiračio Į>ei ' ‘ -• ----- —‘ 1 * 1---- 1---- ”

Bratislave (Čekoslovaki
joje) buvo suimtas knygų

ks ir

ura; avu Anglijos leidžiu gazietą tėvui iš rankų, nu- galvosenos
primityvios daryti įtakos į savo vyliau- rezistenciniame sąjūdyje ir!nuo Maskvos’

turi išeiti au- sybes taikiomis priemonė- buvo komunistų 
buvo 
kuris 

rinkdamas 
pavardę.

nori pradėjo žiūrėti į dziegorių. jojimą (obskurantizmąl tų ,en tarpvalstybiniuose nesu- 
aigi, Aš klausiu tėvo, kas čia pa- laikų, kada liaudies mintiji-,s:pratįmUose dažnai jaučia- 

dengė nepramušamas ^ įa]jnga Maskvos įtaka 
ietai U hiuoksnis, Vpcpnai Maskvnip ivvlčP.<

>iauc’.a sniego pugo 
—Ne. Maiki, ne pugo

ale katinų unija organi 
jasi. Ar tu negirdėjai 
tai?

—O kur tėvas api
girdėjai? nieriais, o dabar visi

Maiki, aš plačiai po organizuoti unijas. Tai
. \ ietą vandravoju, tai viso- >akuu. negalima padyvyti, sidarė, o tėvas sako, kad 
šokių naujienų išgirstu. Sa- kad tos anglikės padarėitai buvo streikas.’ Maūd, burtų bei pi 
koma. kad Londone susida- uniją katinais rūpintis. To-i.sako, mūsų susiedijoj vai- ka^a žmones veikė 
rė unaravų leidžiu susaidė, kie dab r laikai. Ar tu ži- kai padarė savo uniją ir da- kos Jėgos-

bar tėvai turi jiems mokė- Išleisdami pasaulin

Nesenai Maskvoje įvykęs 
Komunistų Partijos kongre
sas neduoda jokio įrody

tą mo. kad komunistiniai prin- 
ti po 25 centus valandai, knygą saleziečiai liudija, cipai, komunistinės dikta- 
jeigu nori, kad auzoj būtų kad lietuvių tautoje krik- tūros politika būtų pakeisti, 
pakajus. Jeigu valanda išeis ščioniškoji kultūra yra Ia- todėl nėra jokio pagrindo 
ir jie negaus kvoterio, tai bai, labai menka. Deja, su demokratiniam socializmui 

koks milionas katinų, kurie juk sakiau, kad tu nevis-'jie raidavei pradeda streiką tokia pažiūra lietuviai nei keisti savo laikysena komu- 
(iirba savo ponams kaip ką z.inai. Bet ąš tau paaiš-Įir kelia auzoj lermą. Taigi katalik*ai nei leberalai lietu-m'zmo atžvilgiu, 
paprasti Kibel iai. Jie gau-ki:isiu. Pereitą nedėldienį matai, Maiki,, kad dabar rėtų sutikti. Palieka kietas
d*, žiuikes vereuzėse, ša- nuėjau p^s savo susiedą'gyvenam unijų gadynėj ir * j jjūdžiui
pose. ofisuose, ant farmų ir Maslionką tabako pasisko- yra visokių unijų.

negauna už tai jo-imti. Radau jį skaitant ga- —O kur tėvas tokią pasa-
Chruščiovo žodžiais. So- mis 

“kur vietų Sąjungos Komunistu

kyli pasivadino “Cats Pro- nai, kad pas mus Amerikoj 
teetion League” ir reika- K vaikai organizuoja uni- 
Jauja, kad būtų pagerintas jas?
i alinu gyvenimas. -Jos išfi- —To aš negirdėjau, tėve. 
ptriavo, kad Anglijoj yra —Mat;,i, .Vaiki, aš tau 

<akiau. kad tu

įtur.
JOS

l-

pūlės, net paėsti ne-zmlą. Jis skaito, o jo vaikas ką girdėjai? 
žmoniškai. Pieno - ėd’ ir žiūri i dziegorių. Pra-; —Ve, tu

dė;-.’.'-i- gauna, bet žiurkių 
pat\> turi pasigauti. Bet vaiku 
los Jeidė> vokuoja, kad pie-jradt

mag įs

atsisaky
mas sudaryti vieną frontą 
arba vykdyti kokį bendra
darbiavimą su diktatūrinė-'

1
LENGVAS RUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis. 636 Broadway, So. Boeton 27, Mase.

partijomis. 
Generalinė taryba laiko.tuojaus, “kur vietų Sąjungos

šnekėtis, girdėjai”. Jeigu tu man ne- Partija turi 7,215.505
ie tėvo ir tiki, tai aš daugiau nieko'rius. Gyventojų ten
pirštu į tau ir nepasakosiu. Gudbai! apie 200 milionų. i i

u dviem 
pi

r< įdvti

m 
pribėgo

na-, kad pasikalbėjimams su 
yra' Komunistais tarptautinėje

.plotmėje mažiausia sąlyga

kenkus.es


No. 13, Kovo 28, 1956 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktu

Skulptorius Rimša 
parašęs laišką

ji labai brangi. Už bulvių 
centnerį (110 svarų) praei- 

Ir Amerikine .,1 *5-tą 1>udeni veikėjo mokėti net„oL d'uninkis pX 100 ™bli* Ma‘- metai buv°

blogi.Rimša parašęs laišką vie
nam brooklyniečiui. Daili- Mėnesio paršiukas 
ninkas gyvenąs Margių kai- 200 rubių
me, Paežerių valsčiuje, ne- , Tnž-. Daršiukus aU£ri-toli Pilviškių. \ n i įizeje paršiukus augi^

* na visi, kas tik gali. Uz 4-o
Jis skundžiąsis akių susil- savaičių paršiuką moka 200 

pnėjimu ir gyslų sukieteji- rublių. Sviesto svaras—iki 
mu, jis jau turis 75 m. am- 15 rublių.
žiaus. i

Tebesąs gyvas ir jo brolis Neat«ižvelgė j vietos
Juozas, kuris jau peržengęs ^Patumus 
per 80 metų. Jis buvo veik- Lietuvos komunistų parti-1 
lūs knygnešys ir 1905 metų1 jos pirmasis sekretorius A. 
veikėjas, rašąs savo atsimi-, Sniečkus Sovietų Sąjungos 
nimus. ! komunistų partijos suvažia-

Jauniausias jų brolis Jur-Įvime skundėsi, kad Maskva 
gis esąs sveikas ir darbin-jl>er dau£ kišosi į Lietuvos 
gas, jo sūnus esąs inžinie- žemės ūkio veikalus, neatsi į

DCLI.ES formozos saloje

Lankydamas Azijos kraštus valstybės sekretorius 
John Foster Dulles buvo užsukęs ir j Formozą pasima
tyti su nacionalinės Kinijos vadu čankaišeku ir aptar
ti abiem kraštam bendrus reikalus.

Važiuojant pažiūrėt Amerikos
(Tęsinys)

neišvengiama!—tas išsipū-' 
tęs burbulas turės sprogti,; 
kaip sykį jau sprogo 1920, 
metais po pirmojo karo.

Tada kainos irgi buvo 
išpustos iki padangių. Spe
kuliantai užpirkdavo laukus Atėjo paskiria valanda ir arenos šeimininkas davė 
ir parduodavo lengvati- ženklą pradėti programą. Muzika sugrojo maršą ir are- 
kiams sklypus namams sta- non išėjo margas kaip genys toreadorų paradas. Torea- 
tyti. Tuose laukuose nebu- dorais vadinasi bendrai visi bulių kovos dalyviai. Pir- 
vo nei vandens, nei elektros, ma visų joja i-aiti pikadorai arba ietininkaj. kurie ligo
nei kelių, bet nepatyrę žmo- mjs picomis atakuoja bulių.

fSU ’*š° tena* * stančių Paskui seka kapeadorai kurie įaudonomis kapo- 
! “ KaMvyko krachas, tai mis Orkomis) erzina gyvulį.

tuos laukus valdžia išparda- p° jų eina bandenlėrai, liesdamiesi'po dvi bandė 
vė už mokesčius po $27 už viles. Tai yra kokių 18 colių lazdos su aštriais galais, 
aklą, o žmonės buvo mokė- kaip žeberklai. Prie smaigalių pririšti šlamančios me- 
ję už juos iki $8,000 už džiagos raudoni kaspinai. Kai bulius kovoje pavargsta 
'akią. .ir atsisako savo priešus atakuoti, tada banderilėrai su-

Aš nenoriu būti pikto varo tuos smaigus jam į sprandą, 
pranašas, bet noriu patarti A , .......
lietuviams, kurie ketina Ant pat galo parade eina matadorai, kurie ilgomis 
pirkti Floridoj žemės ar P,ieno špagomis bulių paskerdžia.
namus, gerai apsižiūrėti ir Visi jie pasipuošę labai spalvingais, ispaniškos ma- 
nesukišti savo sutaupų. O dos kostiumais. Blauzdinės geltono šilko,gi aptemptos 
žmonės kiša savo pinigus kelnaitės mėlynos spalvos. Marškiniai išsiuvinėti auksuelzoifoil . . . . * . . . . .

nūs, o duktė lankanti gim
naziją.
Tilžėje tik viena vokietė-

Grįžusieji 
sakoja, kad 
vos viena

žvelgė į vietos ypatumus li
to dėl tuo daug pakenkė že
mės ūkiui.

stačiai į balas, štai, skaitau 
laikrašty, kad Tampos įlan-

i Dar kelios Sibiro aukų
vokiečiai pa- pavardės Šiaurinių
filžėje beliko! Karagandos vienoje “su- riuose via

kuri ridos skelbimu

ir sidabru, o ant marškinių užvilktos taip pat gausiai iš
puoštos, atlapos liemenės. Per liemenį visi susijuosę pla- 

ketu-^om^s’ s*dabru išsiuvinėtomis juostomis.
riasdešimt akrų bala, kurią Arkliai taipgi puošniai aprengti: bet po ta apran- 
spekuliantai turėjo nusi- ga vienas jų šonas apsaugotas tam tikrais apdarais, 

valstijų laikraš- “Aš galėčiau šiandien I)irk? $4’500• * kad bulius nesužeistų žirgo. Tuo pačiu tikslu raitelių
masininčių Flo- įspirti pats sau į sėdynę dėl ?itoJ vieto->’ teiP Pat ne" (pikadorų) blauzdos apsaugotos plieno šarvais.

Ištaigingi tos žemės perdavimo,” sako Tampos, buvo parduo-j Muzikai grojant, šitas paradas apeina areną tris

Floridai gresia pavojus
į koj šiomis dienomis buvo 
parduota už $37,500
iI

vokietė.

