
v rastis LI3SAS*
' JHL-t SOJASS — *• A *1C
ii Ui »'J« 17»*A a>3 •

KELEIVIS 
FUCNUMUUTA

Amerikoj*, Kandėto 
tų Amerikoje^ SBZOfojo.-94.u0

Bmadvay, Be.

KELEIVIS
THE TRAVELER LITHUAMAN WEEKLV

NO. 10 “Keleivio” Telefonas AN 8-3071
SOUTH BOSTON, MASS., KOVO (MARCH) 6, 19 57

Eatered m Second Clas» Matter Fefcriarv 28. VJ06. at the Post Office ai Boston. Mm, u nie r the Act of March t. 187»

KELEIVIS 
Uthoaniaa Weekly

7MM
ia the Uaitod Statai

keleivisCM Broadvay. 8®.

Atatiro N« 
Kaina 10 Centu

•7.

52-IEJI METAI

Žydai Notarė Ištraukt Savo 

Kariuomenę iš Egipto

Izraelio Vyriausybė Davė Sutikimų Pereitų Savaitę, Bet 
Opozicija Kraite Buvo Didelė; Kariuomenės Iš

traukimas Buvo Atidėtas; Šj Pirmadienį Ben 
Gurion Vyriausybė, Po Ilgo Svarstymo, 

Patvirtino Kariuomenės Ištraukimų.

Izraelio vyriausybė ši pir- Telef. Kompanijos
Nori Kelt Kainas

kad ji ištraukia savo ka-, .. . ;
riuomenę iš Egipto teritori- Telefono kompanijos vi
jos, kaip tai Izraelio už- sa™ kia^te Prašo leidimo 
sienių reikalų ministerė Paeiti kainas už savo pa- 
Mrs. Meier praeitą penkta- tarnavimą. Tokius prašy- 
dieni pranešė Jungtiniu mus ltelkė vyriausybė į į 
Tautų seimui. Pneš tanu- m«s !teike Mass- vynausy-. 
tarimą Izraelyje kilo dide- ke*. telefono kompanija, to 
lė opozicija ir vyriausybė Pa^tes. P1 aso ar rengiasi; 
turėjo nemažai vargo išsi- Pašyti telefono kompani-j 
laikyti prieš jungtas opo- 11 kltose valstijose, 
zicijos jėgas. Nevv \ orko telefono kom- j

Opozicija Izraelyje kilo panija, sako, išleido per tris, 
prieš nutarimą ištraukti ka-; mėnesius pusę miliono do-; 
riuomenę iš Gaza srities, lenų propagandai už savo 
nes J.T. kariuomenė ir ad- patarnavimo kainų pakeli-1 
ministracija toje srityje mą. Panašiai daro telefono, 
greičiausiai bus tik laikinai kompanijos ir kitur, 
ir žydai bijo, kad vėliau tll
egiptiečiai įs ten vėl pra- . i- ♦ j-i ♦y:1 , ,. ... . , . .f . n monopoli, todel ios savodės puldinėti žydų tenton- , . 1 ... , ...1 - “ ; kainas ga i kelti tik gavu-

ŠVENTOJI JOANA APSI SVILINO ANT LAIŽO

Vaidinant George liernard Shau šven-tąją Joaną Ix>ndone atsitik"* nelaimė, 

laužas tikrai užsidegė ir artistė Jean Sceberg iš Iowa valstijos tik tik ne.--.u- 

tiegė- Kai ji pradėjo šauktis pagalbos, kiti aktoriai manė. kad ji vis dar 

\ aidima. Paveiksle matosi du vaizdai,kaip aktorė pradėjo svilti (kairėj) Ir 
kaip ji ne'ama tolyn nuo laužo (dešinė i). Ją neša vienas iš ‘budeliu . kuris 

iauža kūreno.

Unijų Tyrinėjimas Senate 

Kelia Labai Daug Dulkių

Kol Kas Tyrinėjama Vežikų Unija, Jos Vakarų Vals
tybių Skyriai; Liudininkai Parodė Daug Negražių 

Unijos Pareigūnų Darbų; Unija Teisinasi;
Unijos Pirmininkas Ilsisi Europoje, Bet 

2ada Grįžti.

Pereitą savaitę senato 
viena komisija, pirminin-

tas nuo didelės, bene tik 
didžiausios krašte vežiku

kaujant senatoriui McClel- (Teamsterių) unijos. Tos 
lan, pradėjo seniai garsin- unijos pareigūnai iš vaka- 
tą unijų tyrinėjimą. Sena- rinių valstybių buvo pa
to komisija nori išaiškinti, šaukti pasiaiškinti dėl jiems 
neteisėtumus, sukčiavimus kitų liudininkų metamų 
ir unijų fondų piktnaudo- į kaltininkų, kad jie unijos 
jimus Įvairiose unijose. j pinigais rėmė karčiamų kū- 

Tyrinėjimas buvo pradė- rimą, darė sutartis su rake- 
tieriais dėl pasidalijimo 
pelnais iš žaidimo mašinų 
ir dėl kitokių prasižengi-

Lankosi Afrikoje mų. Keli unijos pareigūnai
______ atsisakė liudyti, pasiremda-

Viceprezidentas R. M.jmi konstitucijos penktuoju 
Nixon praeitos savaitės ga-; pataisymu.
le išvyko i Afriką, kur jis Kiti liudininkai pasakojo, 
lankys visą eilę valstybių. unijos vadai Oregono
Viceprezidentas jau lankė-, valstijoj norėjo paimti i 
si Maroke, kur jis buvo mi- savo globą ne tik lažybi- 
nių iškilmingai pasitiktas, ninku lizdus, bet ir pale s-

Viceprez. Nixon

.Iš
gavų-

i sios sutikimą iš valstijų 
valdžių.

Senatas Patvirtins 
Vid. Rytų Politiką

— 7 • • w • • • g___•_ x VVQZI IP AI TPVokiečių .nimsieris -  ---- i į KUNIGU KaoaI mieste, uaoai k. į tuvystės
Lankosi Amerikon ____ '*V;Nix«m lanko naują Afi-ikosĮstitueijos

r>~u_4. . namai 111 PAV. uaiuu^.
namu

1 o V lUIld iai1/*-JH V

Izraelio vyiiausybei pra
dėjus abejoti dėl kariuome-__________________
nės ištraukimo, prez. D. D. i
Eisenhouer asmenišku laiš- ATRADO VANDENILIO 
ku ragino Ben Gurion lai-i SPROGIMO PASLAPTĮ niuose Rytuose ii nubalsuos tartis su mūsų
kytis pažado ir trauktis. --------- rezoliuciją, kuri suteikia dėl V okietijos

Lauki ania, kad dar šią

laikytoja

Vokietijos
i savaitę senatas patvirtins kalų ministeri . ................ ,u „u,v v, lvvu„iu Rkiimė^ Anrrn • • 1 -♦• ,1 1 1
|p,ridento politiką Vidun- Brentavo atvyko j.Ameri^ią nukaitė. Caroline ^ieste. Ghana sostinėje. Po; ,u“ęXL^ Voks pel’ną pa’ 

................................................................................. te; teT u,K. SJ-.s vSSu ei,i!-sWa,ijimas nel>atikfs

Vokiečiu mokslininkas Dr prezidentui teisę panaudoti, ir dėl kitu Europos klausi- 4 vyskupai ir 15 kunigų.
• ,---- — b- pi- mų. Viduriniųjų Rytų poli- Monako piliečiai džiaugia-'A merikos gris namo. 

Amerikos

kai kurie demo-'suvienijimas.bojami darant galutiną tai- “’P08 temperatūros. Sako
ka Vidnimiuosp Rvtnosp kafI naujausiu budu vande-į ?iau ~L arabų valstybės to«: "Hio sprogdinimo jėga ^.kmluvada. U pr««a «„«*-. Europoje

dervbose visai nedalvvav 
ir žydai gavo užtikrinimus 
tiktai iš kelių Vakarų vals- -— 
tybių ir pirmon galvon iš 
Amerikos, o ar arabai su
tiks su Vakarų valstybių 
pažadais, dėl to rimtai abe
jojama. Egiptas oficiali?-i 
kai pareiškė, kad jis nesi-1 
jaučia surištas Amerikos iri 
kitų valstybių duotais žy
dams pažadais.

Žydai išsiderėjo iš Ame-! 
rikos ir kitu Vakaro vals- 
tybių, kad jų laivai galės 
Jaisvai plaukioti Ac-aba 
Įlankoje ir Sueco kanale ir 
kad Gaza sritis nebebus 
arabų naudojama puldinė
jimams prieš žydų teritori
ją. Dabar reikės vesti de- 
lybas su Egiptu, kad jis, 
nebetrukdytų Izraelio laivų. 
plaukiojimo, kaip tai buvo! 
daroma iki šioliai.

Žydų pasitraukimas iš 
Egipto teritorijos užbaigia 
vieną tarpą Viduriniųjų Ry
tų maišatyje. Dabar iškils 
Sueco kanalo tvarkymo 
klausimas ir eis ilgos dery
bos su arabų kraštais dėl 
pastovumo užtikrinimo ap
link Sueco kanalą. J tasde- 
įybas kišis ir Sovietų Rusi
ja, kuri šiuo metu deda di
deles pastangas kuratyti 
arabus prieš Vakaras iv 
propagandai tarp arabų ski
ria daug reikšmės

t at aukštus mokesčius, ko- 
vyksta dideli kius moka prancūzai. Nuo, 

i e šiuo tarpuG Įima bus naudoti taikiam'k** kritikavo Amerikos už-: pasikeitimai. Vakaru Euro- .()S nelaimės ji 
° darbui dirbti. i sienių politiką Vid. Rytuo-pos kraštai jungiasi, rusų apsisaugojo.

Prieš uniją iškelti kalti- 
viceprezidentog™ai kol kas paliečia tik 

Ghana iškil-ikel,s pareigūnus kurie sa- 
ko-!vo unijoj bandė pa

naudoti pasipelnymo tiks
lui. Senato komisija barnio 
susekti aukštesnius prasi
kaltėlius unijoj ir nori ap
klausinėti unijos pirminin
ką, kuris dabar yra išvy- 

,, i kęs i Europa ir žada grižti

svarbą, 
priduoda nau-.’

Afrikos tau-i

Areštavo 31 Studentą

ČIA EKSKARALIUS

Kovęs Eifipto karalius Fa- 
ruk su savu dukterimi, nu
fotografuotas piety Pran
cūzijoj. Farukas, netekęs 
sosto, pasakė. kad greit 
pasauly liks tik penki ka
raliai — Anglijos soste ir 
keturi kortu kaladėje- Jis 
užmiršo pridėti, kad dar 
liks ir Užgavėnių karaliai

se ir ypač žadamas J. T. pavergtos tautos nerimsta, 
nutarti sankcijas prieš Iz-!siekia nepriklausomybės, 
raeli. Tose sąlygose Amerika ir

----------------------------- j jos sąjungininkai turėtų
peržiūrėti savo politiką ir 
ieškoti nauji) kelių pasto
viai taikai ir laisvei užtik
rinti visoje Europoje.

Indonezijoje Vėl 
Nauias Perversmas

į Indonezijoj, Celebes sa-’
i loj, kariuomenė sukilo prieš,
icentralinę valdžią ir pėrė-;
! mė salos tvarkvma i savo »- * *

iTie maištininkų _____
ir civilė administra- Sovietų Rusija kiti b((1. 

t cija. Neseniai panašus per- ševikų valdomi kraštai, iš
skynus Lenkiją, daug pa

rankas.
dedasi

Cambridge,
i cija areštavo sekmadienio!,
i „.L 1.^4.r  .n 'T’ 1 ri f KHS

kovo 26. Unijos prnninin-
anks^’ nTta 31 Technikos! ?.***' Beck ^ako, kad

rl«A.S«aąbiO institut() s{u(lenla dė| kėIi.Jie neturi nieko slėpt, nuo
Teismo ar lįS mo riaušių ir dėl muštvniu 1

--------  ,su policija. Studentai pro- jajfp, ‘
Prezidentas D. D. Eisen- testavo prieš pakėlimą kai-!

Studentai
Eisen-i testavo prieš pakėlimą kai-1 

naują aukš-jŲ bendrabučiuose, 
čiausiojo teisino nari teisė- ~
ia ('baries Evans Whitta-

bov.er paskyrė

senato komisijai ne-

AFL - CIO cent-

Bolševikai Didina 
Radijo Trukdymus :

ker is Kuosas, Mo. Naujas' 
teisėjas yra republikonas, 
5(i metu ir eilę metų dir-i 
P.es. kain federalinis teisė-' 
jas. .);s užima pasitrau
kiančio teisėjo Reed vieta. įversmas Įvyko Sumatra sa-.skyrus Lenkiją, d 

loję, kur ir dabar dar cen- stangų deda trukdyti radi- 
tralmės valdžios autorite- jo pC,davimus iš Vakarų i 
tas nėra tikras. Sovietų Rusiją, Į kitus bnl-

tndonezijos prezidentas ;evjky valdomus kraštus ir 
Sukamo planuoja pertvar- n(ą j Vidui iniuosius Rvtus. 
kyti Indonezijos respubliką Niekada (iar bolševikai 
savotiskais pagrindais, o pastangų nedėjo radi- 
atskiras tos respublikos da- jo p ukdvmams. 
l.Vs bando iškovoti šaudau- ’
giau autonomijos nuo cen- Bolševikai ypač trukdo 
tro valdžios. Po visą pla-'Amerikos Balso, radijo 
čią respubliką eina rūgi- “Laisvoji Europa” ir Angii- TEKĄS 
mas. nepasitenkinimas ir jos BBC žinių perdavimus 
sukilimai. ir net pradėjo trukdyti ir

-------------------- kitu Europos radijo stočių Texas valstijoj balandžio
GHANA 81-«« NARYS žinių perdavimą arabų kai- 2 d. bus renkamas vienas

--------- ba ir visomis bolševikiškų senatorius Į vietą guberna-; j-
Naujoji negni valstybė kraštų kalbomis. Virš 1000 torium išrinktojo buvusio •

Ghana rengiasi prašyti, radijo trukdymo stočių dir- senatoriaus Daniel. Nuo Užgavėnių
kad ji būtų priimta ĮJung- ba Sovietijoje. Texas linkimų gaii daug
tinių Tautų organizaciją. Radijo trikdymai yra ne- kas priklausyti. Senate de-

' Tai būtų 81-as tos organi- legališki, bet kas to žiūri mokratai dabar turi vieno
zacijos narvs. šiais laikais? baiso dauguma.

Naują teisėją dar turi pa
lva tinti senatas. Po jo pa
tvirtinimo aukščiausiame 
teisme i. nis 1 republikonai 
ir 5 demokratai, nors poli
tinis į'asi.-kirstymas mažai 
ką ter. iškia aukščiausiame 
teisme.

RINKS 
NAUJĄ SENATORIŲ

<IA KARALIUS
• -x r v •

karalių;* ir ka
ralienė. kaip jie atrodė 
Washingtnne senatoriaus 
K. Long suruoštame ha
lių ie

Unijų
i ras nėra priešingas unijų 
' tyrinėjimui ir net reikalau- 
! ja, kad visi unijos pareigū
nai duotu atsakvmus i t\ ri-< • t •-

į nėtojų klausimus. Bet ve- 
! žikų unijos skyriai vakai i- 
i nėse valstijose dabar pi a- 
1 deda bruzdėti ir sako, jog 
, tyrinėjimas yra nukreiptas 
! prieš unijas bendrai ir kal- 
! tina senato tyrinėtojus, kad 
! jie nori pakenkti darbinin
kų judėjimui.

Unijų apsivalymas nuo 
raketierių ir kitokių nesąži- 

j ningų gaivalų yra pačių 
I unijų reikalas, bet iki šiol 
i ne visos unijos savo skyrių 
: ar net ir savo viršininkų el
gėsi atydžiai sekė ir todėl 
kai kuriose unijose prisirin
ko medžiagos, kurią prieš- 
darbininkiški gaivalai ban
dys panaudoti prieš visas 
unijas. Bet ilgainiui apsi
valymas išeis unijoms i 
naudą, parodys joms pavo
jų iš kriminalinių gaivalu 
pusės ir paskatins jas lai
kytis pačių unijų priimto 
etiško elgesio nuostatu.I
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džiu. Ištrėmė ir viskas.

Apie “tautelių sugrąžini
mą” kalba ir lietuvių bol- 
ševikų laikraštis “Vilnis” 
(No. 43). Jame skaitome to
kį “principinio” pobūdžio 
pasisakymą, kuris suka šir
dį ir aiškiai rodo, kad lie
tuviški bolševikai dar yra 
labai tolimi nuo “ideologi
nės nepriklausomybės”, ko
kią “amerikiniai” bolševi- 

' kai būk tai paskelbė nese
niai savo suvažiavime. “Vil
nis” rašo:

‘•Kaip jau buvo pranešta. Ta
rybų Sąjungos aukščiausioji 
Taryba nutarė sugrąžinti iš 
tremties Centralinėje Azijoje 
i penkias mažas tautines -grupes, 
kurios deportuotos iš jų tėvy
nių Užkaukazyje ir prie Kaspi
jos: kalmukus, balkarus. čečė
nus, ingusus ir kabardinus. Tos 
tautelės buvo deportuotos Sta
lino įsakymu 1944 metais.

“Kalbėdamas apie tas depor
tacijas, Aukščiausioje tarybo
je, sekretorius Gorkinas. pana
šiai kaip Chruščiovas partijos 
suvažiavime praeitais metais, 
sakė. kad tai buvo didelis nu-

Kas CIO ir AFL laimėta
Rašo V. EIMANTAS

Praėjo kiek daugiau melų. kaip Amerikos dvi di
džiausios darbininkų profesinės organizacijos — CIO 
ir Al'I.—apsijungė ii piadėjo bendrai veikli. Vie’ieri 
metai — trumpas laikas kalnams nuversti, bei ką jie 
\i> tik parodė, tai kad vedybos buvo iš meilės ii- kartui 
is reikalo. Nežiūrint piktų pranašavimų, kad apsijun
gusių unijų tuojau prasidės nesutarimai, taip neatsitiko.: 
ir darbas buvo sklandžiai dirbamas, tartum tos orga-' 
nizacijos būtų jau ilgus metus kaitų gyvenusios.

Ir dabar apsijungusių unijų veiklos pagrindai! vra 
dedamas senas principas: ne tik atskiros unijos, bet 
ir didesni jų .poskyriai savo reikalų sprendime yra sa
varankiški ir nuo vyriausios vadovybės nepriklausomi.
Paaiškėjo ir dar vienas teigiamas reiškinys: apvienytose 
CIO ir AFL organizaciji»se vietose moka darniai sugy
venti gretimai bendrosios unijos, kuriai priklauso visi 
Įmonėje dirbą darbininkai, ir speciales. jungiančios pa
vienių specialybių darbuotojus (AFL tipoi. Tų unijų 
reikalai būna patikėti atstovauti bendrosios unijos va-! 
dovvbei ir dėl to visai nenukenčia. Priešingai, amatų' 
unijų narių skaičius per tuos metus yra net padidėję.-.

Apjungia CIO-AFL organizacija per praėjusiųjų 
metų kongreso ir prezidento linkimus parodė daug dau
giau politinės veiklos, lr čia organizacija išsaugojo se-; \eseniai Maskva paskel- kalmuku ir kabardinų, bet .....
misiąs unijų tradicijas: nei atskiros unijos, nei betkas |;ė, kad penkios per karą anie tų respublikų ir auto- lemnistmei tautybių
jų narių nebuvo varžomas balsuoti kaip kas nori. A p- ištremtos Kaukazo ir Kas- neminiu sričių gyventojų iš- “gu tuom tenka sutikti. Re;- 
jungtų unijų vadovybė, paragindama narius aktyviai pijos stepių tautelės, graži- trėmimą niekas Sovietijoje atsiminti, kad tos tautinė* 
dalyvauti linkimų kampanijoje, tepasisakė rekomenda- narnos į savo gimtines.Tos ešai neužsiminė... grupės buvo deportuotos ne
cijos formoje, kurios partijos kandidatams ji siūlo tiek- penkios tautelės yra: čeče- Firmą kartą ištremtųjų frontui artinantis, ne saugumo
: i pirmenybę. Pasisakė ir už Stevensono kandidatūra nai, ingušai, balkarai, ka-tautų likimą užsiminė Chruš- sumetimais, bet po jų sričių at-

>e<pubFkos prezidentus. Bet ir ta rekomendacija pa- kardinai ir stepių kalmukai, čiovas pernai metų komu- kariavimo, kaip kokia pabauda,
veikė rinkimų rezultatus: be veiklesnės unijų paramos Tų tautų žmonės. VISI be nistu partijos suvažiavime, nes ja tarpe atsirado nemen-

DĖI. GAZA SRITIES

J. T. sekretorius Dag Hammarskjold (kairėj) aiškina 
.1. T. seimui, kad žydai sutinka trauktis iš Gaza sri
ties. o Egiptas sutiko, kad ta sritis kurj laiką būtų 
valdoma J.T- karo pajėgų- Seimui pirmininkauja Sia
mo (Thailando) delegatas princas Wan.

Kas Savaite
Nauja Valstybė kariuomenę “besąlyginiai” 

. 'iš Gaza. srities ir Aųabapa-Kov,, « ,1. "imiH-rtalisti- kRlf.io
e :U‘ S‘! .T**5* ’«» tik džiaugtis. Bet jo-
ep: iklau>omv bę ihana ue- . . . a*jauffsmo „ošima.

ne
nej , . . . „ . i kio jų džiaugsmo nešimą
jį ams vakarinėj Afrikoj.

Ta pioga Afrikos negrų, Amerika, Prancūzi-
tarpe Gioelis džiaugsmas jr kitos valstybės pada-
didelės viltys lydi jų kovas 
už laisvę kitose Afrikos da
lyse. Apie naują Ghana val
stybę skatytojai ras kitoje 
vietoje straipsni.

Ta proga norisi paklau
sti, o kada “socialistinė” 
Rusija grąžins pavogtą ne-

re pareiškimą 
Tautose, kad 
Aqaba įlanką 
kuria plaukioti turi teisę vi
su tautu laivai, neišskiriant 
nė Izraelio laivų, o dėl Ga
za jos pareiškė, kad ten 
tvarką turi daryti J.T. karo

Jungtinėse 
jos skaito 
laisva jūra,

priklausomybę visai eilei! pajėgos ir administracija, 
Europos tautų, tame skai-j bent kol kas. kol bus susi- 
čiuje ir Lietuvai? {tarta kitaip.

Principai iš gumos

jokių išimčių, buvo ištrem- praėjus 12 metų nuo tųtau-.kas nuošimtis nacinių kolabo 
ti iš savo gyvenamųjų vie- tų ištrėmimo ir praėjus ratorių. Tai buvo nusidėjimas 
tų i Sibiro. Turkestano ir trims metams nuo Stalino socialistinei teisybei, nes išti- 
kitas tolybes prie visokių galo. Užsiminė jis, bet per 5055 tautinės grupės buvo pada- 
nrievartos darbu. Kiek jų metus laiko nič nieko neda- ;* ——— — — •—
tremtyje žuvo. kiek dai yra re. kad ištremtųjų tautų li- tybju kora„nistai jr 
gyvų ir galės gnzti i savo kuciai galėtų gnzti j savo „^i deportu<>ti kartu
gimtuosius kraštus, tikrų ži- gimtąsias vietas. Tik šiemet su kjtajs lygiai, kaip buvo de
nių nėra. Tą žino tik itisu rusai užsiminė apie tų tau-'poruoti- eiliniai žmonės, kurie 

patikti ir be to generolo autoritetą, ir čia jokios unijų valdžia. kuri betgi tokių tų grąžinimą. Bet Cnruščio- nebuvo nei komunistai nei ko- 
rekomeiidacijos nebepadėjo Stevensonui. Reikia ma- laktų neskelbia. vas užsiminė ne apie visa* laboratoriai. v
nyti. kad unijų sėkmingas dainavimas paskutinėje rin- Apie ištremtąsias tautas ištremtas tautas. Jis nė žo- “Teisingas priėjimas būtų bu
kimu kampanijoje bus joms paskatinimas energingiau pasaulis sužinojo tuoj po džio nepasakė apie 700,000 vęs bausti kolaboratorius čeče- 
isijunuti ateityje i politini krašto gyvenimą. ‘ karo- kada ang^ pailamen- Krimo totorių^ kurie MSI nų. kalmukų ir kitu tarpe, ly-

tarinė delegacija buvo nu- buvo ištremti is savo gyve-.®“1’ kaip buxo baudžiami ko- 
Apsijungdamos CIO ir AFL pasižadėjo, kad nau- vykusi i Sovietiją. Ji par- namų vietų į Sibiro ir Ka-kboratoriai; ku.r.ie atsirado tarP 

ja organizacija—taip ir seniau yra buvę—stos už visų vežė žinių, kad’ kelios So- zachstano platybes ir nė žo-rusŲ’. ’ ,ietuvilf be
dirbančiųjų lygias teises, kurios rasės ar tikybos kas vietų Sąjungos tautos esan- džio neužsiminė apie 600,- c®r?.slų ir 1 Ų. au ini; 
nebūtų. Tas buvo pašyta 1 organizacijos statutą ir cios visai įsiremtos is savo 000 Privolgio vokiečių, ku- grupes buvo ne tik arbitra- 
tas reiškė sunkų uždavinį kovoti už spalvotųjų lygias gyvenamu vietų ir išsklai- i ie dar karo pradžioj TAIP riskas j^j neteisingas iš 

plačią Rusiją. PAT VISI buvo ištremti iš marksistinio taško, nepaisantis 
Lengviau buvo pasižadėti, kaip vyk-'-'aug vėliau Maskvos vy- jų gyvenamų vietų į bala klasinių santykių, dalinantis 

iriai pietiečiai buvo pirmieji, kuriems jj-: ■ : “ pn-Uelbė. kad pa- žino kokias tolvbes... tautines grupes i "geras ir
'naikinamos “autonominės” žinoma, apie Krimo toto- “blogas“.
respublikos ir sritys čečenų, lių ir Privolgio vokiečių “Gerai, kad Tarybų Sąjun- 
ingušų. balkai ti. Krimo to- geąžinirną niekas Rusijoj ir atitaiso tuos nusikaltimus, 
toriu. Privolgio vokiečiu, dabar neužsimena nė žo- Šimtai tūkstančių žmonių bus

demokratai nebūtų laimėję daugumos atstovų rūmuose 
senate, Unijų centro rekomendacija ypatingai ryš

kiai paveikė jų narius ten. kur unijų apjungimas vie
tose buvo jau Įvykęs. Dėl to JAV vakaruose unijos
\ ieningiau balsavo už demokratų kandidatus, kaip 
■ taurės rytuose.