žė dabar lyg Rusijos gilu
mos miestas.
Silkių svaras 1C rubliu

: KIS
Sibire mirė pulk. Skorubs- P«si graKseios merginos, ją 830,000!“ ~ i —J — — das buliug Ir ka- tik jo lva ~ to koridoriaUs pasiro-

. Žuvininkas traukia iš juros Jeigu nuvaziuosit j Mia- "O1S >snnKU, tai turės J & »ir nulk. Plentas su šūnu- darml. . milžinišką žuvį. šilta, malo. mi Beach paplūdimį ties™' daugiau pagandinti.: do, iš šono jam tuoj pat įvaromas peilis į sprandą.
nu ir sveika. Tik atvažiuo- 71-ąja gatve, kur susirenka ^*es.’ norint užlietą balą pa- Bulius įniršta. Išbėga arenon ir metasi į visas pu-

Tilžėje silkių lengviau d*ems pavyko grįžti kit, £ja turėsite tikrą rojų. mūsų lietuviai maudytis, ir ge,inti, vįsų pirma reikėtų ges Kapeodorai pradeda erzinti jį raudonomis marš-
gauti, negu Lietuvoje, bet Tarp grįžusiųjų į Vakarų Bet vieno dalyko tie skei- jeigu paklausysit ką jie kai-nusausinti, iškasti kana- komjs, kurįas jje visada laike atkišę nuo savęs i šoną. 
ir čia jos brangios. Už ge-Vokietiją minimi L. Lavic- bimai nepasako. -Jie nepa-ba, tai manysit, kad čia su- .^s 11 Pa e i J? au ?5ia^ Bulius puola ragais į maišką. Kapeodoras vikriai pašo- 
resnių silkių svarą tenka kis, kurio tėvai yra Jungi, sako, kadi Florida išalkusį surinkę kokie milionieriai. ka i šalį, ir bulius visu savo įnirtimu prabėga pro šalį.

iki buliumokėti net 10 rubliu. Amerikos Valstybėse, Edu- laukia jūsų dolerių. Per tris 'as pardavė sklypą
vieną silkę 

tiktų prie jos
negi valgy 
bulvė, bet

si, ardas Jurkšaitis ir anksčiau menesius—gruodi, sausi
ir Kaune gyvenęs Doering. vasari—floridus biznieriai mą už 75,000; dar kitas už

______nori gauti pajamų viriems š 120,000. Ir
metams. Devvrdūs likusiusSKAITYKITE

kokie milionieriai. į0'05 b«io- Paskui leikėrti ka į šąli ir buliuė 
’ - - - ž dar apsaugoti ja nuo jūros Ka 1 saiJ* 11 DUI1US

ppas. nndnirkn na-stipria mūro siena. Ir tada Ir taip tas erzinimas tęsiasi, iki bulius nuvargsta 
' ' ’ ’’ ‘ " p būtų dar klausimas, ar svei- ir raudonų marškų nebepuola. Tuomet išjoja arenon

taip toliau ko Proto žmogus norėtų to- raiti pikadorai ir pradeda badyti jam - savo ietimis į 
V'-eną dieną jie perka ki-k^°j nam^ Pkk^^ sprandą. Bulius tada puolą arklius. Kai griebia ragais

tą dieną jau skelbia parda- Kodėl tat tokios balos iš apačios, tai arklys su raiteliu kartais išlekia į orą.
pro- Sykį bulius prispyrė arklį prie sienos lygiai toje 

vietoje, ties kuria mes sėdėjom. Pikadoras suvarė savo 
ietį gyvuliui taip giliai, kad ietis nulūžo ir pats raitelis 
nuvilto nuo arklio.

i mėnesius Florida turi ato
stogas. Jos miestai gyvena vimui. Jeigu atskleisite perkamos? Atsargus, 
jis to, ką gauna iš turistų “Miami Herald” arba “Dai-tingas žmogus jų neperka 
per tris žiemos mėnesius, ly News”, tai didesnė tų Perka spekuliantai, kurie 

matėt v ris, k o‘.e l aš netikiu i dievą. Jie ima iš turistų pinigus už dienraščiu dalis bus užimta tikisi, kad ryt poryt galės 
v,s,eJ? saulės šilimą, kurios jie pa- parduodamųjų namų bei pralobti. Vienas kitas

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS 

parašė Jurgis Jankų
mas apie nepaprasta že 
daug nuostabių dalyku padarė, tik 
nepadarė vieno, kurį tikra 
padaryti. 237 psl. Kaina ............ $3. piai

. Išrodė pavojingas momentas. Betpramoti. vienas Kitas pra- .x .. .. „ , ,
lobo. Gal dar pasipelnys ir '?,tells S16“ Pasoko an ,koJ«.<h,mc ,s arenos. Gi bu- 

turėjo .,’?1anas„1.š ž.ema!c,.u Kalvarijos pra- sakyti, kati Florida gvvena Ir pirkėju niekad nestin-trečias. Bet paskutinis pra- 1US ^uo ^alPu lamdo aikli pne MOMb, net Mena biaška. 
.. $3. ria?" i<£inaaK^^iš saulės, i kurią ji nėra idė-ga, nes kas šiandien savo kiš viską, net ir marškinius. Publika priešakinėse eilėse ėmė nerimauti. Persigandę 

fAKTYS karališkil osE. Liūdo PABUČIAVIMAS, parašė j. Urū-;jusj jokio kapitalo. nuosavybe parduoda, tas Taip buvo 1920 metais, ir žmonės pradėjo loštis atbuli, kiek galima toliau nuo už-
įercyvenimus šienapjūtėje. i»>s pu.- k-o;„o $i.5oj Vienintelis Moitlos luo-rytoj ieško jau kitos pirkti, turės vėl taip būti. nes, tvaios.

m«s, kuris gyvena is savo Be to, žiemos laiku čionai «kaip sakoma, “medžiai ne- Bulius nuplėšė storą apdarą, kuriuo buvo apsau- 
prakaiio, tai Vitisrų ir dar- suplaukia tūkstančiai turi- auga iki dangaus’. Negali gotas arklio šonas, ir jau rodėsi, kad arkliui bus galas, 
žovių augintoja!, ūkininkai, stų iš siaurės: jie greit susi-ir kainos kilti be galo. ge^ subėgę kajieodorai ėmė plasnoti raudonomis skaro-
Bet Floiioos miestus būtų žavi šiltu klimatu ir perkasi Valdžia turėtų šitokiai mjs jr ^uo būdu įniršusi bulių nuviliojo t-olvn. Arklys

čia namus. Todėl kasmet spekuliacijai užkasti kelią. buvo j peit pašalintas iš arenos.
... čia pnstatoma tūkstančius Bet republikonų partijai ru-, g fc bu|ius osustl.eikavo-, Jis buvo j

Namų ir viešbučių staty- nauju namu, ir kasmet lie pi laimėti ateinančius rinki- 4. . . . t . , . / ,r., „u,A •- i - ta • • ; n ___.. tiek nuvargintas, tiek subadvtas, visas kruvinas, kadba F101 Idoje ema g«<l\a-išperkami. Daugiausia to-mus. O jiems kumeti reikia x A ' ... i - • i
trūkčiais. Priėjo prie to. kių “pribuišų” doleriais sudaryti palankų “klima- įsistojo viduryje aienos ir piadejo sunkiai alsuoti,
kad miesto ribose jau ir že- Florida ir auga. tą.” Namu statyba turi eiti!Tuomet jį puolė banderilėrai. suvalydami į sprandą 4
mės nebeliko naujiems na- Bet tai nesveikas augi- galvatrūkčiais. Visi turi tu- žeberklus, kurie atgal jau neissitraukia. Bulius purtosi
mams. Spekuliantai pila mas, nes viskas paremta rėti darbo ir didelių uždai-'>r mėgina užpakaline koja tuos durklus iš sprando išlup-
jūroje n-ujas salas ir ant spekuliacija. Kol šiaurėje bių. Ir todėl republikonų!ti, bet negali. Ir kuo jis daugiau purtosi, tuo daugiau tie 
jų stato namus. Ir jie už-pramonė gerai eina ir žmo-administracija šitos spėkų-smaigai jo sprandą plėšia. 0 erzintojai vis nesiliauja

Pasakoji- Pll,la 
, įdomūs.i’.:, kuli

argumentų, kurie
ICains «•««*•«.•••••••,20c■ , , .... , ,

atlaidų pavėsy, p. Abelkio ro-jtys neperka. Taigi, galima sklypų skelbimais.

prrpv
lapiai. kaina ............
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- TĄ,VO . .KfLIAS J SOCIALIZMĄ.

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra- Pa!.ase Leonas Blumas Trumpas 
dedantiems angliškai mokytis: duoda socializmo aiskmimas. Kama 25c. 
ištarimą, angliškus nasišalbėjimus. DE.UOKRA IINIO SOC I A L I Z M O
į;ajna ...........................*....................75c PRADAI. Populiari ir naudinga

V-iiriiT k\ \r \ \i Mi .knyga šių dienų klausimams supras-dSd^nieitfsparašyta: *250‘ivairiį•li- Kai,,a ..........................................įgalima pavadinti speKuban-čia
receptu, 132 pusi. Kaina ....$1.23 SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
KAS BUS, KAS NEBUS. BET ŽE- »šė E. Vandervelde, vertė Vardū-

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo- l,as- Kama ........................................lUc
gos įdomus aprašvmas, k:i:|i Jonis: LIEfU\ 1Ų KAgBOS ISTORIJA.
.Mažrimas 1$12 meiHis iš \ iekšnių į l,r: .P- Joniko pirmasis ir vieninte- 
-Kauną nusikraustė ir Napoiemių re- lis šiuo klausiniu veikalas. Kai- 
vėjo—ir kas iš lo išėjo. Kama ->2..>V• na • $3.00
CEZARIS, Mirko Je.-uiio romaną.-, TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.! RUSIJA, arba komunistų diktatū-
188 puslapiai, kaina ....................... S? ra faktų šviesoje. Trumpa bolšefiz-
CEZARIS, Mirko Jelu oė o romanas, mo istorija ir valdymo praktika. Iš

vertė A. K. Puida. Antroji dalis, i •>»« daug medžiagos. puslapiai
211 psl. Kaina

Kaina 
A N G- TAVO

kaina .................................................... 5<k
AB ROMOS I’OPIEžIUS YRA

KR1&1kun.S M.IEviuadka.ASsvarbu dbba ni’.lžiniškus pinigus, rėš gali nuvažiuot Froridon liacijos nestabdo, bet re-jį raudonom marškom erzinę, 
nes V.’asbingtone valdžia uždirbtus pinigus praleisti, mia jų. Bet šitokia politika;

I sevizmas. Pagal k. Kautsk jiems padeda. Nusipirk tik tol Florida tarpsta ir verty-turės kada nors pasibaigti’ 
gos <r,h,^a :iau;'a’iR.ion1‘Ūs.j?.?iomi;K£?„pi,dyta Žemės sklypą, arba pripilk bių kainos kyla. Bet tegul katastrofa.

naują salą jūroje, ir gali tik ateina depresija—o ji Keleivieti»
statyti namus valdžios pini-

CEZARIS. Mirko Jelusiė’o romanas.
vertė A. K. Puida. Tre. joji dalis.’

376 psl. Kaina .... 
MILŽINO PAUNKSME.

rase
$2. kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 

Balio SruoJ SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL-

173 pusk, 
popiera. Kaina 
KON-TIKI. Thor lieycrdahl aprašy 

mks nepaprastos šešių 'yru k
nės
lmezijų

«2 %il klausimu knygutė. Kaina
....................... "...! KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR

ei.;, ' BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
gaiš. Žinoma, pinigus val
džia duoda ne tiesioginiai, 
bet per bankus. Bankai spe
kuliantams skolina, o Wa- 
shingtono valdžia Las pa
skolas bankams garantuo
ja. Spekuliantas nieko neri
zikuoja. Jam atmoka visą 
jo investmentą ir prideda

M. Valadkos parašy ta knyga, 2oOįjc. Kama ................... .26c;' į-’ė nn<ia
nusl. Kaina ................................§2.o»' BARABAS. Paer Lagerkvist o isto-i ' ptluO. JU.-.U J..s pd. L
ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios i rinė apysaka iš pirmųjų krikščio-; nama UŽ $13,000, jis

mūsų rašytojos pirmojo karo melu‘nybės laikų Romoje, Palestinoje irj v i
merikoje parašy ti vaizdeliai su ra- Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio t gauna $l,o00 gl VilO pelno.

rKG>ki« įvairiuos, k^.u.sę ir iv.iriuu. 
4. 418 pusk Kao,.....58.75!;eI.Ua^e^ buv« lS»k«. Ko;

Poeto buvo senųjų lietuvių dievai
Kaina ................................................  $1.00!
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

parašytas istorinis romanas iš 2e-

APIE LAIKA IR ŽMONES.
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

Miškinį, Tuma, Savickį. Giras ir kl
' ■ y ’ ’čS .

svarbiausias veika.as. išvertė Ai., ,^roT:xAc TVANAS 
Miškinis. 21W pusk Kama... .$3.2.,, V ISLOT.N AS VA.'AS 
RYTU PASAKOS. Vinco Krėves F k t
toSTSSM?1 i»t-i LAISVOS LIETUVOS.
POPIEŽIAI Di LIETUVA.'

Su kietais
............. $3.5 J

Ar galėjo 
kų apie tai 
•••••.•••2uc 

Lietu-
..$2.50' vos socialdemokratų raštai dėl bol- 
Kunigo'ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo-

Amenkoje para . .
Švtojos paveiksiu. 12S puslapiai, premija. Kama
kaina .......................................... .. ...50< ANOJ PUSfiJ EŽERO, parašė Pul-
NEPRIKLAUSOMOS LIEPUVOS, jjs Andriušis, trumpos lyrinės 

PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa- K-;„a «, -,nveikslų, 225 pusk, gerame popiety /e. ■’»?> >akAs, 100 p. k Kama ....
Kaina ..............................................?->.OO TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis.
A KISS IN THE DARK J Jazmi- juokinjras r,)manas. 2JO psl. Kie-

no anglų kalba smilus vaizdelia.. .........
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, tais viršeliais. Kama ........ ; įAl,bran^t-l \< Žbrni
minkštais viršeliais ................... Sl.l»hpER KLAUSUČIŲ UI.YTĖLŲ, pa- >eHlSKU Oran._SGL AS Z’.P.aU
LIETUVIŲ KALBOS GRAM ATIKA. ra.- jjy^s Dovydėnas, jdomi ViCim VCtCrang. i -’ > dilti R- 

Parašė Dr. D. Pilka. 1 ii.aikin.a . ,—/• i šio on • . ■ • •rar.ist u puslapių. aP>'saka’ 1,G Psk Ra,na *'2-20- Ji-m Rr.i’U’ pitSlOiUgUS. UUS1-
OCIAI.IZ.MO TEORIJA. Trumpai/ . , - .. .

JUOZAS STALINAS. arba kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- P-1 •• 1 •K..I /.(
Kaukaro razbaininkas buvo pasida- suomenės santvarka ir kodėl ji dar, lnt>< -Ji) j p.etUS

ręs Rusijos diktatorių. Kaina . .25c keisis. Kaina .........................^!r„o Ą.įjami miesto. ‘ Pereita

Amerikos lietuviams. III pus . . .
Kaina ................................................ SOCIALIZMO

6 jeigu nei metus jis pasta- 
to 100 tokių namu. tai jo 
pelnas bus $130,090*

Todėl Floridos miestai 
markiai auga sklypai pa-

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adiesu. ;mėnesi jis ta žeme pardavė 
KELEIVIS j už $15,0(10. po $1,500 už

S36 East Broadway So. Boston 27, Mot*.1 akrą.

i.

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

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

lendorių 1958 metams. Kalendorius jau yra at
spausdintas ir siunčiamas visiems užsisakiusiems.

j Kaina 50 centų.
Kaip kasmet, taip ir 1956 metų kalendoriuje 

skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, Įdomių 
straipsnių, eilių, naudingų patarimų, juokų, infor
macijų ir plačią kalendorinę dalį su bažnytiniais 
ir tautiškais vardais.

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

t užsakymą.
“Keleivio” kalendoriaus kaina nesikeičia, ji kaip 

buvo taip ir lieką 50 centų. Užsakymus ir pinigus 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivi*”
636 E. Broadvray

So. Boston 27, Mass.
Si

Bulius pradeda rėkti. Jis ne riaumoja, ne baubia, 
i bet rėkia tokiu skaudžiu balsu, kad nejauku klausytis, 
i Pagaliau jis atsistoja ir žiūri į publiką. Jo šonaih be
lgą kraujas, akyse matosi ašaros. Stovi jis ir žiūri, tartum 
norėdamas pasakyti: “Žmonės, pasigailėkite . . .”

I

Bet žmonės gyvuliškesni už gyvulį, l’asigailėjimo 
į juose nėra. Jie trokšta daugiau kraujo.
J
i Ateina matadoras. Jis nešasi ilgą plieno špagą, ant 
kurios yra užkabinta raudona pala. Atsistojęs prieš bu
lių jis pradeda tą palą smarkiai pui tinti: purtina ir žiū
ri, kad bulius taip atsistotų, kad jo mentė būtų atsisky
rus nuo nugaros. Tada jis prišoka ir suvaro plieną taip, 
kad pataikytų gyvuliui Į plaučius arba širdi. Iš buliaus 

i žiočių pasirodo kruvinos putos ir jis sudrimba. Žiūrėto
jai klykia iš džiaugsmo.

Bežiūrint arenoj pasirodo du vyrai su pora arklių, 
j užkabina grandinį už pasturgalinių buliaus kojų ir iš
velka jį iš arenos. Kiti darbininkai užgriebsto kraują, 
sulygina arenoj smėlį, ir tuoj išvaromas antras bulius. 
Jam išbėgant arenon taipgi įvaromas nugaron peilis, 

j ir tas pats vaizdas kartojasi iš naujo.
Šitaip tą popietį buvo nukankinti 1 buliai. Grįžome 

namo prislėgta nuotaika ir pasipiktinę. Bet vistiek gerai, 
kad gavome tą kruviną “sportą” pamatyti, dabar žino
sime, kaip atrodo bulių kova.

(Bus daugiau!
S. Micheltona*

DCLI.ES


Moterų Skyrius
i'n
Įi

t

KELEIVI?, SO. LOŠTOM Mo. loVKovo 3SU35$

Skautai ir tėvai
T ė VU 

mas, ka 
sveiki.

troški- suvaidinoOiūzrausras
I i u vaikai•f *.

dori žmonės, kad 
turėtu laimingesni gyveni 
mą. Bet kiek lietuvių tėvų 
deda tam pastangas?

Visiems yra žinoma, kad iaidų $51 <.59. 
skautų organizacija yra be- 363.07, is kurių 
ne geriausia jaunimo auk

išaugtu Klaida
ovino liko 

Romuvos

“Buhalterijos 
Del lietingo oro 
tik $54.74.

>arke Brock
tone skautiškas piknikas 
oavė S&-0.66 pajamų, o iš

riko 
įtalpos

Reino

skolai Įmokėta S SO.—.
Įėjimo mokykla. Joje jau- ^kautam* paskirta $41.53 
nimas per žaidimus rengia- !r ?-<autų mokesčiams — 
mas gyvenimui. Išdirbtais $41.54.
metodais vystomas būdas Po visų aukų liko už pa- 

pasaulėžiūra su ’g d po. i* t n>.. m a . rio k. ,
atsakomybe ir kurių nėra galimybės apmo 

dorais žmonių gyve- keti per visus metus.
Del to Pernai metais Kanadoje —

ir sveik 
pilietiška 
visais 
nimo principais.

BAILIOJO čilO?. IMO ČEMPIONĖS

Amerikos moterų dailiojo čiuožimo čem pionės Philadeiphijoj. Iš kairės į dešinę: 
Catherine Machado (I.os Angeles). ( Iar alyn Lewis ir Mary Ann Dorsey (Colora- 
do Springs. CoIo.). Carol Heiss (New Y ork). Tenley AtbricM, (Newton (’enter. 
Mass.. olimpiados laimėtoja), Charlene Adams (Chicago) ir Nantv Heiss (pa
saulio čiuožimo čempionės sesuo).

LAZDYNŲ PELĖDA

SENIS

pla- buvo rengiamas pasaulinis j<0 mažytis tėvų būrelis. Ar- Conn. prisiuntė 
sauli skautų sąskrydis — jambo-gj javams neidomu vaikų 

ir apjungė didelę dali jau- I ei vietos stokos Kana
da nustatė Kiekvr nam kraš- 

kontingentą. Tam tik- 
lietuvių skaut

Lptiivilj >nxlllLll ______ l .-I___

skautų organizacija 
čiai paplito po visą pas tėvams 

laimėjimai

i O f. PAVASARIS

mmo.
Lietuviai skautai, 

dūrė Amerikoj e. 
jungė i organizacini 
ba. Bostono jaunimas

atsi- tui 
Įsi- ras

(jav- Kanados lietuvių skautų 
iš vardu galėjo dalyvauti ir

Po $0.50 prisiuntė: Brėkšta naujas, šviesus rytas,
C. Račas iš Pittsburgh, Pa.; Debesiais neapdraikytas . . . 

ll- apkurtome tiek savo rei- \V. Jakubauskas iš Xew Britain. S*“1* gaisru žiburiuoja, 
kaluose. kad vaikų darbai Conn.; Y Venclovas iš Union Ras055 žemę perlu kloja.

Argi apakome

ueneta=- nedomina? Namai, City, Conn.; J. Balchunas ,s Liečia jausmus, jaučio sielą. • 
automobiliai, televizijos ir Maple Shade. N. J.; Mrs. C. Grakšti mintis aukščiau kyla, 

ls paskui juos besivelkančios Chesnes iš Waterbury. Conn.; Lengva ir smagi širdis,—
pradžių neturėjo savo pa- Amerikos. Toji laimė atite- sįjoios pavadavo pareiga ir $- Mikalauskas iš W. Pittston, Tai pavasario buitis, 
talpos, kurioje galėtų lai-Lo Bostonui. Kiekvienas lnp;lp vail.arns. tpn. Pa.; J. Sherman iš Hot Springs

sueigas. Visuomenė labai trokšta tokio-

dar, Canada; J. Gugis iš Phila, Pa.; Grįžtant 
ne- C. Kupris iš Akron, Ohio; K.

suomenę paramos, nes A<muiua^. ^v tėvai susirinko Gerai
kambario įrengimui reikė- ne tinkamų važiuoti bernu- kad vien -,ngiai ...ėvai 
jo apie $300— išlaidų. «l atsirado 8. Paprastai v.,Rgė

m. sausio mėn. i kieki iena įepiezentacijasu- 
susirinkima r^ta su didelėm išlaidom

RnvA Skautai be visuomenės pa . , .. .
“ jokiu būdu neišsį- «mokejo ir tai tik po

Sudalytas komite- Ai gi vaikų auriėjrmas !lt j jpeg 
ir atskiri aukotojai n*

1955 
skautų tėvų 
atėjo būrelis 
skaudu, kad 
susidomėjimas

tėvų
toks mažas 
vaiku rei- versty-

oro 1 line w<-

tas

Račkaitis iš Rochester, N. A*.: i 
iš Phila. Pa.; A.