Kitaip išėjo su prezidento išrinkimu. Eisenho\ver;s 
turi. atrodo, rinkėjų tarpe skaitlingų asmeniškų sim-

Senatas Tyrinėja

Senato viena komisija 
visu rimtumu pradėjo tyri
nėti vežikų (Teamsterių) 
uniją ir jau išvilko dienos 
švieson negražių tos unijos 
kai kurių skyrių darbų Va
karuose, Oregono ir VVash
ingtono valstijose.

Darbininkų tarpe niekas 
dėl senato tyrinėjimo gvol- 
tos nešaukia. Unijų vado
vybė sako, kad tyrinėjimas 
neturi tisklo pakenkti dar
bininkų judėjimui, bet ga
li tik padėti jam apsivalyti 
nuo kriminalinių ir nepa- 

T geidaujamų gaivalų. Pa- rium!
čios unijos turėtų tokį apsi
valymą padaryti, bet didelė 
ir tradicinė unijų ir unijų

teises fabrike, mokykloje, tramvajuje ir visam vieša-:dyt<>s 
jam gyvenime
• lyti. Unijų nariai pietiečiai nuvo putnieji 
šiandien yra priimtina visiška tarp baltųjų ir spal
votųjų lygybė. Atžagammas lygybei reiškiasi ne tik 
pietuose, ir tai bus ilgų metų auklėjimo darbas, kol;j 
rasinė diskriminacija bus bent iš viršaus nugalėta. Rei
kia pasigerėti, kad CIO ir AFL vadovybė laikosi tuo

___________sugrąžinti j jų gimtines, kur
<(jie ir jų protėviai gyveno- Jie

atveju nenusileisdama ir bent unijų praktikoje griežtai įar Pri dėti reikalavimai nepakenks pramonės vystymui vėl pamatys gimtuosius laukus
reikalauja, kad jų narių lygybė būtų stropiai dabojama

Vra vieša paslaptis, kad kaikurių unijų vadovybė
se susikūrė sau lizdus kriminalinis gaivalas. Neretas 
unijų “bosas” paaiškėjo kaipo kyšininkas, unijos kasos 
eikvotojas, smurtininkas, kriminalinių nusikaltimų da
lyvis. Dar visų mūsų atmintyje žurnalisto Viktoro Rie- 
selio tragedija, kuriam išplikino akis unijų bosų pasam
dytas banditas. Nuo kaikurių unijų pareigūnų muša po- 
dugnių kvapas. Nauja organizacija pnideda valyti de- 
■šimtmečiais pristovėtą unijose mėšlą, pradeda nuo vir
šūnių. Išmetė iš savo Urpo laivų krovikų uniją, kai 
ta atsisakė apsivalyti nuo gengsterių. Kai šoferių ir 
transporto darbininkų unija panom sėbrauti su minėtą
ja laivų krovikų sąjunga, iai taip pat buvo pagrasyta 
išmetimu iš bendros organizacijos, ir ji pakluso. CIO 
ir AFL pasiėmė i rankas šluotą ir, atrodo, nepails va
lydamos unijų aparatą nuo kriminalinio gaivalo ir skai- 
drindamos moralinį unijų veikloje oi-ą.

CIO-AFI. stovi dar prieš vieną didelį darbą—ap
jungti unijose bent dirbančiųjų daugumą. To darbo 
praėjusiais metais beveik nepradėta ir tuo tarpu tebe- 
vykdomas pačių susidėjusių organizacijų apjungimas 
vietose. Padaryta pradžia platesniu mastu suorganizuoti 
pramonėje dirbančiuosius tarnautojus. Praėjusį gruo
džio mėnesį sušauktoje Washingtone konferencijoje 
’as reikalas buvo apsvarstytas ir nutartas: bus vykdo
ma.- jau šiais metais.

Dabar bus iš vieno dirbamas gal vienas svarbiausių 
Amerikos unijų darbų—ūkinės konjunktūros studijavi
mą-. Unijų statomi flarbdaviui reikalavimai nėra pa
gaunami iš oro. Cnijos sprendžia klausimus praktiškai. 
•Jo- griebiasi streiko tik tuomet, kai mėnesiais vestos 
su kapitalo atstovais derybos neduoda priimtinų ražui- 
tatų. Deryboms vesti reikia žinoti, ko iš darbdavio ga
lima reikalauti ir ko ne. Reikalinga taip pat suprasti,

ir vienkart laimėti ar vėliau nemuš pačių laimėtojų, ir pažįstamą gamtą. Nebus, ži- 
Dėl to unijoms būtina žinoti ne tik kas dedasi tautos 'n°ma. užmirštos tos visos tra
ukyje. ket ir žinoti, kaip vra pasaulinėje rinkoje. Kaip kurias deportacijos su-
sakoroa. įeikia studiiuoti ūkine pasaulio konjunktūra.,, ... , . .... 1 , . . . _ je salyje, ‘genau vėliau, negu
L ru jos tą ir daro. Atstovaudamos daugiau kaip puses j niekad »
šio krašto gyventojų ūkinius, socialinius, kultūrinius ir
sveikatos įeikalus, jos. dabodamos unijų interesų, tuo . leninistinius
faktiškai reiškia tautos daugumos siekimus ir valią. P,*nc1,P}u'. r. -net
Unijų veiklos dėka Amerikoje, nežiūrint milžiniško ka-i .ar )lzaT
l'yak)..sy’tt k,mo1nesDnIln!il! kal>'!al,sn! lank«e '^pasako ir jau. Ji nepasako 
milzim.-kos kapitalo galios, pagaminamų gerybių Pa_Atai ko- 
skirstymą.- tarp bendniomenės narių darosi vis palan- Kodėl “Vilnis” per 10 
kesnis dirbantiesiems ir masiniam žmogui patikrina vis!met-u nį žoHžiu „eužsimišė 
kylanti pragyvenimo lysi. Unijos darosi tautos ūki«;tu ūuteliu ištrėmimo fakto, 
planavimo dalyvės. Jos, siekdamos, kad visi turėtų dar- pats faktas buvo žino- 
bo. kad darbas vvktų nestodamas, darosi planingo ūkio 
pradininkės, siekdamos praktiškai to paties, ko siekia! 
ir socialdemokratija. IT įsiminus, kas Amerikos unijų!kiną, kodėl “leninistinis 
jau atsiekta, patikrinant darbininkui dai-bą, pragyve-‘principas” yra taikytinasin- 
nimą nedarbo metu, kad ir kuklią pašalpą susirgus irigušams, čečėnams, kaimu- 
pensiją senatvėje, reikia pasakyti, kad Amerikos uni jos, I kams, kabardinams ir bai- 
ir nesivadindamos socializmo sekėjos, tikrumoje einaj^41^^’ netaikytinas
vienu su socialistais keliu dabartinės kapitalistinės san-į Otonams ir Privolgio vo-
tvarkos blogumams nugalėti. i .

3. Ko vertas “marksisti-
Dabartiniu metu CIO ir AFL vadovybė yra susi- 

rūpinu.-i nauja problema, kurią dirbantiesiems stato 
vykstantis pramonės suautomatinimas. Mūsų dienomis 
pasaulis įžengia į antrosios technikos revoliucijos Iai-'ševft« Lietuvoje, kur
kotarpį. Gamybos procese* žmogų pradeda pakeisti au- buvo ti*emiami žmonės ne 
tomatas, jų tūkstančius pavalydamas nuo darbo. Unijų

mas?
2. “Vilnis” visai nepaais-

««i

nis taškas”, kuris leidžia 
naikinti ištisas tautas ir tau
tų dalis, kaip tai rusai bol

už prasižengimus, bet tik
i kas raiškia, kad technikos laimė-j -į’* *?uvo aP^uk-
ne tiek kanitelni. kiek dirbanti- 'Įojofemis ’ ir turėjo, ar 

iš tėviį paveldėjo, vire 20 
hektarų žemės.

Veltui lauktume iš “Vil- 
tokių paaiškinimų.

uždavinys bus daiyti
jimai išeitų naudon ne tiek kapitalui, kiek dirbanti? 
siems ir visai bendruomenei.

Apsijungusios CIO ir AFL via geram kelyje ir da-* 
ra joms nuoširdžiai palinkėti sparčiau juo eiti. *nies”

Žydai traukiasi, “be jo
kių sąlygų”, bet kaitų jų 
reikalavimai yra patenkinti. 
Ką gi atsakys į tai arabai, 
ypač Egipto diktatorius? 
Rašant šiuos žodžius lau
kiama Egipto pasisakymo. 
Jokio laimėjimo Egipto 
diktatorius šį karią nesusi
laukė.

0 žydai? Ką jie gauna? 
Izraelis gauna kitų valsty
bių pareiškimą, kad Aqaba 
įlanka yra “laisva jura” ir, 
jeigu Egiptas bandytų jo 
laivus ten gaudyti, Izraelis 
galės savo karo laivais 
Egipto kanuolės nutildyti ir 
dėl to nesiskaitys agreso-

įdomu, kad sprendžiant 
žydų pasitraukimo klausi
mą, prancūzai irgi prisidė-

skyrių autonomija, o kai-jo savo žydams prielan- 
kur ir pačių unijų viršinin- kiais patarimais ir Wa- 
kų nebojimas, toki apsiva-j^bingtonas tais jų patai'i- 
lymą trukdo. mais mielai pasinaudojo.
‘ Senato tyrinėjimas pas-! Albams tas yaigu paleng- 
katins apsileidusias unijas v*ns *4 bizni praryti...
iššluoti savo stuba ir nelei
sti jos vėl prišiukšlinti. Ta
me darbe unijoms dabar 
ateis Į talką, prašomą ar ne
prašomą, ir unijų centras, 
kuris i tą klausimą nutaiė 
atkreipti rimtą dėmesį.

Nėra šlvkštesnio dalvko,

PASTABA: Jau patašius 
ši pomsą apie žydų riauki- 
mąsi, pasirodė, kad žydai ir 
vėl abejoja, ar jiems trauk
tis ar ne. Esą, Amerikos pa
reiškimas JT seime nebuvo 
užtenkamai aiškus ir griež
tas. Bet diena anksčiau ar

kaip kriminalistų ir išdavi-! vėliau, žydai pasitiaus iš 
kų apsėsta darbininkų orga- Egipto teritorijos ir tada 
nizacija. • reiks galvoti apie ateities

• paikos užtikrinimą tarp žy-
Inžinierių Balsas

“Technikos žodžio” re
daktorius p. V. Vintartas, 
mums prisiuntė pereitos va
saros inžinierių ir architek
tų suvažiavimo Philadelphi

J dų ir arabų.

Dabar Suecas?

Išsprendus šiaip taip žy
dų pasitraukimo klausimą, 
tuoj iškyla Sueco kanalo 

joj nutarimą apie reikalin-pvarJi^’TV° Skalas. Kaip jį 
gą “veiksnių vienybę". X„. J tvarkyti, kad viena_ valsty- 
tarimas skamba:

—IV-sis PLIAS - ALIAS 
Suvažiavimas kviečia mūsų 
veiksnius šiuo sunkiu lietu
vių tautai momentu baigti 
tarpusavio ginču* ir paga
liau pradėti vieningą bei 
koordinuotą darbą. Šuva* 
žiavimM mano, kad tokiam 
šventam tikslui nėra kliū
čių, dėl kurių negalima bū
tų susitarti.—

Toks yra nutarimas. Mes 
jį paduodame mūsų skaity
tojų žiniai.

Nuo savęs norėtume pri
dėti, kad vienybė reikalau
ja susitarimo dėl siekiamo 
tikslo, dėl veikimo priemo
nių ir reikalauja pasitikėji
mo vieni kitais. Jei vieny
bės nėra, tai ko nore iš tų 
dalykų trūksta.

bė (Egiptas) negalėtų pa
griebti už gerklės Vakarti 
Europos tautų ar vienos ku
rios tautos ir smaugti eko
nomiškai, uždarant kanalą 
tos tautos ar tautų laivams?

Amerika turės šitame 
klausime jmodyti iniciaty
vos ir bandys prikalbinti 
Egiptą ir Europos Vakarų 
valstybes sutikti su kokiu 
nore visiems priimtinu pla
nu. Bet tai lengviau pasa
kyti negu pasiūlyti ir koks 
tas planas bebūtų, dėl jo 
neišvengiamai kils ginčų ir 
reikės vesti nemažai deiy- 
bu.

Mollet liuko

Žydai traukiasi
Jungtinėse Tautose diplo

matai rengiasi šaukti “ura”. 
Žydai suriko ištraukti savo

“Vilnis” ir toliau yra tik 
Maskvos papūga ir giria vi
sa, kas ten vyksta ir nutyli 
tą, ką Maskva nenori gar
sinti. J. S.

Prancūzų ministeriu pir
mininkas G. Mollet ir už
sienių raikalų ministeris C. 
Pineau išvyko į Kanadą, o 
iš ten grįžta namo.

Prancūzų atsilankymas 
buvo pradžia “vienybės at
statymo” tarp Vakarų di
džiųjų valstybių. Bet tik 
pradžia. Tą patį vienybės 
atstatymą tęs ir anglų 
premjeras kovo 21 d.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEVEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Vasario 16-os minėjimai

Pittsburgh, Pa. minėjimu. Po minėjimo in-
... • . t - žin. B. Galinio šeimoje bu-;Musų mieste Lietuvos ne- yo fu|uoštos vaiiės kuriose 

priklausomybes minėjimas <]a,vvavo mfcu kalbėtojai ir
buvo surengtas vasario 10 vejk6jai. padalinta rainti- 
d. Lietuvių pil. draugijos mj Q v,iko ilTOininkas j

BROOKLYN, N. Y.

kitų kalbas dar paaiškino 
apie Vliko darbus ir viltis.

Frank Žilionis

E. St. Louis, 111.

rė iš kitų metų dalyvių gau
sumu ir sklandžiai pravesta 
programa. Įžangos žodį ta
rė vietos ALT skyriaus pir
mininkas A. Paleckis, mi
nėjimui pirmininkavo SLA asario 17 d. minėjome
prez. P. Dargis. Svečius pa- Lietuvos nepriklausomybės 
sitikti oadėjo p. Irena Ga- šventę. Mnėjimas vyko rū- 
linienė~tautiškais i ūbais pa- syje po bažnyčia, tai yra se- 
sipuošusi. nojoj bažnyčioj. Gražią

Minėjimas pradėta Ame- kalbą pasakė vietos klebo- 
rikos ir Lietuvos himnais, nas kun. Antanas Deksnys. 
invokacija skaitė kun. kie- Dabar sale yra nemaža, liet 
bonas Kazėnas, šv. Kaži- buvo pilna žmonių. Šiemet 
miero parapijos vyčių cho- lietuviai ypatingai gausiai 
ras gražiai dainavo vad. dalyvavo savo tautos šven- 
inuziko K. Bazio. tės minėjime.

Pagrindinis kalbėtojas bu- Linksmoji dalis buvo ki-

IŠGELBĖJO ŽMOGŲ NUO AUKŠTO BOKŠTO

Roger I.avallee 22 metų anądien užlipa ant televizijos 

bokšto Brightone. Mass., ir norėjo šokti žemyn. Jo 

žmona ir koks tai kunigas ji atkalbinėjo ir šiaip taip 

prikalbino, kad jis nesižudytų- Paveiksle matosi, kaip 

jis, suvyniotas į apsiaustą buvo nugabentas žemyn. 

Viršuj kairiajame kampe jo fotografija po išgelbčjimo.

Kanados naujienos
LSS 19 kuopos susirinki- Lietuvis nominuotas kandi-daugel; metų British Lo

mas Įvyksta kovo S-tą d., jaįu parlamento rinkimuose lumbią proviniijos C.C.F. 
penktadeni, S vak vakare.J vadas, dabar Parlamento

Į Kviečiu visus narius atsi į Bazelio mėn. vidury nu- narvs Ottavvoje Harold 
; lankyti. Pereitą mėnesi šau-'matomi Kanados Parla- Winih. .Jo kalba buvo karš
čiau susirinkimą atvirutė-!mento rinkimai. Visos par- ta h. jdomi. šiUo Įvykiu pu- 
■ mis, kas užima nemažai lai-, tijos jau ruošiasi tiems rin-bbka ^mtai (Įomįjosi į,-įos 
ko, tai ši kartą pasitenkinu-kimams ir nominr"- —

SocicJdemokratu susirink.

nominuoja kan- buvo nemažai nors tai bu-
pranešimu per •Keleivi”.Ididatus gerokai iš anksto. vo tl.^iadienfa da?b<) vak.._ 
Prašau visus atvykti. i Varžosi trys partijos: libe- |as Lietuviai jausdami, k;.,i

J.vo Vliko pirmininkas
Matulionis iš Kanados. Jis £ia mūsų Nemuno vyrai 
jautrioje kalboje vaizdžiai linksmino senus ir jaunus: 
apibūdino Lietuvos laisvini- z. Grybinas akordionu, A. 
mo reikalą. Kalbėjo mūsų Fauliūkaitis smuiku, P. A- 
miesto majoras I). L. Law- fanasavas gitara ir J. Klei- 
įence, kun. \. Budreckas, naitis bubnais ir skambu- 
kongresmonas Elmer J. Hol- įiais. Mūsų Nemunas, nors Aukojo
land, miesto tarybos narys labai susiaurėjo, bet labai $100.00 Amerikos- lietuviu ,»i- 

T. J. Gallagher, geras be- linksmas. liečiu pašaipinis klubas,

tuvių prietelius. Visi kulbė- p. p i $20-00 Lietuvių Amerikos pi-

tojai pabrėžė isitikinimą, V° a liečiu Rymo katalikų klubas

kad Lietuva ir vėl bus lais- (Kaip minėta Vasario po $io.o<): Tremtiniu burei 

kiek pinigų Dr, B- Matulionis, adv. Benin 
Lietuvos laisvės min Chester

, _. .... kovai paremti? Red.) i V
Aukų Lietuvos laisvini- ! Antanavičius*

mui surinkta $900. Lietu-j Providence, R. L Į po $5.00: A. .Jurgelevičius

vių inžinierių ir architektu! __ , . . J. Rusas, J. Moricas, J Kieia

sąjungos vietos skyrius vie-', Vas?no suvienytų šv dnlugija „ Bern<>

tame rūsyje, po mokykla.

va, išsivadavusi iš laikinai 
ją pavergusių okupantų. suaukota 

Lietuvos laisvini-

oi>Lr obf 1C ^linanvicą

i šiame "susirinkime turėsi-! ralai, konservatoriai ir so- tuotiotis kis

me apsvarstyti svarbius kp. cialistai. Kitos dvi partijos: mas kan(lidatu į auRštą
reikalus, ypač komiteto su-'sočiai credit ir komunistai garbingą vietą, parodė a-*

• eina : rinkimus tik pasisegantį politini supratimą 
s-nt;- gausiu atsilankymu. Dr. P.

Lietuviai Kanadoje iki Ancevičiaus, rinkiminės
1937 m. jokios politinėsor- kampanijos manedžeris Fr.

i ganizaeijos neturėjo. 1937 Young, paaiškino pinigini
m. sausio 31 d. susiorgani- reikalą ir dalyviai čia pat

socialdemo- sudėjo per $60.00 pradžiai.
20 metų dar- Dabar rinkimams a,t--

, . .. . __  v------- gana stiprus jant, Kanados lietuviai iu-
;Pne darbo jis susižeidė ir vejksnyS Kanados socialde-retų visi po truputi prisidė- 
; turės gydytis. Po operaci- mokratų tarpe. Kanados C. ti, kas darbu, o kas doleriu, 
jos drg. Kriaučiukas mano ę p (čia taip vadinasi Ka-kad pirmas lietuvis būtu iš- 
jnebegųzti prie darbo ifap-na(jos socialdemokratų par-rinktas į parlamentą. Tas 
siprventi Ne\\ Jeisey ya.s- tijai atkreipė dėmėsi i lie-būtų garbė mums visiems, 

i tijoj, Highlands miestelyje. -rv;us <{ar b- dėl to, kad Prisidėti galėtų ir tie 
Linkim jam gi eit pasveikti. Įjetuvįai ų,rį politikoj pri-viai, kurie gyvena 

tyrusių žmonių. Vasario 13 nuo Toronto.
d. buvo sušauktas nomina- 

'ciiiis susirinkimas šv. Jono 
lietuvių parapijos salėj, To
ronto—Trinity apylinkei iš- Sekmadienį, vasario 17 

' rinkti kandidatą ateinan- (k COLLEGE teatre ivvko 
16-tos minėjimas.

, tvarkymą ir kitus dalykus 
K. W. Michelsonas
19 kp. pirmininkas

J - ______________

Serga drg. Kriaučiukas

Drg. Povilas Kriaučiukas ^, lietuviai 
; vasario 25 d. atsigulė i l»-jkralai ir 
gonmę naujai operacijai.į bo pa^(ia,ė

Aukų Lietuvos vadavimo seimelio narys Henry Ra-, 
reikalams surinkta $333.55. got, miesto tarybos narys 
Pinigai pasiųsti Amerikos R. R. Shooley ir kt. Įspū

dinga kalba pasakė Gelia 
McČiay. ‘ ,

Iš parengimo liks arti

lietuviu tarvbai.
DETROIT, MICH.

Dailininko A. Rukšlelės 
paveikslų paroda

stato-

Iietu- 
' toli

SKAITLINGAS VASAF ?O 
16-SIOS MINĖJIMAS

Vasario 17 d.
nas Įteik,- 8147. o kitus pi^'augijų. klubų ------------- -------- -----
nigus sudėjo minėjimo da-|,!U'° rengtos prakalbos n |VS> Motera gildą. Vyčiu kuo 

lvviai penkinėmis ir kito-i9>ncerta-s, L*etuvos nepn- pa. parapijos choras. Kalvai 

kiomis sumomis. įklausomybes pask elbimo {w.
Penu. aubeinatoriaus pi o-l<ilena’ !’am‘neU- J parengi- Po *3.<H1: P- Kirlys. H. Va:- 

klamaeija minėjime per-I™! a‘«l?»kę gražus būrys liekanas, 
skaitė apskrities teismo klausytoju, kune visi buvo, Po *200: J. Guobys. V. Ka

kliukas Thomas Baiwt I patenkinti. nevicius. J. O- tenckus. A. Sa-

kleika. .no. M. kalbėtoiu buvo kviesti vfckas- J- Bein<'ris- Remeikis.miesto majoro proklamaci- ls kaioetojų ou\o kuesu
ją pei-skaitė adv. E. A.cT atsilankė Rhode Island'”^u't n , TJ . Jau P’aejo, tačiaus
Schultz. Priimtos rezoliuei--gubernatorius Dennis J. iniailguJi> r».
jos ir nutarta jas pasiųsti iRoberts, kun. Jonas VaiUe-j navi^ius o cibulskaitė. J Pe- 

mūsų vyriausybei ir kong-Akinas, adv. Benjamin Ches-^if,  ̂s. E. Mockevičius- 

reso vadams. į ter (šeštokas) ir Dr. Ba.-: Molys aukojo $1.20- Kiti au-

ir choro

keturių šimtų dolerių pei- Tarptautinio Instituto rū- tTm< rinkimams. G. C. F. Vasario 
no. Jų dalis bus duota Va- muose, 111 Kirby Ave. sek- Eti nic Council ir Trinity jj rengė K.L.B. Toronto 

as. sarį gimnazijai Vo-madien j kovo 10, 2-ą vai. C.C.F. association, susitaru-aįyiįnkės Taiyba. Didžiulė
ūrelis. kietijoj, o kita dalis Lietu-p.p. atidaroma dailininko sios, pasiūlė i kandidatus Lino teatro salė buvo sau- 

vos^ laisvinimo reikalams. a Rakštelės tapybos paro- nūsų tautieti teisininką, sakimšai pilna. Minėjimas 
(šeštokas), ku l Tos iškilmės ir ių iskii-i(ia. Ketvirtą vai. p.p. dali. žurnalistą ir aktyvų socįal-į)UVO suskirstytas i tris da- 