Conn.: 
nvrenee.; 

V. Daubaras iš VV’inni-' 
Canada; Mrs. E- Bajercie- 
Baitimore. Aid.: P. Krage-,

unai'is
Ver.ge susirinkimo. ruicnaius nocneMiT,

l“ č _ , , . . j M. Haefile iš Phila. 11. Čr? - 8 a- A|,S1.detU Nebūtas B Hartford,
i- mokesčiu vos sesi tėvai ap- Mrs , Pi,velis ,s 
: simokėro ir tai ūk oo $3.00. , . . v- .....

kalais, bet gerai, kad atėjo išlaidu su- *-e pntvs nusrskun- iis iš YVaterburv. Conn.; A. Ak
bevaikių ir viengungių “tė- 1 -oo4 -o o įJaiaų .u _ lietuvi-ko-e mokyklo. sentis iš Ansonia. Conn.; Frankį 
vu kūne en^rsrinoai isi- - ’ . . . Ten dar blogiau. — tėvai Shimkv.s iš Bheinlander. Wis.;!

■ mokėti UŽ vaiku iš-A. P. Grigaliūnas iš BrignhtonJ
. * . vr . ir -7 ,v. .1— . T?lt

kurie energingai 
i skautu globos

ĮSI
rei. trūkumas, kuri 

i adeneti.
dar reikėjo

nenori

moka visi Amerikos ^o spauuoje 
,u-o„e.,; Tuo platinamas tuvius. Ta proga buvo pa- 

pat ma
skautai.
jaunimas jau iš

su pareiga 
mokesčiui.

skautu ui- prezentacini.r.rtutu u*. . , ,nficn nnlt Maikiui su Tėvu dovanu,pe tėvai apmoka visokias k.^is neat. ena musą poli- y ..
sfevo skauto išlaidas. Tėvai .n. anc i .. * Conn.. prisiuntė $5.50.
apsidėjo $6.00 Įnašu, iš ku- Čia labai >kauciu pašte po <52.00 prisiuntė:
rio bus mokami visi mokės- bėti. kad visu skautų judė- Frank Barės iš W. Hanover,
čiai. .iimu mažiausiai domėjosi Mass.; T. Laucius iš Brooklyn, į

Pinigams surinkti patai-kai kurie skautų tėvai. Bu-X. Y: J. M. Rudžius iš De-
pos Įrengimo išlaidoms ap- vo skaudus nusivylimas, troit. Mich.: Anton Paksys
mokėti, buvo pasikviesti ka: sugrįžusių is jamborees Racine, "*s.
Nevv Yorko skautai, kurie skautu pasiklausyti susirin- Brooklyn, X. Y.:

MAIKIO ir TĖVO KRUTI
jau

žer.s užsidirbti 
valstybiniam 
Tačiau lietuviu

minėta ir Lietuvai padalyta
nuoskauda. Būrelis jaunuo- Mūsų skaitytojai, atsina-v.rin- 
lių skautų atliko dideli re-darni prenumeratas ir užsisa- 

darba kurio lydami kalendorių, prisiuntė 
poli. Maiklui

ir X. I.eitf1 t

LIŪTAS ELGIASI KAIP MYLIMASIS

Aktorė Anne Francis ir liūtas Leo šeštasis kartu turi 
pasirodai Hollywoodo filmo j. Leo, atrodo, elgiasi ne 
kaip liūtas, bet kaip gerai prijaukintas katinas...............

• Po S 1.50 prisiuntė:
Wm. Xorwill iš Evanston. 

III.; Mrs. Anna Subach iš King
ston. Pa. ir V. Yisocki iš She- 
nandoh. pa.

Po $1.00 prisiuntė:
, Mrs. D. Shaknaitis iš Union 
įCity, Conn.: Mrs. Ph. Rusienė 
iš Cambridge. Mass-; S

Anne Andrevvs iš Chicago, III. ;i 
A- Kalius iš Phila. Pa.; G. Si-j 
daras iš Miami. Ela.; G. Čepo-j 
nis iš Iv'coughton. Ya.; M. Bar-; 
kauskas iš Oakville, Conn.; P. i 
Stanis iš Chicago, I11-; A. Ben-; 
zunas iš Eureca, Calif.; Mrs. i 
Kr. Katella iš Camden, N. J.;
I-. Gumbui iš Sask. Canada; 
T. Norkus iš Trenton, Mich.; 
Mrs. B. Sakalauskas iš Scran
ton. Pa.: W. Shimonis iš Phila, į 
Pa.; J. Tunkur.as iš Gardner, i 
Mass.; S. Obrikas iš Millinock-1 
et. Me.; J Kasper iš K^nosha, j 
\Vis.; J. Janulaitis iš Chicago, j 
III.; J. Adams iš Chicago, III.; 
III.: A. Masteika iš So. Boston. 
Mass.

J. žurkus iš Branford, Conn. 
prisiuntė $0.25.

Yisiems atsiuntusiems lai
kraščiui paramos, nuoširdžiai

Administracija

GRAŽUOLĖS
DEIMANTAI

ši gražuole. Mona McHen- 
'ry. apsikabinėjo deiman
tais. Jos šliurės papuoš
tos $9,000. o kojiniu raiš
čiai $25.000 vertės dei
mantais. Deimantais pa
puošta ir jos skrybėlė. 
Taip puošiamasi, kada pi- 
nigv yra daugiau kaip 
sveikos nuovokos.

. . . Tada dar sakei; “Tėtušėli, duok 
šiam reikia, tam reikia, ir sermėga viena kita 

buvo... žiūrėk — tai milo nėra, tai kriaučiaus nesulau
kite: — duok, “tėtušėli”. Ir daviau... paskui;.— “Kam 
jums, tėtušėli skrynia? mums pravers” — imkit!.. Neb- 
iiko “tėtušėlio”, nebliko “tėtušio”, “senis” beliko! Vai
kai Kitaip netars kaip “senis”... Vakar pribėgęs prie ma
nęs jūsų mažasis sako:—“Seni,, kada mirsi? Būstiji duo 
įų, juk iš tavęs nėra naudos!”—Manai, malonu, o širyt. 

dar šiandien galvijų įganysiu, kaip visada, eikit bažny 
j n, rytoj i žmones... lai jums Dievas padeda!

Marti tylėjo, senis, lazdos pasirėmęs, stovėjo da:
• valandėlę, kaip ir ko laukdamas, paskui bakštuodamas 
i lazda išėjo.

Nelinksmi buvo s|ryt pusryčiai, visi lyg ne savo dan 
į timis kramtė, nors Devintinių daliai visa gelda lasiniuo- 
' čių kleckų garavo. Tik pats mažasis Juozis, šviesiaplau
kis, mėlynakis, apskritbumis vaikas, baltais lininiais 
marškinėliais apvilktas, įniršęs aižė kkekus mikliai, 
riebiais pirščiukais iš vidaus varškę su lašiniais, o tuš-

1 cias sienas dėdamas dailiai i krūvą, sakė: ”Seniui bus. 
senis suės”.

Niūriai žiūrėjo į jį tėvas, iš reto kąsnodamas klec- 
kus, raukėsi jo antakiai, rūkšliojosi kakta vienok lūpos 
nepratarė nė žodžio. Ramus buvo žmogus, verčiau ken
tėjo. Laikrodis išgriežė šeštą ir visi ėmė į bažnyčią ruoš 
tis.

i

Saulė jau gerokai įdienojo, kada senis galvijus po- 
kaičiui parginė, į dienodaržį suvarė, vartus užramstė 
ir, kaip namsaigiui pridera, įėjo į vidų pažiūrėti, kas 
troboj darosi, o paskui, užkandęs, poterius sukalbėti 
ruošėsi.

Apžiūrėjo ugniavietę ir prie suvožtų ant mūro lėk
ščių priėjo. Silpna seniui, kleckų kvapas vilioja jį, val
gyt tikrai norisi! ,

Nuvožė puodeli, kišo šaukštą ir susipurtino: kmo- 
pes pilnos prikritę prūsokų, ir mažų ir didelių, bet ką 
darysi! Senis, paviršiais nugraibė ir mėgina srėbti.

Trūksta kaži ko—kleckų sriuboje kruopos žalios, 
visai nelenda. Pasriuobė porą šaukštų, apdengė ir atgal 
pastatė.

Paėmė suvožtas lėkštes, nuvožė nuo viršaus, o čia 
vieni kiautai, vienos išėdos, varškės, lašinių nė trupinė
lio. Žino senis, kad tai Juozio išėdos. Atsisėdo pas kros 
ni, pasistatė lėkštę ant kelių, paėmė yžinos šmotuką ii
2 ei ė ja bedantėmis smegenimis, net bandos galas nosie? 
siekia: želėja želėja, išblindusios akys ašaromis užėjo, 
tartum kas už gerklės smaugia, tokia širdgėla pakilo, ir 
mintys liūdnos seną galvą vargina . . .

Suvožė kleckų yžinas, padėjo atgal, persižegnojo 
papusryčiavęs, ir išėjo ant pamato.

Atsisėdo senis priesaulyje. Oras tykus; pražydusia- 
rne kleve, lyg kiaušiniene apdėtame, ūžia darbščių bi
teliu spiečiai; iš tolo girdėti būgnai ir varpo garsas, 
or u plaukdamas, katalikus maldai kviečia ...

—Kada tai aš besu bažnyčioje buvę*! . 
nis,—eik dabar!

Pažvelgė senis į suplyšusias kelines ir 
siautė plikiems keliams paslėpti.

Ir mena senis tuos gerus laikus, kada skrynia buvo 
lininių baltinių , lvg ledo, pilna, kada žalialanges keli
nes turėjo, gražias nagines, baltitėlius autus, sermėgą 
atsekliotą, ir šilku kaklaryšį kvirtkuotą, ir pypkę su vo
verėle, ir iš pūslės makį tabako pilną, ir tai netokio. 
kaip dabar saviškiu kopūstlapių, bet kreminių, po 
penkkaneikį pakelis!

—Nieko nebeliko, “senis” aš, nei drabužėlio, nei 
kuo susmukusią širdį atgauti, nieko, nieko . . .

Ir ėmė minti senis, kuo Dievą užrūstino, už ką tokį 
kryželį jam paskyrė tokiame paniekinime senatvėj būti.

Žmogus ne šventas . . . bet nei nuoskaudos kam, nei 
artimo ašarų ant sąžinės neturi, sunkiame darbe jrerėjo 
amžius . . .kodėl, už ką? ....

Bet prisiminė senis, kas per diena, kas per taikas
—Var dan Dievo Tėvo . . . ir . . .—rožančius dre

bančiose rankose, ant lūpų maldos žodžiai, ir širdy šird
gėla nenumaldoma graužia, graužia ...

Ir- reginiai iš praeities akyse stojasi. Atsimena se- 
•is bado metus: kaip abu su žmona badavo, geresnį ką- 
neli vaikams taupydami. Kur jie? Dukterys ištekėjo į 
yven’mus, vienas sūnus Amerikoje, antras gyvenime 

pasiliko, tėvo karšintojų . . .
Eektas ašarų pabiro per seną var-gšo veidą . . .
O jie bado niekada neprityrė . . . —Žuvelių sužve

josiu, motina šen ten į dvarus nubėgs . . . kur dings 
mažyčiai!

Ir vėl tartum kas smaugti ėmė, tartum' gerklėje 
klecko yžina stovi . . .— ... ir atleisk mums mūsų kal
tes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltiems! . . .šnibžda 
senis. Priesauly šilu, taip silpna . . . būgnai dūzgia, var
pai gaudžia, gaudžia . . . ore spalvuoti paparčiai vėduo
ja, ir jis “senis”, aplink bažnyčią eina, lyg visi žmo
nės . . .