Martinkus. Edv. Ciočvs. B. mių meninė dalis visiems, A. Rakštelė skaitys paskai- demokratą Dr. Praną Ance- jjs; lietuvių kalba, anglu ir 
paliko gerus prisiminimus. ta. Parodai yra paskirti iš vieių. Kadangi nei iš Trini- koncertinė dalis. Buvo kab 

Buvo ir nepatenkintų, ne-.eilės du sekmadieniai ir jos ty, nei iš Ethnic Council C. bėtojų, dar daugiau sv i- 
norinčių paminėti V asariouždarymas Įvyks kovo 17 C.F. narių niekas kito ne- kintojų. Kviestų “aukštu'’ 
16-O& dienos šventę, beC(k g vai. vakare. Per abu pasiūlė, tai mūsų tautietis pareigūnų nebuvo nė vc- 
eastoniskiai jau žino, kad;mjnėtus sekmadienius, ian- E r. P. Ancevičius buvo pa- no nej liberalu, nei iš 
tie zurzekliai yra Maskvos!kytojaj tva-ėS jnogą nevien skirtas vienbalsiai. Šiame konservatorių. Ministeris

. .......pamatyti paveikslus, bet susirinkime buvo kalbėtojų pirmininkas iš Ottavvos ir
susipažinti ir su jų tapyto- vietinių ir svečių. Susirin- Ontario’s premjeras n- rda- 
ju A. Rakštele. Norintieji, kimą atidarė Trinity dis- sveikinimus per naria- 
galės parodą aplankyti ir uikto C.C.F. pirmininkas mento runą. Ontarios soeia- 
paprastomis savaitės dieno- Mr. Patton. Vėliau kaUiėjo pstlJ vadas, parlamento na- 
mis, kasdien iki S-tos vai. Ontario C.C.F. vadas D^”.rvs, i lietuviu Vasario 16-o 
vak. Įėjimas nemokam
Parodą organizuoja Dėt

tavičius. K. Cironka, V.Sobo-

imperializmo agentai ar jų 
suklaidinti žmonės.

EastonietisSenas

VVoreester, Mass.

Vasario 16-os minėjimas 
geriau

dasius, Kruopienė, A- Savickas, einantieji ir minėijmo daly
viai nieko nerašo.

Menine minėjimo dali at-,lys Matulionis. Visi kalbė-|kojo po $i ir mažiau.

liko šy. Pranciškaus aka-:tojai pasakė tai dienai pri-j 
demijos studentės, vadovau- taikintas, Įdomias kalbas. : 
jamos sės. M. Pranciškos,' Meninę dali atliko šv.j 
jos padainavo kelioliką dai- Kazimiero par. choras va-' 
nelių ir pašoko tautinių šo-žiovaujamas Jono Beinorio. dyba, 
kių. Mergaitės buvo apsi- Dainavo vyrų ir moterų cho- 
iengusios tautiniais rūbais, rai. pasirodė gerai su daino- 
Fublika joms suruošė tikrą mis. Grupė jaunų mergaičių 
ovacija už jų gerą pasiruo- pašoko lietuviškus tautinius

B. Simonavičiu# 

Easton, Pa.
Vietos SLA 342 kp. val- 

kitiems padedant.

Gaila, kad dėl visokių 
kliūčių neteko minėjime da
lyvauti, todėl paduosiu tik 
bendras žinias.

Lietuvos laisvinimo rei
kalams per du minėjimus 
auku mūsų mieste surinkta 
virš‘$1,160.

Apie 1000 vietos lietuvių

simą.
Pittsburgh iečiai patenkin- orkestras pagi’ojo pertrau 

ti šių metu Vasario 16-tos koše.

gražiai ir Įspūdingai pami- (jalyvavo minėjimuose, 
nėjo Lietuvos nepriklauso- <varbias kajbas pasakė 
mybės akto paskelbimą va- kongresmonas H. A. Dono- 
sario 16 d. Žmonių Į tas is- bue, miesto majoras James

šokius, o jaunų berniukų kilmes atsilankė nelauktai p O’Brien adv. Antanas1 ▲ - 2^. 1 TV • J • • 4- i • ’

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio” Kalendorių 1957 Metams
“Keleivis” jau išleido ir siuntinėja užsisakiu

siems dideli, apie 100 puslapių kalendorių 1957 me
tams. Dabar pats laikas jĮ užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje yna daug visokių skaitymų, informacijų, eilių, 
nuotykių ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Patartina kalendorių užsisakyti tuoj pat. Gavę 
užsakymą, kalendorių tuoj pat pasiųsime. Užsaky
mai išpildomi tą pat dieną, kada gaunami.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadhray 

So. Boston 27, Mass.

daug. Buvo įdomi vietos Milleris ir “Nepriklausomos 
pajėgomis atlikta meno Lietuvos” redaktorius Jo- 
programa. Bendras choras |nas Kardelis. Svečias J. 
J. Kulikausko vedamas, su-i Kardelis buvo apsistojęs 
dainavo dainiai eilę daine-' pas J. ir K. Šalaviejus. 
lių (akomponavo P. Žilis Vasario 16-os minėjimas

i

»s vmario i.i.r. \auas i/o- Vys, į lietuvių Vasario !6-os 
tarnas, nald McDonald, apibūdinęs minėjimą atėjo m. orašvtas 
Jetroi- C.C.F. ir ateivių vaidmenį ir vėliau leido jam nasakv-~ m.. ▼’ i _ . __ _ : . . . *Kultūros kiu- Kanados politikos gyvenito Lietuvių

bas.
Dailės parodos laukia ne „ ,

vien Detroito lietuviai, bet S5<)S komercijos mokyklosi^aj kurie iš tu reprezentan- 
apie ją jau teiravosi ir Dėt- mokytojas Herman Voa-^ų gerai pasvilino ak:< Ka- 
roito dienraščių reporteriai, den,trumpais žodžiais,vaiz-! nados ir Amerikos dėl j i 

j s > ožiai perbėgo mūsų tautie-: pažado laisvinti pavergtas
_______________L_ čio biografiją nuo Raseinių tautas. Gal dėl to ir spauda

j gimnazijos iki atvykimo į .buvo šykštesnė \ asario 1‘i- 
Į Kanadą, įterpdamas jo pa-'tos paminėjimui savo ous- 
‘ siektą mokslą, valgus ir iapįuo?e.
nuopelnus demokratijai ir

me. Praeituose rinkimuose 
buvęs kandidatas aukšto-

ti keletą žodžių, 
kviestų ir nekviestu visokių 
federacijų reprezentantu.

: .UV-. i

MIAMI, FLA.

ALT’o padėka

įr J. Parkauskas), dainavo 
atskirai vyrų ir moteių cho- gyvenęs ir daugumas mūsų 
rai. Solo dainavo B. Apana-: tautiečių skaito savo parei- 
vičius, C. McClay, St. Ju- ga tuos minėjimus lankyti, 
knevičius ir duetą—C. Mc-i o daugelis skiria ir auką 
Clay ir St. Juknevičius. į Lietuvos laisvinimo reika-

lškilmėse ir bendroje va-1, 
karienė je šeimininkavo vie-
tos Amerikos lietuvių pilie-Į Pu,ku» ANGLŲ-LIETUVIŲ
čių klubo valdybos sekreto-' Kalbų ZouįjnOS
rė C. McClay. Jai padėjo1 ----------
St. Žąsytis, Rinite Žiogas,' Apie 20.000 žodžių, nurodyta
J. Johnson, S. Lushis, C. istarimas- >reri -‘Parimai lie-
Straus, C. Almanti, P. Klo-i*“'!“ k“"’11- *»«««

u v r a v •- i parinkimas, vardų ir vietovar-
\a, rt. Kaulius, A. Kaziu- ^žių žodynėliai, žodynas kišeni- 
nas, P. Kaulius, W. Abro- nio formato, kietuose viršeliuo

se, 370 psl-, kaina tik $4-00, 
gaunamas adresu:

TERRA
3333 So- Halsted St„ 

Chieago 8, IR.
(Skelb)

mūsų kolonijoj jau yra Įsi-

maitis ir B. Aponavičius. 
Invokaciją skaitė kun. kl

J. Daudinskas. Iškilmėse 
dalyvavo miesto majoras 
Orion H. Reeves, valstijos

šiuo reiškiu padėkos žo

dį visiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu — darbu ni
auka prisidėjo prie Lietuvon 
nepriklausomybės paskelbi
mo 39 metų ir Mindaugo 
karūnavimo 704 metų su
kakčių minėjimo, kuris įvy 
ko vasario 17 d. Lietuvių 
pil. klubo salėje.

Ypatingai dėkoju Ameri
kos lietuvių pil. klubui už 
veltui duotą salę ir stambią 
piniginę auką. Kartu ačiū 
Amerikos lietuvių tarybos 
pirmininkui L. šimučiui už 
jo dalyvavimą. Jis keliau
damas pas mus sugaišo 
daug laiko, bet užtat pada
rė mūsų minėjimą vienu Įs
pūdingiausių.

A. D. Kaulakis
Miami Amer. lietuvių 
tarybos pirmininkas

pasiūlė mūsų tautiečio kan- 
didatūra. Iš Ethnic Coun-

PROFESORIAUS K AL 3 A
Lietuvių kalba buvo pa

či! kalbėjo: Vengiu, ukrai-Įgrindinis kalbėtojas vietos 
nų. vokiečių, anglų - kana- profesorius. Jo kalba b,uvo 
diečių, lietuvių, čekoslova-iš kelių dalių, viena jų apie 
kų. lenkų ir kt. atstovai. Pa- politiką. Kai profesorius pri
skirtas kandidatu Dr. An- ėjo prie DEMOKRATUOS, 
cevičius pasakė gražią, ge- tai demokratiją išaiškino 
rai apgalvotą kalbą anglų maždaug taip: demokrati- 
kalboje. Ilgiausią kalbą pa-ja yra geras dalykas: ji 
sakė svečias, buvęs per (Nukelta Į 7-ą pusi.)

•KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vantos iŠ tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Woreester, Masa.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruoia vaistirin- 

ka Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininką. Čia iš

pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveik .tos reika

luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialinių vaistu nuo džiovos ampulėse, 

vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 

reumatizmo, nuo širdies ir nervu li--. Vai
stai pasiuntiami VISUR. Rašyk it mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską, B- S. Reg. Phm.

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 
Ir Notary Public

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį”. Kaina metams $4>

♦ii
f



ftnlapfo Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 10, Kovo 6, 1957

Ar duoti paramą?
Ar Amerikos parama sate- Lenkijai, turi būti svarsto- 
litams būtų naudinga tais* mas plačiu jo pastatymu— 
vės reikalui? kaipo parama visiems pa-

-------- vergtiesiems kraštams. Va
šiam klausimui svarstyti sitarimas pasisakė teigia- 

š. m. vasario 7 dieną Lietu- mai oėl paramos tiekimo 
vos Socialdemokratų parti- tokiais motyvais: 
jos (LSDP) delegatūrosuž-
ienyje iniciatyva buvo su- I. Žema? pragyvenimo iv-X O*

gis, vis tiek ar j.s y ra skur-kviestas Brooklyne sočiai- 
oemokralų būrelio pasitari- 
mas. Jame Klausimas buvo ,A. .
p ae.au isdiskusuotas. šuto sunkaus h. ;.u 
klaus-mu pasisaką pasmle dalb dažnai u intu 
Delesatura. LMJOS vado-da)oo y^d aln‘žil^(lil.; 
vyoe Londone. L\IJA yra iu !iU#i;ūpillimo.kaip
soe.ahst.mu partijų .s pa- J,

kraštu sąjunga įtraukia j jo materialinės

pasekme, ar 
režimo poiūi- 
vra i Vilimas

raginamo

veigiųjų
emigracijoje kurioje daly- m,klts ž(ji. s
vauja ir LSDP delegatūros na įame ..l(,inį fatalis,į. ?
atstovai. nes nuotaikas. Skurdas —

— Alaiki. šiandien aš vėl 
r<’ t<iu biskĮ su tavim pa
siginčyt.

—Apie ką?
- -Apie stebuklus.

stebuklu nėra ir
ne

— i eve. 
gali būti. 
—I ūkamtui. vaike, nekal-

• ėk taip drąsiai, ba turėsi 
a’ o žodžius atsiimti. Šian-

' jen aš atėjau pas tave ne 
tuščiom rankom, ale su ge
rais davadais ir galėsiupri-
• t. kad tu- turi misteiką.

— Pet nesakyk, tėve. kad 
<■ -ė. a su davadais .

-- I .r.? tas teisvbė.
»,<vhč*• » V OI bef’da-

—
ne dieviškas žodis. 

.. tai kaip 'pus lietu-

- -Lietuviškai bus "įrody-

tai jau siur 
žodi Ji;

GlpUKiS-

■ ai . ieve.
--Čia. Aiaiki

' i iriu’iškas
■ r amura kaip kok;

£> išmislas. Aš Lietuvoje
,ii • zGuu ii' užaugau, alc 
niekad r.egii dėjau, kad kas 
•■amtų “'į’otiymai i visiką- 

cdavo su "davadais". O 
i tų mokslinčiai juk sako, 
u ' uvu kalbos neturim 

■ . i arą reiKia kaibė-
i < ;’t mūsų tėvai Uv-

• ' ' ' kaKt ar''*. Ale pa- 
• a alėiau pas tave ne

AOi.i
no > n v 11 s et pa

dubai' rūdai

• oai osi. 
d\ ką. vaike 

pam.ai.vti.
negaii
Keikia

toks biznis

,ą
ar

le'.iau-ia liktų

-- t
• t v )V«K ; ;
-•.mokėti.

— i et ku 
. a. tėve?

—Nežm.iu. i\iaiki, at 
ai ma vadinti bizniu,

1 itaip.
— '• "ai

• i‘va\y-te?
Ar tai tu. Alaiki. .jau 

v.ską žinai?
''«<•. te e. visko pasauly

‘•ke nežino; nežinau ir aš.
- Nu. j igu nežinai, tai 

a tau pasaky.-iu: bet visų 
. i- ut turi man prižadėti, 
•-a d m. parašysi api“ lai i

• o ;-kn- gazietas.
Kobėj? Ar lai kokia pa-

Je-, vlaiki, čia sekret- 
i vs ' cikalas.

Tai reiškia, nedoras
. 1.• 11 /: jeigu ji reikiaslėp- 

Tik .' .kčici ir apgavikai 
/ i»i; s vo reikalus, kad 

policija i.esužinoių.
N-. ?Jaiki. čia nėra .k- 

k.u ,'. ..-.ei c',;u ii.,-

“reformistine” revoliucija 
satelituose, tenka atsakyti 
tik teigiamai. Vakarai rea
liai vertina bolševizmo 
jiems giesmę ir visuomet 
bus uolūs ieškoti sau padė
jėju kovoje su juo. Tat pa
vergtieji kraštai, siekdami 
issilaisvinti, darosi natūra
lūs demokratinių Vakarų 
sąjungininkai. Kitas reika
las, kurie Vakarų kraštai 
paskubės savo kapitalus 
investuoti i netikrą biznį. 
Gomulkos delegacijos dery
bos V\ ashingtone bus ir tuo 
reikšmingos, kad parodys, 
ar Amerikos vyriausybė pa
siryš ir vėl rizikuoti savo 
piliečių doleriais. Bet pre
kybiniai Vakaru santykiai 
su komunistinio režimo kra
štais jau seniai vilioja Va
karų pramonę ir prekybą.

•R(XK AM) KOLL“ SIUNTINYS PRIE TEATRO

Tūkstančiai jaunikliu New Yorke susirinko prie teato 
pažiūrėti ‘Rock & Roil“ filmo. Kai kurie jauni žmo
nės laukė 19 \a'nndu prie teatro, iki jis buvo atidary
tas. 1/5 policininkai dabojo tvarkos, kad jaunos 
Kalvos neimlu siusti Kalvėje- Jaunąją susižavėjimas 
"Rock and Roil’’ dabar labai madoje.

Nauja negru valstybė
Kovo 6 d. į nepriklauso- žinoma, ir Ghana žino- 

mesnei ateičiai. Lenkijos;,-“« Afrikos valstybių šeimą nes gavo kovoti dėl savo 
Veneriios ivvkiai vaizdžiai -lzen-"ia 10 valstybe, būtent nemiklausoniyoės, bet ido-

i-amos Klausimą, raina neužmiršo skurdo na 
remtis tolimesnių įvyktų nu- ,ba inaudotl. 
matymu. Taip pat vienin-
.ai buvo manoma, kadSo- 2. Pasitarime vyravo nuo- 
vietų pavergtieji kraštai, monė, kad ir komunisti- 
vertinant Vakarų laikyseną mani režimui tiekiama pa- 
nuo pat antrojo pasaulinio varna nebūtinai turėtų pa
kalo galo ir ypač po praė- tarnauti jo sustiprinimui, 
jusiųjų metų įvykių Lenki- Beikunoje Krašto ūkio sri-

As kalbu jojo bei Vengrijoje, neturi ryje gamybos našumą Įe
it. urnos šv. pagimdo laukti iš Vakarų nua ne tik gamybos prie

it iinojaus aktyvios paramos laisvei at- raonts, kurios yra visiškoje 
neton nuo gauti. Tokios paramos tik režimo žinioje, bet ir tie, 

- miesto, kur Alai i jo- tuomet galėtų susilaukti, jei kas gamina. Juo daugiau
ievai cyvcna. Sovietai išprovokuotų nau- teisių laimės laisvinimosi
A-- taip ii- maniau, kad ją totalinį kara, arba tuo-procese dirbantieji, juo Uau- 

r.albi niekus. met. kai Vakarai įžiūrėtų gįau bus šansų. J<ad jie at-
■‘.a <i, jeigu tu man ne-sau tiesioginę grėsmę iš siims savąją ciaiį iš gami

na-Sovietų ekspansijos. Tuo namųjU geijbų n bus at-

6. Tikint komunizmo ki
timu satelituose ir pačioje 
Rusijoje pasitarimo dalyvių 
galvojama kryptim, tenka 
tuomet neužmiršti, kad kas 
bus laimėta “pereinama
jam” laikotarpyje, tas bū
tų betkurio išsilaisvinusio 
krašto paveldėta jo toli-

i Ii- O 
vaike.

» - t. -
k :: tą gromatą, kąjie taipu pavergtieji Europos spalini pr.cš ..įaskvos ko- 
piisiuntė. Aš nei'ulinu. Centro ir Rytų kraštai yra ioaialini išnaudojimą. Prie-

iJii.ui. gazeles ritarom palikti, atrodo, ilgam laikui ringai, o e t i-. ur x e sale kum ų
-iiiv avėta. patys sau. kraštų ūkiniai sunkumai ar

----- UKi ųjų? Iš kitos vėl pusės pasita- krizė, negaunant pagalbos
• cs. vaike. Ne baikos. rimo dalyviai vieningai ma-jj vakaru, didintų jų pri- 
d . lai ką gi jie rašo? nė, kad komunizmui prie-klausomyt>ę nuo Sovietų ir 

-- ; trumpai, ale sirgęs jėgos nesulaikomai pi nitų Kremliaus uikia-
• i i Cd a’kų nėra. Įdė- bręsta ne tik minėtuose turą.

-Juozapo pikčeris kraštuose, bet ir pačioje So- Ekonominės paramos
, k.iu* maldelė. Ji prasi-vietų Sąjungoje. Per SSSR tiek;mas skatintu ekor.omi-

„ v. -.. . . iž ais “Skais-komunistų partijos XX kon-ni „ Vakarais oeudradar-

gaus po ieik-ti. ii' plačiu mastu pra- klyptimis, kultūrini samy- 
.uiti atlaidų, sivei'žė jos Lenkijoje Beicavimą. Jas leikstų žymų

tai}) musų emigracijos ir giaj, 
tautos kamieno tėvynėje. šiuos

:r.ouės. leve. Vengrijoje. Jas ugdo sovie-gvieZilltS užtvaros piaa 
kaip - čjš-t-nis įežimas, ir viena svar-^vergtum kiašcų vis

nėra. biųjų priežasčių revoliuci- a^cjanų pas.sukimą į \ a-

oo dv-

-J.

J V I J
. 1

Aaiki. kad nėms nuotaikoms stiprėti 
i laisvės siekimas. Gail

Karus n jo gyvenimo saty- 
i v -to

a pasvieči-ma Vakarų ekonominė pa- vlhJ;1ą. Aad ir atsargus Go-
- popaežius "ama pavergtiesiems, poli- un;a ]tiU pa:m.kino truk- 

t'niai ją vertinant, tiek bū- \mus Klaus.U Vakarų ia- 
' žinoti siektina, kiek ji padėtų u;,a< glūIo Amerikai Keistis 

.-turinti pavergtųjų pasiry- ak.?(x.rn„.;u jaunimu, ko
ma išsilaisvinti kad ir sa- k;;SVįau įsileidžia Ya-

ios mai

Ui

■s mus ienai 
: ŽI'.IOU. 
lėv ■. tokioms 

.a; va tam-
u kiaibinima

■ ori.
k

o jėgomis.
Išdiaisvinimas gali būti 

dmėtas tik vieningu

roos 
kai u spauoa o « * 

i a v. b u; 
Kenk.ją. Jai

hiera.ū: u,

i VU / IllO t,I I

tėra pn.rueji
i pavergtųjų ryžtu. Dėl to H į:endi avimo su Vaka.ais 

i‘įaris, aiejbaramos klausimas, tuo tar-z,, g6n;.,j Netenka nedavei- 
n. jų leiksmės.kad apeau-;I’u aktualus tik Gomulko

Gidinli žmo

. e L -a Cla

:in>

metiKos ro-!ko tik norėsi?
(IaU2f to- -Žinoma. tėve.

uuomenės struktūra,
.aisvmimosi eiga ir joje

junga ir Ghana. Ghana nepriklausomybės
1 Pirmoji negrų valstybė paskelbimo iškilmės prasi-

išautas patyrimas vers tas.- bu™ j;ig!,a bus ‘i?™, 3,d'
laisvinusias tautas kitaip antroJL J' ‘-«vo Anglijos ko-kovo 10 d. Jose dalyvauja

socialinius IoniJa’ ° dabar Įeis į Didžio- ir Amerikos vicepreziden- 
Ua,išimi,< sios Britanijos valstybių są- tas Xi.\on. 
netSok^ lygiomis teisėmis su

Kitais jos nariais.
Ghana yra Airikos vaka- 

pi'ic i ietų Aiianto 
“veiksniai” turėtų iš naujo yanoenyno. Ghana iš kitų 
peržiūrėti laisvinimo veik- pusių supa \ akarų 
los uždavinius ir taktiką, kcs prancūzu kolonija 
realiai žiūrėdami, kas kraš- Ghana plotas 91,843 
te darosi, stengdamies su- tvirtainės mylios, taigi porą 
prasti vykstančius tautoje kartų didesnis už Ne\v Yor- liZc
pasikeitimus, imti juos kaip ko valstija. Gyventojų ten ,Iau- ka(ia švęsti manogim-

t piešti ūkinius, 
ir kultūrinius

uao VlllVZY UU v v Žemaitis
mūsų praeityje. Prie šios 
, roges pasitarimo dalyviai

•'-•- kė mintį, kad mūsų ruošė
turėtų iš naujo vandenyno. A r, • r k 11 i -

Kokią dieną buvo 
užgavėnes?