(Bus daugiau)

drobes,

. . masto se- *

skrabius su-

KiaU-/’ėkn,ame.
S . .jjinHi'.i.mi,,!, l,'’.T.aB.ąAuJCUgc^---rs.. . i.: . • .»laks iš La Porte. Ind.; S. Che ru

pulis iš Boston. Mass.; Mrs. S. | Grąžinki.-,! p. E. MIKUŽIUTĘ j SLA Iždo Clofc7jus
;Norkus iš Akron. Ohio: Krank i
Laur iš Ss. Petersburg. Ela.; ’

• P. žaliaduonis iš Toronto. Ont. j 
!Canada: Mrs. A. Kupčinskas; 
j iš Brooklyn. X. Y.: Al. Dialtu- 
iva iš Providence. R. L; Mrs. P.
1 Baranauskas iš E a i r f i e’d. 
Conn.; A. Yukštas iš Bridge- 
water. Mass.; S. Naujalis i- 

įEdinboro. Pa.: G. Kulis iš 
Ozone Park. X. Y.; A. žolynas į 
liš Verona. X. J.: P. Vosylius iš >- 
Willo\v River. B. C.. Canada;
T. želaitis iš Lincoln, X. H.; - 
Įj. A. Dambrauskas iš Spring- E 
field. Ohio; Mrs. D. Peilis iš 
Cleveland. Ohio; Mrs- X. Pol- 
tina iš Nashua. N. H.: Er. J. ų 
Mackus iš Aberd°en. Wash.; 'i 
Mrs. A. Stočkus iš Montello. j 
Mass.; D. Kalėda iš Pittsburel.

Gerb. S. L. A. Veikėjai:

P-lė Euphrosine Mikužiutė yra žinoma visiems Chica
gos lietuviams, nes, nuo pat mažens iki pat šio! ji ryžtingai 
dirba jų ir Lietuvos labui- šimtus lietuvių ji mokė anglų 
kaibos. Amerikos istorijos ir pilietybės ir j ageBa'.io jiemspagelbėjo 

Rambesniame .u ?

1S
..

Ai'- §Pa., ir A. Ivanauskienė
kin. Minu.

A Matulis iš Torrington.
*

gani: šios šalęs piliet.vl>ę. Kiekviename 
: : ; pasirū kime ji yra pirmose eilėse.

Mikužiutė yra žinoma ir tūkstančiams l itu kolo
nijų lietuviams, ypač S. I.. A. nariams, nes j; • ra darbšti,

■’r. aui ir gaspadoriška.
Ji išėjo aukštuosius mokslus žymiausiam-^ .Amerikos 

univer-itete. Vėliau studijavo dramą, rpdrauda ir invest- 
r.ient'Illinois valstybėje yra apdrnvd s brola ris. .Ti dabar 
uirir. kaipo vaizbos žymiu specialiste.

'■n'i '. L. A. Iždo Globėja jai yru long as ir i; n nupras
tas (i- -bes, o organizacijai ji buvo ir b’ s raudine-:!.

š;rdir>g,-,i prašome balsuoti už E. YiIKUžIUTĘ.
MIKVtlVTEI IŠRINKTI KOMITETAS 

6822 S. Rockwell St. Chicago 29, Illinois
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Lietuviai svetur
ANGLIJA skiriamas

Socialdemokratai dirba

Nėra gausi Anglijos lietu
vių socialdemokratų organi
zacija, bet ji jauna, veržli 
ir darbšti, su pasitikėjimu 
žiūrinti j ateitį, auganti,ir 
stiprėjanti.

Tai rodo ir jos paskutinis 
(iš eilės aštuntasis) biule
tenis, kurio vedamajame 
sakoma, kad praeitais me
tais organizacija žymiai pa
didėjo narių skaičiumi, kad 
tas ją skatina šiais metais 
dar labiau savo veiklą plės
ti.

Anglijos draugai ne tik 
pasiryžę savo organizaciją 
plėsti, bet ir suburti visas 
Anglijos lietuvių demokra
tines pajėgas, kurias sten
giasi ardyti vadistinės tvar
kos sekėjai.

Anglijos draugai numato 
veikliau įsijungti į Bendruo
menės darbą, kad ji tikrai 
būtų bendrinė organizacija, 
kad ir jos leidžiamas sa
vaitraštis būtų demokrati
nės minties laikraštis.

Be poros bendro turinio 
straipsnelių (Kovojantis so
cializmas, šių dienų socia
lizmas ) biuleteny randame 
organizacijos pirmininkės 
Mildos Zamžickaitės - šil- 
bajorienės ‘Žodį draugams’, 
kuriuo ji, išvykdama apsi
gyventi J. Amerikos Velsty- 
)>ėse, atsisveikina su idėjos 
draugais. J. Vilčinskas iš
kelia išvažiuojančios pirmi
ninkės nuopelnus: ji dirba 
nuo pat organizacijos įstei
gimo, jos pastangomis į or
ganizaciją įraukta gražus 
i.ūrys jaunimo.

A. Zamžickas šiltu žo
džiu pamini komunistų nu
kankintą dr. A. Žvironą. 
Taipgi paminėtas ir nesenai 
miręs organizacijos naiys 
drg. R. Saulė.

Nepamiršta biuleteny ir 
daug kitų reikalų. Nariai 
raginami visur būti pavyz
dingais demokratais, be pa
sigailėjimo kovoti su visais 
d e m o k r a t i j os priešais, 
traukti į organizaciją nau
jus narius, skaityti savąją 
spaudą, — Keleivį, Darbą, 
Naujienas, lankyti įvairias

mo-
ko-
in-

suaugusiem
kyklas —organizacijos 
miietas duoda apie jas 
formacijų ir tt.

Lietuviu socialdemokra-•f

tų organizacijos adresas: 
26 Devonport Rd., Ljndon, 
W. 12.

M. Zamžickaitei-Šilbajo- 
rienei išvažiavus, socialde
mokratų organizacijos pir
mininko pareigas eina bu
vęs vicepirm. dr. J. Gutau
skas. Į komitetą įėjo kan
didatas K. Tamošiūnas.

VOKIETIJA

Jie yra iežkomi
Valė Juozupavičiutė, gim. 

1936 m. Kaune.
Lasinskas, Prano brolis.
Petras Drabičius, 1947 m. 

tarnavęs lietuvių darbo kuo
poje prie amerikiečių armi
jos Vokietijoje.

Juozas Virbickas, po ka
pituliacijos gyvenęs Borg- 
horste, vėliau Bocbholte, iš
emigravęs į Angliją ir Au
straliją. Jam yra gautas 
svarbus laiškas.

Artimųjų ieškoma Sofi
ja Cibulskienė, kilusi nuo 
Kelmės, po karo kurį laiką 
gyvenusi Bamberge.

Ona Jurkiaučienė, po ka- 
įo iš Vokietijos išemigravu
si i Ameriką.

Paieškomieji arba žinan- 
tiej apie juos prašomi susi
siekti su PLL* Vokietijos 
Krašto Valdyba adresu:

Litauisches Zentralkomi
tee, (17a) Weinheim a. d. 
Bergstr., Postfach 233. Ger- 
manv.

l7Uf Trūksta 
200 Garantini

Jungtinių Amerikos vals
tybių specialusis imigracijos 
įstatymas — Refugee Relief 
Act of 1953 — veiks dar iki 
1956 m. gruodžio 31 dienos. 
Po to niekas nebegalės gau
ti Non Quota vizos atvyki
mui į Ameriką. Praktikoje 
tas reiškia, kas iš lietuvių 
tremtinių iki to laiko neat
vyks, tas ir niekada negalės 
atvykti, nes Lietuvos kvota 
yra maža ir jau išnaudota 
daugeliui metų.

ŽODYNAS
A. LALIO didžiausias ir geriausias

anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų. N AHA LAIDA, 1260 psl. 
Kieti apdarai, gražiai įrištas, tinka knygynui ir kiekvienai

šeimynai, ypatingai Amerikoje gimusiems lietuviams. 
KAINA $14.00; Maigus siusti su užsakymu; Kreiptis:

DR. D. PILKA—516 E. Broadway—SO. BOSTON 27, Mass.

Pagal specialųjį pabėgė
liams Įsileisti įstatymą galė
tų atvykti visi, kurie to įsta
tymo reikalavimams atitin
ka, bet reikia, kad jie turė
tų darbo ir buto garantijas. 
Kol tų garantijų neturi, tol 
nepradedamas nei įvažiavi
mo paruošimas. Todėl yra 
labai svarbu ateiti į pagal
bą tiems mūsų tautiečiams 
tremtiniams, kurie nori ir 
gali atvykti į šį kraštą, bet 
neturi garantijų.

Garantijų neturinčių yra 
dar apie 200 šeimų ir pavie
nių asmenų. Tuo būdu dar 
trūksta 200 darbo ir buto 
garantijų. Nedidelis skai
čius, smulkmena palyginus 
su pirmąja imigracija, kai 
Amerikos lietuviai atsikvie
tė 30.000 tremtinių. Tikrai 
būtų nemalonus sąžinės 
priekaištas ir sarmata, jei 
nepasiiyžtumėm tų 200 li
kusių šeimų garantijomis 
aprūpinti ir jas iš didžio 
vargo ištraukti.

Garantijų sudarymas yra 
paprastas ir lengvas. Nerei
kia nei turto parodyti, nei 
jokio užstato duoti. Užten
ka būti Amerikos piliečiu, 
numatyti šeimos galvai 
darbą ir šeimai butą, užpil
dyti nustatytos formos blan
kas ir nusiųsti Balfo centrui. 
Amerikoje dabar yra geri 
laikai, darbų netrūksta ir, 
atkviestieji atvykę, visi dar
bus gaus ir visi dirbs.

Balfas yra labai susirūpi
nęs garantijomis ir daro 
daug pastangų, kad visi lai
ku jas gautų. Garantijų įtei
kimo paskutinis terminas — 
1956 m. rugpiūčio 31 d. Vi
sos garantijos turi būti įteik
tos iki tos dienos. Vėliau 
Department of State nepri
ims. Todėl yra labai svarbu 
paskubėti, kad ši svarbi lie
tuviška pareiga laiku būtų 
atlikta. Nereikia atsidėti ant 
kitų, kad kiti padalys. Da
rykime patys ir darykime 
tuojau, kad nebūtų per vėlu.

Turime tik 5—6 mėnesius 
lailą) garantijoms sudalyti 
ir Department of State į- 
teikti. Neatidėliokime tos 
pareigos kitai dienai, nes, 
kol visi formalumai sutvar
komi, praeina nemažai lai
ko. Garantijų prašančiųjų 
sąrašus, garantijoms suda
lyti blankas ir visas kitas 
informacijas galima gauti 
Balfo centro įstaigoje (105 
Grand Street, Brooklyn 11, 
N. Y. >, jo skyriuose ir lie
tuvių laikraščių redakcijose.

Po Vasario 10-tosios

VAIZDELIS Iš KIPRO SAUK

Tai viduržemio jūros sala, vos 35M ketvirtainiu myliu 
ploto, joje gyvena apie pusę miliono gyventoją, iš ku
rių keturios penktosios graikų. Salą nuo 1K7S m. valdo 
angiai, jiems ji yra svarbi karinė stovykla. Graikų su
kilėliai nori salą prijungti prie Graikijos.

tos atsakomybėn už pana- ninkams centą, pelno pasi
ims suktybes. ėmė doleri, i et šaukia, kad

.Apie tai praneša “Wall darbininkai juos skliau
džia.Stieet Journal’

Davė centą, pasiėmė dolerį
l..C C.C. jt 

liukas v \.
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISl’S J BENDRI LIETI’VVBftS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Uetuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario i* tą. 

suteikia Įstojimo į SLA lenjrvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite pmpa.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amenkoie yra 
parankiausia, pigiausia ir titeriausia—sujungta su
fraternalėroi* naudomis. SLA epdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
J07 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

li- 
I

Kiekvienais metais, kame 
tik yra būrelis lietuviij vie
nokiu ar kitokiu būdu prisi 
menama ir tinkamai pager
biama ta taip brangi visai 
lietuviu tautai diena—Va- 
saria 16-oji.