Ga\ ome 
O ke- ‘ašo:

laišką. Žmogus

Aš gimiau 1891 metais 
aveniu dieną, bet neži-

yra ir nedidinti atstumo yia apie -5 milionai, \ is ne- tadiem. kokią 
buvobaltųjų tik 10,000. metais _ _ 

ten vykti sulaikė iš pažiūrėsite 
nuomonė. Kalent.orių ir 

man k
.... , senokai pasitarimas buvo j

ruomonės, kad ivvkiai pa- . .. , . .’ , . - * ‘ piečiu kapai, is tikrųjų tenvergtuose kraštuose vysty- C t 1 .. .. A . . , *• siautė maliarija ir geltonasis iu numatyta kryptim, . , . . p, J ‘ . srs drugis ir tas mažasis tųbręstančios juose revoliuci-,. ® .... , •. . <, , , ,. Ilgu ai Kieteias moskitas is-

įsivyravusi 
tas kraštas vra

dieną tais 
užgavėnes ? 
į koki seną 

pranešite
euro-

AI' ’ Li * 1nes jėgos ieškos kontakto "A1?-- , , - , i o. J , ... .. gelbėjo ta klasta nuo bal-
.-u ’.orns ideologiniai artimo- ® J ‘ j i- • tuiu uzpludimo ir lo dėlmis Vakaruose srovenus. 1 . ..... T’vTTir'io j sianuien nėra ten lasm.ųT^? to siūlo LNIJOS vada

losiu aisitiKimu yra ne- 
mažai. Dažnai žmonės ži
no, kad jie gimė per Vely
kas, Atvelyky, Verbų sek
madieny, per Šeštines, Sek
mines ar Devintines, bet ne
žino, kokiu laiku ta ar kita"V , o • r 4." nesutikimu, kurie taip vai-vyiie, paskatinti ^>al *u ina kaįku, ia# kjlas Af], k ,opn. s en e j„ g,nn- 

ntei-nacionalo .partijas,kad va,stvbes_ ™o metais buvo.
- jes gyviau susidomėtų pa- - šju „Keleivio.. ka.
. veltųjų kraštų likimu, |ia- Ghana nėra baltųjų zem- jcl.d,;ibiie \ia idėta lente- 
j nemanos jiems kuo galint, val. ž.ų, kaip. sakysim, jė kuri " alodoJ kada ,c. 
, h. \ eitu,darni padėt) sa-Kcnya Kolonijoje, kanoje dicna b. vcivkos buv„

i.a,s\ iiivis is > 11 KUitūri- 
nio r< žirnio ilgesnio proceso 

jeigu i.ei.v. te.alin.a ži: gs.ns po
u iru seni U/C!j,ausiw taj nebus apgavystė, žing-. .:.o išsikovojant de- 
• - .e<>r..au»< p'-j Bet ar gausi? Aš. tėve, tam momaiudv ia.sv.ų ūkiniam, 
, n< lo* itia. \ a-: netikiu. Netiki ir patys to kultūrai u: m ir socialiniam 

.;d būt kniKj laiško autoriai. Jeigu jie ii- gyvenime. Ekonomine Ya- 
u-k jiems kėlų. lai lokių paikų laiškų Katu pagalba, padėdama

•b.H.zaoas tau žmonėms nesiuntinėtų ir pi- ūkiui .-tnuėti. ir padėdama nm a
Jeigu pana no-nigų neprašinėtų. Jie pra-kilti j rugy veninio lygiui. <u- 1 

ištekėti, sv. šytų švento Juozapo, kad teiktų laisvinimosi kovai 
jiems duotų. Bet jeigu tas masini pobūdi. ?Gasių pn- 

■ ba. nusiųsk! .Juozapas negali duoti jiems stovus neatlaikomasspaudi- 
kaip; pinigų, tai kaip jis galiduo-dimas į savojo krašto k ,- 
kad,ti Lietuvai laisvę, bedar- munislini režimą lemtu jo 
prie biui darbo arba merginai esmės pasikeitimą. nežiū

rint ka- jo priešakyje be- 
—Bai gali, Maik, tu čia ftovėtų. Pasikeitimai teaidi 

atidarei man akis. Aš anie-eiti '’ena kryptim pa
tai visiškai nepamislinau, ir keisdami komunizmą mas- 

- d - sveikatos ar-, jal, rengiausi siųsti jiems kvinėje jo praktikoje <K mo- 
<- sir.erties. nu- penkinę. Dabar aš nusiųsiu kratinėmis laisvėmis ir ar- 

Tiimgu. o viskas jiems špygą, tokią pat, kaip tėdami prie so' ’aideinokra- 
laip kaip nori. Bimba sykį gavo atvažia- tiios siekimu.

iri kur apgavystė, vęs i Saubostoną pasipini- 5. i klausimą, ar Vaka
re pinigus gausi «auti. iaj būtu interesuoti tokia

-žaras gudės. Jeigu nori

' zia: a?
T

p

bus
Jenų nori. 
c įsivertų
. . aiba. kad
, • ;;lj-.utų, nu- 
..ir.igų, ir viskas 
i. raidinei. .Jei-

, i: .

vyrą?

tekiuose, pasitarimo daly- kaltieji turi visas gerąsta 
via: ouvo vieningos nuomo- zvm..s „■ dėl šiandien ten k.,da l()S -ven;ės bus nu<| 
nes. kad satelitų statuso pa- nesiliauja žiauri kova tarp dal;al. jkj 2 met zj. 
t.knmmas Pabaltijo kias- baltųjų r vietos syvent„jų. na|.t ,.ada b()vo ]cnu dj(,_ 
tams Imtų teigiamas eta- Ghana visa žemė pi,Klauso ,)a alba Velvkos> ,abaf ,en. 
ims jų sunkios kovos kelyje, negrams. _ . ,„va fekaiėiuoti, ka(ia buvo

Pasitarimo nustatymas Ghana gyventoju gyiem- vis()!, kil()S kiĮnojamo3Šven- 
kalbamuoju klausimu yra mo lygis, jį palyginus suki-t-s Ią kalendoriaus žinosi.

\ai>t.v įeini.-, j. anksto kada kuriais 
! metais bus kilnojamos šven- 

ūkio lės.

nraneštas delegatūros Įga-' tomis Afrikos 
iiotiniui Londone. Delega- gana ankstas, 
lūra norėtų, kad tas klausi-;

būtų išdiskusuotas 
kuopose.

J. K.

j Ghana via žemės

nuo 1800 melu iki dabar ir

n? kraštas. Didžiausias jos tur-' Kalendoriuje yra daug 
i tas — tai kakava, kurios iš visokiu infoimaciju, skaity-

EGIPTAS SULAIKO
SUECO VALYMĄ

Egipto vyriausybė jauj Aukso krantu.
nei es’slėpdama pripažino, 
kad ji sulako Sueco kanalo 
valymą iki žydai visiškai iš- 
i rauks savo kariuomenę iš 

teritorijos. PirmaEg'pto
Egipto

ten išvežama beveik pusė mų. eilių ir plati kalendori- 
jviso pasaulio kai avos. i nė dalis. Dar laikas kalen- 
• Kitas Ghana pajamų šal- dorių užsisakyti. Kaina 50c. 
rtinis—tai auksas. To deltas Užsakymus ir piniguspra- 
kraštas ir buvo vadinamas šorne siusti šiuo adresu:

“Keleivis”
636 E. Broa.c!w»y 

So. Boston 27, Mass.
Turi Ghana ir kilu žemės 

gelmių turtų. Tai bauksitas, 
iš kurio e and namas aliumi
nis, šiandien taip pinčiai 

metalas.i vai toj am: i < Ar žinote, K;eK mėsą krašto 
. karves nėr metus duoda pieno? 
Nemažai—juo galima oripilti

Pasta-
vyriausybė sakė. kadi čius piic Voką upės didžiu 

dėl “amunicijos” paskan-'lę elektros stoti, Ghana ga- upę. kurios ilsris bus 3,500 my 
dintuose laivuose jų nega- lės pin kli paminti aliumi- hn. plotis m p"dn ir šyli* .1 
Įima dar iškelti, bet dabar nį. Tas žirniai padės jos
ta priedanga atpuolė. ūkiui sustiprėti.

pėdos, o jeieu piene pilkus bu
telius sustatyti ąreta. lai .jais 
apsuksi žemę 112 kartą.
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Į Iš Pavergtos Lietuvos
KĄ PATS MATĖ IR PATYRĖ 

Vagi* dideli ir maži

Įi|VT8O 12 asmenų. Kaip ten žmonių mieste prirašymas, 
'atsitiko, bet milicija ir šį Tarpininkaujant butų vai* 
Į reikalą sužinojo. Tas kėpy* dybos ir milicijos tarnauto- 
1 klos apvogimas gal būti tę- jams pasuose pakeisdavo ir 
sėsi jau seniai, nes duona pavardes. Iki 1950 metu

B ALF o siuntiniai
BALFO PRANEŠIMAS Sll’N- rankoms 

* TINIŲ REIKALE | LIETUVĄ I Lietuvą ir Eur. Rusiją $17.00 
J Azijos Rusiją $1800visą laiką buvo labai pras-toks pasas kaštavo 3,000 IR K1T|.

—, , . . .. J ta ir gyventojai nuolat skųs-rublių, už neteisėtą prira-, surasti kelias siund
au labuko buvo ibvez-jdavosi milicijai. šymą atvykusio į Kauną niams siysti f I ieluva ir kitus

tas visas sunkvežimis me- jg kailių fabriko “Vilkas” tekdavo mokėti 1,000 rub- kraštus BALI ui tarpininkau- 
Jau minėta, kad sunkus u^iag,ų’. k“?.'lų verte meke išvežta ir parduota kailių už lių. Seniau už tokį nusikal* jant- Be anksčiau paskelbtų 

. <>o.\000 rublių. • j2 milionus rublių. Tą “biz-timą bausdavo iki 15 metų yra nauji šie siuntiniai:
minėta,

gyvenimas verčia žmones 
visaip “kombinuoti”. Spėja
ma

Tos medžiagos buvo iš-'“i** varė pat? direktorius, kalėti, o dabar iki 5 metų. “T”

fabrikuose apie 70'- darbi-: dokumentas netikras, fabri- 
ninkų ką nors “nudžiauna’.; j administracija nepaste- 
Ir kaip to nedarys, jei vii- oėjo ar nenorėjo pastebėti, 
nu kilogramas kaštuoja 220 Kai po mėnesio fabrikas ne- 
rublių, moteriškos kojinės gavo pinigų ir minėta siu- 
“kapion” 35 rubliai, apati-j vykia atsakė, kad ji jokių 
niai marškiniai (Rombinė)' medžiagų neužsakė, reika- 
60 rublių. • las atiduotas milicijai, kuri

Pagautieji atiduodami išaiškino, kad tos medžią-! 
teismui, kuris baudžia ilgus o0S sunkvežimiu buvo nu-!

daugumas jau sugrįžo. jimo, bet po 1 metų sugri-500 kt Tauku — Kiauliniu 
Plačiai padirbinėjami pa- žo dėl silpnos sveikatos. i 200 gr šveicariško šokolado

sai ir vykdomas neteisėtas (Bus daugiau)

Praeities dokumentas

TEX—514
3.2 metrai geros vilnonės me
džiagos vyriškam kostiumui. 
140—112 cm. pločio, su visais 
priedais: pamušalu, sagomis 
ir t.t.

j
Į Lietuvą ir Eur. Rusiją $44.oo
Į Azijos Rusiją $45-00
TEX-515
2.8 metrą vilnonės medžiagas

■ moterikšam kostiumėliui, su 
.visais priedais: pilka arba mė
lyna

250 gr Kakao — nesaldintas 
j 500 gr Cukraus — gabalinio 
|200 gr Vynuoginio cukraus 
500 gr Medaus — dėžutė 

į250 gr Starkosan — stiprinan-įJ Lietuvą ir Eur. Rusiją $4 > 00

Puglapis Penktu 

IŽ IZRAELI

Izrae'io an’bą.-adorius Ab
ba Eban atstovauja J. T. 
seime savo krašto reika
lą; imą dėl garantijų.

>Į Azijos Rusiją $44.00;tis gėrimas
; J Lietuvą ir Europos Rusiją 
$15.00

Siuntinius gali užsakyti gyve-
_ _ jnantieji Amerikoje, Kanadoje

Lietuvą ir Eur. Rusiją $15.00, jr kjtur. Užsakant reikia Ballo
Daug kas nežino, o kiti pamiršo dar ir šiandien, U*’J4 *1(5 00 centrui atsiusti to asmens ad-

tąsytis po teismus, jis to-;miu atvežtos į Kauną. J tą įdomų raštą, kurį Lietuvos Vytauto Didžiojo universi-^7^" arino _ .
kius pagautus darbininkus bizni” buvo įvelti net 10 teto profesoriai 1927 m. kovo 4 d. įteikė A. Smetonos'7^ Tauku — dėžutė

Lietuvos mokslo vyrų memorandumas A. Smetonos 
vyriausybei

metus kalėti, bet jei direk-j vežtos i Raseinius. Čia jos! 
torius yra geras ir nenori■ iškrautos ir kitu sunkveži-'

teismui neperduoda, i-et at-'asmenų. Medžiagų berasta 
leidžia, įrašęs i darbo knv-;ketvirtadalis, kita, aišku,iš-

įwv gr
' 400 gr Kakao

Po 1926 m. gruodžio 17 d. įvykdyto perversmo 200 gr šveicariško šokolado
vyriausybei.

resą, kuriam siuntinys užsako
mas, adresą siuntėjo - užsaky- jįį\j'jęjQ 
tojo ir reikiamą sumą pinigą.
Kai Balfo centras tuos daly-

IĖVO KRAITIS

gutes už ką atleistas. . po juodojoj rinkoj. Kuo! krašte pasidarė klaiki padėtis. Konstitucija buvo sulau- 1500 gr Gabalinio Cukraus
Toks iraša< darbini* k ū byla, Petraitis ne-j žyta, pagrindinės piliečių teisės panaikintos. j90 Tabl. Lezithin

yra taip pat labai žalingas, nes ^ls ^vyko is Lie-: jr toje nejaukioje aplinkoje atsirado Stingų ‘ J Kremo ve‘dui
nes stojant i darbą kny >tt- ‘profesorių, kurie perversmininkų sudarytai vyriausybei ran °ms>
te reik parodyti, o kaip pa- Petraitis žino ir kitą taip! įteikė memorandumą. Tame rašte jie pasakė tiesos žo- 1 Lietuvą ir Eur. Rusiją $14 
rodysi, jei ten įrašyta. kuri pat 1956 m. vasario mene-! dį apie esamą padėtį ir nurodė kelius, kaip iš jos išeiti. * Azi,os Rusiją

ir;
I

00' 
$15.00 i

atleistas už v ogi;?, y d ik .-1 
tvboįe i tai nekieinium-.ul 
mesio ir tokių asmenų t 
daug.