! Ta proga kiekvienas kal- 
i kėtojas apibūdina Lietuvos 
■ praeitį .dabartį ir ateitį, pri
mena jos vargus, kančias ir

PASTABA

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

sako.

■ M II

Kranas Bitautąs, lietuvis.
«a<i nei vienam asmeniui nereikia 
. reti plikės, arba žilus plaukus 
'nt galvos.

NEtV ERA. nrivatiška forntu- 
■ i. kurių išdirbėjus vartoja per 
JO metų. Jis turi sveiką pakauši, 
:nri jauno vyro išvaizdos plati- 
t.s, neturi r.ei vieno žilo pluuko. 

l'anv'Ps pripažįsta Krano B i taute 
teoriją, kad plaukai gali slinkti, 
>e’ jų vietoj turi ataugti nau ii. 
jeigu nevartosite paprasto muilo, 

;>i vartokite NEW ERA (Nauja 
G.itlyr.ėt formų!:’. n,»n Deter-
renl Shanpoo.

Siu.-,luini užsakymą, prisiųskite 
•2.oo. gausite H ox. Liquid buteli. 
Antrašas:

F. BITAUTAS 
bo. Beark Denver, Cola.

P. R. Agentai pageidajami, aptie
kęs ir asmenys.

Milžiniškos “The United : 
States Steel Co.’’ paskelb- rusėk/, 
toji 195o m. apyskaita rodo, 
kad tie metai jai buvo pel- 
ningrausi. 1955 metų pelnas - 
buvo beveik dvigubai di- 

i dėsnis negu 1954 metu ir 
įbSG didesnis negu 1953 
metų, kiniuos pati bendro- ii 
ve vadino ‘•riebiais”.

Bet šita apyskaita rodo 
[dar Įdomesnį faktą, būtent: 
per paskutiniuosius 5 me
tus darbininkų atlyginimai 
buvo pakelti 16G, o plieno 
kainos 31 G. Taigi, “plieno
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irtu,
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is PupiŠKiJ, 
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As,
sesers

o U..UUS id.Vil- 
levo.. n^/UOIhv-
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a.iii..

— V: v__
G x* Ll 1 , ijCAOol 2* v. 
Maiu/ar. Alt:; s.

skriaudas, padarytas ir vis demokratijos, bet nėra abe 
tebedaromas jos kaimynų ir jonių, kad tik ji atneš mūsų ^arabai”, pridėdami darbi- uc^nės ’ A’
visokių užgrobikų. Visi jie tėvynei laisvę. -------------------------
reiškia norą, kad Lietuva M. Krasinskas.
vėl taptų laisva ir nepriklau-į -----------------------------
soma. Bet kokiu būdu? L.

Iš vienų kalbų galima su-, ® 
prasti juos laukiant, kad į 
Lietuvai nepriklausomybė j 
bus atnešta taip, lyg tarsi! 
kokia dovana. Kiti mano'nė valdžia

iejaus Kompanijos 
Apmovė Valdžią

šiomis dienomis f&derali- 
raošiasi traukti

I I
- Nitniu-

; tcilo,

, , l'iiruuoou naiaus ir automo-
ai-i iiiiiikė?
Namai veno- šeimos, t; kambanū, 
<r?.- metai kaip pastatyti,
«s ii e.:-linai, aplmsui |,:azai. gra 
Viela;, pr.e ežero ir didelio 
Kreipti.-: >jr.
Davi.- H

geram stovy 
kambariu 
moderni.- -

kelio. Kasiu
Itoa-i. V« ilmington, ši ar s.

ifethaliaga šeimininkė

i pia.-om

t.n:..s .Milius, Į-aies-au savu 
Antosės ė: mulei-\ aleikuK.a- 

>!ureinko<nų parap.. Ka- 
Kaima. Pirmu iryveno Mon- 

Mass. .‘i pati ar ją žinantieji
.SilK-Ot!
J. .Milius 
K K 2. .M i 

Searboro,
Jland Ave.
Ont.. ('Canada

(15

4 KO

nepriklausomybę maldomis atsakomybėn dar dvi milži-; Į»-‘-m.mnKė-namų prie-
išprašyti, nors visi žinome,! niskas aliejaus bendroves uz imtina iš ,u--------- ‘-.ragei
kad tokiu stebuklų pasaulyjmiloninį šmugeli pristatant^' 1! n!;“;bL
nėra buvę ir jeigu tokiu bū į aliejų Marshallo Planui Eu 
du būtų gaiima nepriklauso- ropoję. Sakoma, kad Soco- 
mybę atgauti, tai labai reli-j ny-Vacuum Oii Co. šituo 
gingi lenkai ją senai turėtų!“patarnavimu" apmovusi 
ir joks Rokosovskis jų nebe-: valdžią 50,000,000, gi Stan- 
gvoltavotų. Jdard Oil of New Jersey Co

Steve
Kurni
Helis,

bar atvykusių. kan.i»a- 
prie algos. Kreiptis:

Paieš'au Jono Stančiko, sūnaus 
Jono, gim. 1913 m. Jis 1947 metais 
gyveno Čikagoje. Turiu žinių apie 
jo seseris Birut ir Verutę. taip 
nat apie tėvus. .Jis pats ar jį ži
nantieji atsiliepkite adresu:

J. Jankauskas
71 Br-'-vost Ville Jaroues Cartier 

p. ov. Ore* e:-. Canada(131
Milinski 
-Mill k.i, 
Ale.

BIBLIJOS TYRINĖTOJU 
GARSINIMAS

Vincas Sakalauskas. Alvito valsčw 
Sauge-niu krn , Daieško brolio Juo
zo. gyvenusio Kybartuose. Jis pat* 
ar jį žinantieji atsiliepkite adresui

V. Anevičius 
•'•(>14 31 st Ave.,
Kenos’na. H'is. (131

Ne stebuklų mes turime! Paėmusi apie $100,000,000 i tinj^^-bia^ad Diev'aiKir pro' 
jkti, bet tikromis akimis Į daugiau negu reikėjo. yifcr.i«teiė pi<aui7o\įittsd\;klaukti.

1 gyvenimą žiūrėti ir ji ver
tinti. Mes turėtume būti to
kie vieningi, kaip 1905 m. 
Didžiajame Vilniaus seime,' 
kaip 1918 m. vasario 16 d. 
skelbdami nepriklausomy-1
bės atstatvma. kaip Lietu-!TC T * |
vos nepriklausomybės kovų 
metu, ir pasiryžę kovoti, kol 
Lietuva bus nepriklausoma 
demokratinė valstybė.

šiandien visų pavergtų 
tautų, kartu ir mūsų, viltis j 
tegali būti demokratijos lai ! 
mėjimas. Jai laimėjus, lai-' 
mėsim ir mes. Taigi, kad kai; 
kurie mūsiškių, Smetonos 
tvarkoj išaugusių ir subren-( 
dusių, ir kažkaip neapkęstų'

VISI PERKA VELYKOMS

!l

APSIVEDIMAl
k

ja žmonės tegalės išsi- 
... - tv„T i <Įai»artinio suspaudimo,

rovės vra anksčiau patrauk-;,-, 4,0- ir mirties. per ištisus
* 4 . UIKStiUlOUS

pranašai,
Biblijoje, raš:
-o Karalystę.

S.ta Karalystė taip pas buvo Jė- 
Jo apaštalų te.na ir dėl jos 

tariant: “Tea-

JOjc ir per
šešios kitos aliejaus bend- .veibėti

J‘?
metų Šventieji Dievo 

bMrių kalbos parašytos 
ir kalbėjo apie Die-

Esu našlė. 51 metų, turiu visai ma
žą šeimą, nerūkau, negeriu, esd 
sveika, norėčiau susipažinti su rim
tu vyru. Pageidautina, kad juodai 
dienai turėtų sutaupų ir būtu iš se
niau atvažiavusių. Atsakysiu tik į 
rimtus laiškus.

.tirs. A. Paul
324 Queen St. \V. Box Srt 
Toronto, Ont. Canada (15

Neįmanoma? Daugelis sakys 
“šiandien nebe stebuklu amž.i"s. 
tai greičiau bus gamtos reiški
nys". Užsisakius

Stebuklingas
BETTY BANTER

Išgyjimas
! nygutę, Bettv Baxter pati pa
pasakos jums apie savo n»*pa- 
»ra-ta ir nuostabų atsitikima, 
’an apie milijonas žmonių gėrė
josi tuo. Gaunama:

L. Banys 53 Summer Ave. 
Stoughton. M»ss-

Kaina 75 centai.

litpė melstis,
Lo...,!......., .11_v . u

kaip dangu.e taip 
visi tikri Kilki 
kad Dievas 
jęs Įsteigt:

i trĮnii- 
ViiJįii in:nie tavo 

ir žemėje
stioiiys žino ir tiki. 

nutaręs ir pažadė- 
zemėje garbingą ir ga 

-mg- .Mesijinę Karalystę, kuriai pra- 
tamsybės kunigaikščio vieš- 

pada rytas galas il

>'r-a

si dejas
patavo.iii: bus padarytas gab 
'isi jo darbai išardyti.

lutai reiškiu panaikinimą pr:e- 
iS.atid's. neteisybes, keršto, neapy
kantos. kovojimo, ligą įr mirties.

: i uos negeistinus dalykus pašalinus, 
i jti vieton bus įsteigtas naujas L 
, -eisingas na-nulis, kuri apaštalas 
i <-.ia v.iiunti "nauju tiangumi i, 
n,.' ,.' .e..u. kuliuose teisybė gyvi-

•-I m_______ i
KenmatiSKi_dbtaasmii

GERA MOSTIS
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi «a- 
vvje galingą šilima, dildydama ga
lingai. ištarpins Ręumnt iškus skaus
mus. ranku, k‘ •, skaudėjimą ir^ tir
pimą, die^bus, -altį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pageli**. 
Selauk ilginus ale tuojaus įsigyk 
!'EKE.\’S OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuve. Kaina 2-oz Sl.Ort; 
l»>-oz. $5.00. Garantuojame pasek
mes ar gražiname pinigus. (47>

1>EKKN”S OINTMENT C».
P. O. Nebark I. N. J.

VAIVOS IŠLEISTA

Juoktis Sveika
v e • — 1 •’I - -v.

Kišeninis, paveiksluotas — 30B Juokų rinkinys
100 iš jų “jukai iki ašarų” —:—:— I ir II dalys

Kaina atskirai po $2 doleriu, už abi kartu tik 3 doleriai
Visi, kurie spėjo užsimokėti iš anksto, dabar gauna abi (už 
tuos 2 doleriu) su atsiprašymu—už spaustuvės vėlavimą 
Gaunama Chicagoje “NAUJIENŲ” knygų skyriuj arba
betarpiškai pas:

NAPOLEONĄ. JONIŠKĄ 
15 Got ton Street Roslindale 31, Mass.

'rtlg, 
K i y 
žei.tčjg 
k„:i d. 
i.nnta.
"iMgos Kar..l\- 
• ls.: ,r g:.'ingį

. pir.nas ss 
;-:c- dalykų
•rjo’aiinvs ir 
a yra ivg 

Kiti zv.r.ū »<•

zynu-sniųjį: to
tas įsteigimą.-, 
tiiuos teisybės, 
po kojomis pii- 
s naujos ir tei-

Įi :::;;-oięs va iins „stei. 
Įj -re;.; pilvinis 'ivynia' .

,-s i,us tai d:-
Dievo darbai, kuriuo 

tt-buklais", jiems

is-s biblijos pranašystės paro-
1 ad Dievo Karalystė bus tikri; 

“stebekj; ' gadyne. Jai J ikurus žmo
nių regelinesveikata ir įvairiau- 

i>s litis p’-adė: laipsniškai mažėti 
ir >~ykti. Akiems bus sugražintas 
regėjimas, ku-tir.iams girdėjimas, 
nebylia ns sugebėjimas kalbėti, rai
šiems ir šlubiems bus- pagydyti jų 
sąnariai >r silsimi >u kūnai atsigaus

i ti«,

I,.,,
ir su tm’cs. genif i'

Ii" <o;
( Bus

kai;» l.'i’sii 
daugiau)

itįa'.’nės ir vėl 
medžiai.

Žino'kite, Kad
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
kurias pradėję skaityti, skaitysite neab-ikvėpdami, ko! 
pabaigsite. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už 
$5.00! Tuoj kiškite penkinukę i voką ir siųskite, nes tokia 
proga pasitaiko rečiau, nei aukso klodų atradimas.

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

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane. nes 
aš parodau tau gyvenimą baisesni, negu pats gyvenimas 
parodytu. 31G psl., kaina $3.00. Iliustruota.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik (ada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi.. 44!) psi., kaina $4.00. Iliustruota.

SLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo 
kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S.

Halsted SI., Chicago g, III.

—°—
j,, Norėdami daugiau sužinoti šiuo? 
~ ir kitus dalykus iš Bibliios. skaity

kite knygutė "ŠTAI JCSŲ KARA- 
!5 pu>!.. 25 C“t.tai. Netur- 

iunėiam veltai.

!.. S. A.
?<> I.ituanica Ave. 

Chicago S. III.

i;

LIES". ’ 
ting ien.s

RAMUNĖS 
švieži Ramunės 
žiedui pusė svaro 
$1.25. Ramunių ar
ktį a visada gerai 
gert. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie- 
nos žiedai yra var
tojami. dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų. šalčio 
ir inkstų ligų.

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

Prisiųsk $4.00 tai gausi vis
ką kas čia yra pasakyta.

ALEXANDER’S CO.
414 Broad w<iv 
So. Boston 27. Mass.

VES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jp( tamstoms neikia—

o BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKU SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

KELEIVIS“
636 East Btoadway, South Boston 27, Mase.

it



Skautai rengia šokiu*

Skautų Brolijos Užsie
nio Skyrius balandžio 1 d. 
7 vai. vak. Tautinės S-gos 
namuose ”

KELEIVIS, SO.

GARDNER,

BOSTON___
MASS. K. Bultavecko atiko* J V OKAI

No. 13, Kovo 28, 1956

Kų darysime balandžio 15-tą d.?
EISIME Į SOCIALDEMOKRATŲ METINJ POKY-

I
Netekome draugo j K. A. Bukaveckas iš Cilff- Gerai skaičiuoja 

Kovo S d mirė mūsų apy- Vaclovo J'BhtfT“ ^laidotu- “<,k}ž?jas. duu<ll‘ mok,ni“mi

* (484 E. 4th St.) 3 aukštus. ,
rengia šokių vakarą. Veiks mug buvo renįamas per 20 Mykolw Biržiškai sušelpti, kiekvieną aukštą yra 18 laip- 
bufetas, bus vaišės, gros ____ —7  —7------- telių. Kiek laiptelių reikia lip-
puikus orkestras.

Lį, KURIS RENGIAMAS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLU- Lietuvis redaguoja 
BE PRADŽIA 6 VAL. VAK. amerikiečių laikraštį

Dr. B. Matulionis
Vidau., specialiai pieną* ir Iir* 
dies lipoa. Priima bet kuri* (Le
na, ii anksto susitarus telefoną ar 
laiiku.
Tstef. 22. Pasenai 

Adresas: 8tete 
WaUum Laka, I

Astumas: nuo Providsnoa 84 my
lios, nuo PToreester—M m, 
Boaton ar Brockton—10 au, 
Thompson, Coau—18 mflt*., ... Reikia Operatoriaus

Velionis buvo nuoširdus -Keleivio” 
lietuvi, draugas ,inotipo operatoriaus

J jo ai o m s y o awww,jį|(a| ar raktu į mūs, pakelia ranką, 
gubernatorius Herter ir 19 ... _ , o * . .

. . ji •• j ofisą 636 Broadiray, S. Boston, dziugęs sako.atstovų delegacija. Jose da- ____________ . į —žiūrėkite, Kaziukas
teisi-lyvavo ir daug lietuvių. • rni.x«K. aaace Tai pasakyk ir kitiems,

,ti, jei 
Spaustuvei reikia aukštą ?

.1

nori užlipti į trečią

Kreiptis' Visi tyli. Pagalios Kaziukas1 
Mokytojas nu-

Yilimantas Vaitas,
--------- ninko S. Vaitkevičiaus sū-

--------- Brocktone, Mass. viena nus, Tufts universiteo stu- . v. Mirė Borisienė
Fereitą penktadieni ivy-byla buvo sprendžiama taip, dentas, yra “Tufts Traces Kone kasdien laikraštis Mirė Aleksandravičiutė- 

kusiame A to skyriaus susi kaip Lietuvoje, tai yra ir vyrausiąs redaktorius. Tą praneša tai šen tai ten jvyk- Borisienė prieš 5 metus 
rinkime buvo suvesta Yasa-teisėjas ir kaltinamasis kai- laikrašti leidžia studentai, dytus plesirnus. Daznai ~ ^orcesteno.
rio 16 proga vvkdvtos link bėjo lietuviškai. kurie, lankydami universite-vagia net džiovinti įskabm- Velionė Daliko vvra 3
liavos ir pokvlio apyskaita. Pranas Jaruševičius, pats tą. kartu išeina ir laivyno tus baltinius, apiplėšia smu- 1 *

- - - - karininkams reika- klės, krautuves,

Vietos Altas 
rui $200

pasiųs cent- Teismas kaip Lietuvoje
Siaučia plėšikai

Kone kasdien

CRALTON, MASS.

zmo. 
kiek

; laiptelių reikia liptię 
j —Visus, — pone mokytojau.

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: auo t iki 4 

ir aao 7 iki 8
546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-112*

ir
Iš ižd. adv. Young 

Šimo paaiškėjo, kad vasario 
minėjime

prane- piitas. vėlai parsivedė į savo atsargo: 
• namus toki pat girtą drau- lingą k 

gą, bet žmona nenorėjo jo ----
ir 1briautis

mus.. '
Mums tai staigmena, nes

plėšikavimas labiau tinta 
Poetas Faustas Kirša tuo dideliems mitstams, o ne

cia Apdovanojo Pureną
“Laisvė’ rašo, kad Kauno 

“ZJ-“,“ sūnus ir brolį Vincą. Palai- politechhnikos instituto pro- 
data Worccsterio kapuose. tt“rlus Antanas Purenąs u 

pnvac.ua na- jaj kngva ao vetennanjos^~ akademųos
krašto žemelė.

Žvalgas
19 d. surengtame _______
surinkta ir vėliau gauta au- įsileisti. Jaruševičius, ginda- Dviejų kartų literatūra 
ku Lietuvos laisvinimo rei- ™as savo ir draugo garbę.
kalams S2.177.78. minėjimo l)uo!ė mušti žmoną ir grasi- ------------------------ ------- . ,.Ana . • • _________  ______
i-'bnd’i būt-i iol 70 todėl li- no ia nušauti. klausimu kalbės Kultūros musl? 20,000 gyventojų mie- • Paieškoma* Petms Knutas seniaul>iaiaų OUta diU.IV, louei U d- . . . 1 . cf„± ------------- Kyvęnęs Philadelphijoj ir Stasys.
ko S 2.086.08. Tą pačią die- _GaIy gale reikalas atsiau- klubo kitame susirinkime, o siui. Mirė j : K mitas seniau gyvenęs Bostone arj
11a surengtas'pobūvis įrvno >ė teisme- Kadangi Jaruše- Vladas Kulbokas apie nau- „ettūlnU i v.b.vi t X„uTh2S.s JKmS«? £&•

Tnk-in vičiai nepakankamai moka jausiąs, Lietuvoje išėjusias vaigyKioj v aigy aamas eim5aes ar juos žinantieji prašo-
būdu v’<o labo gauta an?Iu kalb3> tai teisėjas,knygas. Susirinkimas bus Mūsų įmonėse darbai ei-mirė 80 m. anglis Jonas |toih^^ ‘Kete,v^ r^,
budu m. o labo gauta (lietuviį?) kalbėjo baįandžio 15 d. 3 Val. p. p. na gerai. Baldų dirbtuvės Greža, senas Milfordo gy- _ _ „---------2-------------------

lietuviškai. Internationalinio Instituto dirba 40 valandų savaitėje. įventojas, jlgus metus dirbęs Parduodu krautuvę

nuteistas 1 patalpose.
bet --------

'sa apdovanoti “garbės raš
tais.”

TeL AV 2-4*2*

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph4o’« Corner 

DORCHESTER. MAS8.

S 2.260.83.
Nutarta padėkoti pobūvio ....

šeimininkui A. Andriulio- Jaruševičius 
niui ant kurio pečiu dau- inėn. pataisos namų,
giausia gulė pobūvio našta, baasmė nebus vykdoma, jei,Batsiuviams pakelti 
ir Lietuvių Piliečių Draugi- Jis P^išalins iš žmonos buto atlyginimai
jos valdybai, kuri pobūviui mokės vaiko išlaikymui ---------
salę davė be mokesčio. kas savaitę S 20.

Amerikos Lietuvių Tary- 
bai nutarta pasiųsti $2,200. Dovanos “Darbui”

Parduodu mėsos, daržovių ir ,.gro- 
cery” krautuvę, biznis labai peras ‘ 

... _ _ ■»< x dviem žmonėm. Arti bažnyčia, moky-i
Lietuviu Piliečiu Klubas paliko šuneną Martyną kia, klubas. Vasarą daug prekių par-| luieiuvių ruieuų ruimas duodu piknikams. Xėra konkurenci-j

nutarė įsigyti naujus bal- jos. Randos— $30.00 mėnesiui. Kai-!
1 rp • • • • ■ na—$2,500. Kreiptis tel. EL 4-3783dus. Taigi, vasarai pasipuo- a arba 574 Cambridge St., !

Sustabdė prekybą caro cambridge. Mass. <17.

Klubo nauji baldai Velionis buvo viengungis,

Lituanistikos mokyklos 
tėvams žinotina

Mokyklos vedėja: 
ša. kad kovo 31

TeL SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDUU8)

Lietovis Gydytojas ir Chlroiąaa 
Vartoja vėliausios konstrokeijea

X-RAY Aparat*
Pritaiko Akinius 

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

BOUTH BOSTON. MA88.Batsiuvių unija pasirase šime.
---- i sutarti su darbdaviais, ku

rioje numatomas atlyginimų 
pakėlimas iki 6 dolerių per 

,----- ,. mėnesj. Pirmas pakėlimas _____
t oi • j • - z-t 1C1TU ? bus padarytas nuo balan- D. , . . ..
J. skindens is Clinton, M-džio 30 d. (5-7), o nuo ki-Rml“1,ne

tu metu sausio 7 d. atlygi- SLA 131 kuopa balandžio mi New Yorko biržoj. Wall KreiptiJ^pa
... or- is Tint,,,;,, /įo o..__ A ___• _ ... 2c,« Go’.d St

Senas “Keleivio”

Gamiikis

NORWOOD, MASS

atsiuntė “Darbo 
piane- dovanu ir rašo

žurnalui 
Gavau

bonai*

{ Nors caro valdžios senai 
i jau nebėra, bet jos užtrauk- 
įtų dviejų paskolų Ameriko
je bonai buvo iki šiol vis 
dar perkami ir pardavinėja-

NAMV SAVININKAMS 
Jeigu norite parduoti savo. namų, 

prašome telefonuoti vakarais V. 
STELMOKUI. Realtor. CO 5-5463.! 
Bus patarnauta greit ir sąžiningai! ■

1 nimas bus pakeltas dar 3%. 15 d. Lietuvių svetainėj (13 Streeto spekuliantai vis dar 
Pakėlimas liečia apie St. George,St.), po gardžių tikėjosi, kad kaip nors kada 

.2“ 4,500 darbininkų, kurie dir-pietų 3 vai. kelsime taures nore Rusija tuos bonus iš- 
3ivn.iv .'c.-iauiv.n,. mn'ir cviom m J 0 ba Brocktono ir jo apylin- našlių garbei. i pirks, todėl vieni juos pirko,
Mokyklos pobūviui paža-ir kapitonų netvark^.Vpšiš-k?S 14"°je aval-vnės dirbtu- Karaliams baigiant nusi-kiti pardavinėjo. Šių metų 

dėtus laimikius (fantus)jkUmą ir nesugebėjimą Lie-'^’_________________
prašoma atnešti ne ba- tuvos tvarkyti, kuria mes rė- Q •• • A
landžio 4 d., bet balandžio ------T ..xj:..k Sunkiai serga A. Ivaška
7 d.

oi d. pamokų ‘-Darbo” Nr. 4. Mano pienu 
nebus. Po Velyki} pamokos melata sumokėta, bet ka- 
prasidės balandžio 7 d. (At- (]angi šis numeris gana i 
velykio šeštadieni).

Parduodamas Namas
So. Bostone pigiai parduodu 3 i 

po 5-5-5 kambarius. ’ 
savininkų. III aukšte, į 

266 Go’.d St. So. Bostone. (9

Centinis išpardavimas šį 
trečiadieni

mėme savo sunkiai uždirb
tais doleriais, o jie juokus 
krėtė ir uliojo. siunčiu dova
nų $1. Esu jau 73 m. ir gy
venu iš senatvės pensijos”.

risti nuo sosto, visur renka- kovo mėnesį už $1000 boną 
mos visokios rūšies karalie- buvo dar mokama $50. Bet 
nės. Ir mes nonvoodiečiai šiomis dienomis New Yorko 
sumanėme išsirinkti karalie- birža (Stock Exchange) nu-

y;THE i-ĮBERTV BSLL

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Sunkiai serga Aleksan- nę ir jos palydoves, o kara- tarė padalyti šitam bizniui
dras Ivaška, Lituanian Fui’- lienė pasirinks karalių. galą, ir po kovo 31-mos die-
niture Co. savininkas ir ži- Taip pat bus renkama se- nos jau nebus galima biržo-

. . nomas Bostono visuomeni- niausią ir jauniausia našlė, je tų bonų nei pirkti, nei
Povilas Mi ler atsiuntė njnkas. Ligoniui linkime Bus geras orkestras, visi pardavinėti.

galės sukti puikų suktinį, o --------------------- '
geriausiai valsą pašokusi 
pora gaus dovaną. Taigi, vi

Sandaros Moterų Klubo dovanų 8 4. o J. Janulaitis sreičiau pasveikti
dėl pūgos atidėtas centinis;50 centų, abu iš Chicagos: A______________
išpardavimas (penny sale); Jurgis Mačionis S 6, J. Džiu-
bus ši trečiadieni, kovo 28lgas $2. J. Bakanavičius ir 

Sandaros sa-jA. Matulis po SI, visi iš 
Gautieji'; Montreal - Yerdun (Kana- 

šiam va-jda).

d.
lėj

' vai. 
(124

kvietimai

vak.
F St. 
tiks

karui.
Kviečiame visus 

su mumis palošti:
ateiti ll ;Qrį2o į£ Floridos 
bus ido-i

mu ir malonu.

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
VvBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSUBANCB

409 W. Broadaray
SOUTH BOSTON. MASS.

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

West Roabury, Mi
Tel. FA 3,5515

GALVA SVAJONĖMIS 
PRIKIMŠTA

si ruoškitės geram suktiniui. Galva svajonėmis prikimšta 
Šiaip taip buvome suspė- Kviečiame ir kaimyninių J ausį velnias pakugžda, 

ję pušnius atsikasti, bet SLA kuopų narius pas mus Kad reikia slaptą užlaikyt, 
štai pereitą šeštadienį vėl atsilankyti. Mūsų šeiminin- Kur eini žmonai nesakyt.

nelabai mažės-kės jau dabar suka galvą, laimės pavydės,
savaitę, kuri kaip geriau tamstas pavai- ° gaI ir ji ten eit norės?

i Išeik pats vienas iš namų 
lr nepalik jai pinigų . . .

Vėl norėjo mu* užpustyti

atėjo pūga, 
nė kaip prieš 
vėi užvertė sniegu visus pa- sinti.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson Stn k. Broadiray
Atdara aao S iki t, penktodieaiaia 

iki 8 vaL vakaro

RADIO PROGRAMA
! Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai.

, fieną. Perduodamos lietu- 
1 viškos dainos, muzika ir 
j Magdutės Pasaka, 
į Biznio reikalais kreiptis į 
'Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvav, So. Bostone. 
Tel. SO‘8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minlni*.

salius. Taip pat kviečiame visas 
apylinkės našles, našlius, Aludė vyru užkimšta, 
vedusius ir nevedusius, jau- Puikiai su šiukšlėms papuošta: 
nus ir senus, visas buvusias Ten cigaretės, pelenai, 
karalienes ir karalius su vi- Cigarų nučiulPtJ *alaL 

Audick-Au- sa “svita”. Pa'’a_
dviejų sunkių Mes tunme gražių našliu- Ten ,iejas ir alus,

įr operacijų guzo namo ir kių. Kuriai iš jų teks kaili- Kur plauna ir staius . . . 
čia gydytojo priežiūroje na, tas pareis nuo svečių ir ...
sveiksta. Linkime Jonui ne- teisėjų. Tai balandžio 15 d. įa^!nfs trokstam nJ®s”

v ĮSI kela veda f Noruoodą, Namiškj faukia jau pikta.
i feLA 131 kp. pai engimą. get daUg meiliau čia su kita.

131 kp. kviesly*.

Pereitą savaitę iš Florido;
grižo Stasys Grabliauskas,--------------------
užsienio radijo aparatų f ir-J* Audickas grįžo 
mų atstovas. Jis savo maši- ligoninė*

— Ina aplankė visas Įdomesnes --------
korespon-j Floridos vietas — Miami, Ib-g. Jonas 

tikras. kadįWest Key, Tampa, St. Pe-dickas po

Komitetas.

Sunku ateitį nuspėti

“Darbininko” 
dentas buvo
evakuacijos dienos paradas j tersburg, Cypersgarden 
turi Įvykti kovo 17 d. ir tosit. t.
dienos nelaukdamas, prane-j---------------------------
šė redakcijai, kad paradas'Dr. M. Gimbutienės 
Įvyko. Laikraštis kovo 20 d.į paskaita New Yorke
tą žinią ir paskelbė Į -------—

Deja, audra viską sumai- Pabaltijo Moterų Tarybos

bepatekti i ligoninę.

Svarbu* pasitarimas 
sveikatos reikalai*

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.

Savininkas A. J. Alekna
*28 Eaat Broadiray 

South Boaton 27, Maaa. 
Telefonas SO 8-4148NAMŲ SAVININKAMS

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

John Petrus 
11 Swaltow St.
So. Boston, Mass.

W. Broadway, Room 4 
Arba po pietų užeikit: 409

So. Boston. Mass.

Benjamin Moore Malevoa 
Popieros Sienoms

8tiklaa ‘Smagu su miela daug išgert, 
Sapnų svajonėj pasinert 
širdelė meilės kupina. 

(Atvely-Bet jį šlavikas budina:—

Margučių popieti*
Balandžio 8 d.

šė ir paradas neįvyko ne tik pakviesta, dr. Marija Gim-
kovo 17 d., bet ir kitą šešta- butienė kovo 18 d. New , .. n ,
dieni vis dėl tos pačios prie- Yorke skaitė paskaitą apie Y.°. s^nnjcę švietimo kio sekmadieni) Runeberg Relk eJk 

lies mena darbininkų, žemės ūkio, salėj, VVilson Streer, Nor- p

Praeitą savaitę Bostone
Visokie Reikmenys Ni 

Reikmenys Plumberiaan 
Visokie Geležies Daiktai

zasties — pūgos lietuviu liaudies mena.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robin* Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mas*.

įvairūs gėrimai—užkandžiai—pizza

šokini kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Sekmadieniais Muzika ir Dainos

Tel. Bridgewate 855
POPULIARI

Savininkai :
VETA ŽIEMĄ IR VASARĄ

Alphonse Sterke
Alexander Chaplik

namo, ateisi ryt,
, rto Dabar jau laikas uždaryt,
pramonininkų, moterų kiu- woode Balfo 22 skyrius ren- Jis žino kad čion nemiegos, 
bų, jaunimo ir kitų organi-gia velykinį margučių pasi- Bet kaip namo jis parreplios? 
zacijų keli šimtai atstovų ir linksminimą. Pi'adžia 2 vai. iškirto pokštę jam pana,

į tarėsi, kaip geriau supažin-po pietų. ' Paliko snaudžiant ir gana . . .
dinti plačiąją visuomenę Braugus tautieti, savo at- Ką grįžęs žmonai pasakys

i su viiškinimo reikšme žmo- silankymu paremsi varg-. Ir kaip su ja atsiskaitys? . . .
stančius lietuvius užjūry,' 

— prisiminsi velykinius lietu-' 
vių papročius, atsigaivinsi 
skaniais gėrimais - užkan-

Massachusetts valstijoje džiais ir pasilinksminsi gro-' 
veikė keistas įstatymas: jis jant lietuviškai muzikai, 
draudė senesniems kaip 65 Atvykit visi—seni, jauni 
metų žmonėms pradėti mo-'1’ maži. Ypač bus įdomu 
kytis universitetuose. Da- mažiesiems. S.

i bar tas apribojimas panai- --------------------------
kintas. Ir šimtamečiai gali Pakalbinkime draugus ir. 
įsirašyti į aukštojo mokslo pažįstamu* užsisakyti “Ke-

-------------J mokyklas. leivį.” Metam* kaina $4. |

įgaus sveikatai. Ku Ku

Visi gali mokyti*
KETVIRTIS & CO. 

—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektra* Prietaisai
Rūpi-stinpai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus

379 W. BRO A DW A Y 
SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

gBBooooaeosooaoi

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ;

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

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

VAISTAS "AZIVA"
1— Vaistu auo Budegtau Ir 

auo nuiutimo vandeniu.
2— Vaistu nuo atdarų faiadg

8—Akių vaistas.
4—Vaistu nu kojų nieUjt

mo, piritams, tarpupirittau Ir 
papirlUm*.

6—Vaistu nu gaivu ni«M> 
jimo.

•—Vaistu nu kosulio. Gratt 
pagelbatL

Reikalaukim litų vaistų pa
žymėtai* numeriais. Kalu oi
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-4)

295 Silver Street 
17.

pnvac.ua