Kiti verčiasi visokia s p 
kuliacija. už kurią tai’) nu- 
lengva pakliūti į kalė y.u m

Liaud ies te • <rr,ai K ■ ■ u. • < 
užversti tokiomis byloms.

liet vagia ir "stambio? 
žuvys”. 1956 metų balan
džio mėnesi iš “Kauno

- - o atsitikimą. Iš Kauno! 
j-mie~to kepyklos (buv. Pa-! 
.. ramus, išvežta 6 tonos ge-!

;ų miltų. Juos nupirko nuo
- •' a , .p kolūkio pirmininkas 

paleido i rinką. Mat, kol-
• Vai turi teisę savo gami-

<■ mus rinkoje pardavinėti, 
klunė, aišku, kad ir šis biz
nis pasiseks, tačiau jame 

lan- dalyvavo kepyklos ekspedi- 
Au- tolius, sandėlininkas ir kiti.

Tas raštas buvo toks:

MEMORANDUMAS

,“57-01“ — Moterims
:1 pora apatiniu rūbu 
i 1 apatinis — vilnonis

“Gruodžio 17 d. pervers- eiti? Perversmo keliu pa- i pora kelnių — vilnoniu 
mas sudarė nepaprastas vai- tekome šion padėtin, per- 1 treningas, mėlynas 
stybinio gyvenimo sąlygas, versmo keliu siūloma ir to- 1 Vllno‘"-* šalikas 
kurios: 1) stumia šalį pra-liau eiti, būtent: paleidus1 P^ra vilnoniu megztu pirštinių; 
žūtin, 2) laiko uždarytus seimą, dekretais valdyti ša- 1 xilnone liemene 
normališkus kelius išeiti ge- lį, dekretu keisti konstitu- ? ^?ra >-iouų 
resnen ateitin ir 3) siūlo iš- ciją, visos tautos balsavi- .
ėjimui iš tos padėties tokias mu rinkti prezidentą ir t.t. f)0 T , į L ith

Mūsų skaitvto'ai. atnaTJiinda-:kus gaus, tuojau atliks reika- •, . prenumeratas ir uzsisaky-
ilingus formalumus ir siuntinys sju mvpi kale,..a„riu, pri.
bus Išsiųstas. sium- >lalkM „„ K.lu dova.

Siuntinys turėtų pasiekti Lie- nu.
{tuvą per šešias savaites. Rusi- *. 
ją—per du mėnesius- Persiun-
,timo išlaidos ir muitas iskai- n , ... ,
'tvtas j nurodytas kainas. , , ...* ‘ . betn. X. .j; A- Karaliūnas, 11a-Ballas garantuoja uz siunti- .. ..... .
nių pristatymą, jei koks siun-
tinvs nenueitu, Balfas gražins ,,1. . . . . ew 11 ■

Simanavičius, 
Altą. Cai.aūa $2-!)!).

Lucombe,

balti

SKAITYKITE

priemones, kurios gali nu- Tos priemonės buvo išmė- j pakutįs adatų 
vesti mus tik prie neprikišu* gintos Prancūzijos po 1851 i pora vv!O!! kojinių 
somybės praradimo. m. gruodžio 2 d. perversmo. į Azijos Rusiją

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTYTIS, 

parašė Jurgis JanLus. Pasakoji
mas apie n-paprasta žemr.i’į, 
dau^ nuostabiu daly'- i 
nepadarė vieno, kerį 
padaryti. 237 psl. Kai'

y "•■' AS NETIKIU I DIEVĄ.
Pilna arcumenti}, kurie visiems 

i* !o’n us. Kaina ........ «•««..* .Sdc
ATUAinV PAVĖSY, P. Abelkio fo- 

i urnas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 
i -ies. Kietais viršeliais, 46 * r L. 
t ■ i«. i. *31113 ■>••••. .a........... $4
PABUČIAVIMAS, parašė J. Gru

žas, novelių rinkinys, 155 psl. 
kaina $l.o0.
TAM) KELIAS I SOCIALIZMĄ* 

I"arašė Leonas Rlumas. Trumpas
-ocializino aiškinimas. Kaina ŽSe. 

NAUJA VALGIŲ KNYGš, M. Mi- DE lOKUATlNIO SOCIALIZMO 
chtP-opietiės parasvia: T.'.O įvairi': PRADAI. Populiari ir naudinga 

rec.ptu. 1T2 pusk Kaina ....$1.2.7 oy-a šių dienų klausimams supras- 
kAS RUS, KAS NEBUS. DĖT /.E-!1'- Kai'a .........................................Me

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA- PP- 
MAITIS NEI’RAžt S. Kalio Srnu- į.; Vandervelde, vertė VardQ-

,rox įdomus aprašymas, kaip Joms. as Kaina .......................................10c
Mažrimas 1X12 metais .s \ teksmu , j ,E rGV|V KAl.BOS ISTORIJA.

!>. . P. Joniko pirmasis ir vieninte- 
. šiuo Klausiniu veikalas. Kai.

CEZARIS Milo ip.i. i’-'n ro'iu .................................. .. .$3.00vTriė A. ’Ė runku „i:: toji TEISYBE APIE SOVIETU
IRS puslapiai, kaina .......................$2. arba komunistų diktatu-

CEZARIS, Muko J-ii I-'- :•< 
vertė A. K. Pui«,a. An. ■ ■ i '

211 psl. Kaina .......................... $2

, u i • s 
ia<!are. tik 
■ lai turėjo
............ ŠT

LENGVAS KCPAS I.ŠVOKT! ANG
LIŠKAI. <.-liausiąs y •!<>-. iis ■ 

deflanti-ns angliškai nn-.ytis; nuodą 
ištarimu, angliškas p:>- 'salltėjimus.
kaina .................................................... .

kaunu nusikraustė ir N.-f'-Jc a re- 
eėj,,„ir kas iš io iš-jc. Kaina x2.o<b

i -p

CEZARIS, Mirko 
vertė A. K. P'.

1 <6 psl. Ktiimt

•lr!:l rinn.'.r.as. 
oji 'i:.• - .

SiMILŽINO PAR <KSMi:. K
ros triloRi.ška isiori.: > kloni

173 pusi., dilelis i'orin.itas, 
popiera. Kaina ......................

Įmokėtus pinigus.

BALEo Centro Įstaiga 
105 Grand St.,

Brooklyn 11. N. Y-

Žmonių skerdynč 
Amerikos keliuose

ir J. Chensus, 
Collll.

W. Parazinskas, 
\ .: Adam Radze- 

V ; P- 
Y.; s-

aven.
Po

Brookb n. X. 
virius. Amsterdam, N. 
K. Stalinius. Varvick

< iūtago, Ilk: Mrs. 
Kris Lilis. K'Hosha. \Vis.; 

!>• M.aknaitis, Union Ci-
M rs. < >• Stankienė,

M r
ty. Conn.; 
Linuen. X 
jus. Vėoi

-i.; J K- Shalavie- 
es.er. Mass.; K. P.

Automobilistu šimkoiiis. \\'(.-. estcr. Mass. ir 
7 ip-iru , Chicago. UI.

duomenų apie tai, kiek čia l’» 
automobiliai užmuša žmt»-»w'.«>!i. v,,, .,, 

nių, ir kad šita beprotiška ! c

x4merikos
... .. . v. . $ ’9"50! Draugija paskelbė idomiu M's. T

I. a) šalis įmesta karo *yell«. S!mtX “■’’ZIau« nus>- 1 i'- Eur. Rusija SIS.50
stovia. Neveikia įstatymai, stove^‘, valstybe, Pnineu-._7 M

Net lojaliems valstvbiniai ne.la!njiM, o Lietuvai toki 200 gr svekariško Suknia.i« 
, . nusistačiusiems piliečiams, mėginimai bus mutinį nuo- 250 g,- surkosan 

Kietais viršeliais, 467 pusią- ta^jau tokjam šalies-°.a“ GralklJOS, Poi tUgallJOS 90 Tabl Lezithin
yra priešingi, .dien,l !v-vklai 1'od“>k.ad Raina- 
ai«vui išsitarti toklos priemones neveda sa- *~,.n**-

tvarkymui 
draudžiama laisvai išsitarti.
Uždrausti susirinkimai, or- -į)lle karkos.
gamzuotos

Sinnkimai, or- * 7 7 i J - I Azijos Rusijakoncentracijos ?Iums at'o,do’ '57 o.r
_ . L’/alin lozAifi t

fuo’u šviesoje. Trumpa bolšctis- 
y-o i.-1 ori ja ir valdymo praktika. I.a- 
į - i Targ medžiagos. 96 puslapiai. 
. i.«ti*.a .59c
! k k ROMOS POPIEŽIUS YRA 
I KRISTAUS VIETININKAS? Pa- 
, kun. M. Valadka. Svarbu
! k iekvienam perskaityti. Kaina $1.20 

''2 ; SOCIALDEMOKRATIJA ir bol- 
sEVi'ZMAS. Pasai K. Kautsk

. .y j../

..ujninnoniis žiniomis papildyta tuo 
i m : -imu knygutė. Kaina ......25c
\<>KI,-S DIEVUS ŽMONES GAR

KON-TIKL ’ib 'i' i’«;»i: :<pi:i-y- 
mas nepapuirlO' ši • >\:U i.e.i'i-

Iiės plaiutu is !'.«•: 1 \nt- os : Po- 
linezija. 41:j j>u. I. Narna... .$T.ib

APIE LAIK\ IR Z JONUS. Poeto 
J. Aisčio r.tsimiiiiniai upie Pi-,:,!,

.Miškini, Tumti. ššatick), t,nas ir k;
24:> pusi. Kaina ..........................s2.7>o
MIRUSIOS Sil-LOs. M. i.o^ Gu 

svarbia Usšas vi'.a.a., išveju ?,i

KINO SENOVĖJE. Dievų yra vi 
. : iu įti.iriuosc kraštuose ir įvairiuo- 
e laikuose dievai buvo kitokie. Ko- 

:,ie buvo senųjų lietuvių dievai?
UJO

/.EMAIčlŲ KRIKŠTAS. P. Aoclklo
|i;i:-;.s>tas istorinis romanas iš Ze- 

• •a’’t i.įos krikšto laikų. Su kietais 
u P* i tirą t s. Kaina ..•••«••«,. • $ZA0
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

te. s tvanas būti ir ką apie tai 
suko noksiąs. Kaina «2$c

Miškinis. 2!H> pusi K ulia....X-" 
Plii’iEzlAI IR i.Dil t. . A. Kūjį 

M. iaia«li.»s p<ii«•..->t.t i. ąi.i. 2-hI'
nūs:. (\ainr ..........................$2..e»:
ŽEMAITES RAŠTAI. <.ars.-OJOS 

mūs j rašytojos pirmoj" karo melu:
Amerikoje parašyti vmzdcGui s i ui- K<pte. 
Žytojns pav.'ikstu. IL’S pašiepi.; ,
kaina ...................................................... *<)<
NEPRIKLAUSOMOS l. ii l I , < S 

PINIGAI. Jono K. Kario. pa
veikslų, 226 pusi., g-rtii.m p-piv. \ ,*.*. ;,p\ •; Los
Kaina ................................................
A KISS IN THE BARK. J. Ja -li

no anglu kalba sodrus v :z«i, ..a:.

noksiąs. Kaina
DE! LAISVOS LIETUVOS. Lieto- 

v,,s soeiablenokratų raštai dėl bol- 
* ev ..'i okupacijos ir teroro Lietųvo- 

Kaina ...••••••••••••..••.25c
,t RAILAS. Paer Lagerkvist’o Isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikšėio 
-j>. > laikų Romoje, Palestinoje h

Knyga
Kaina

laimėjusi Nobelio
• •••••••ooooo •,»r, ouję

ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 
j,s Andriušis, trumpos lyrinės 

DM) psl. Kaina .... $1.50.
! i i r....c, parašė Pulgis Andriušis, 

* ,< kineas romanas, 240 psl. Kie-
e." ' ~:pET.!S,

150 pusi. Kaina kii tais mi - a:i • U-L ' i*' \trse iais. Kaina ............... $3.
minkštais \irsaiiuis ...................XI. *• per Kl.AUSYČIŲ ULYTELĘ, pa-
LlETliVIŲ KALBOS GRAMAI l\A. rai,; I.indas Ibvvvdėnas, jdomi

I’arašė Dr. i'. 1 ii'..*.. PrTaikinta . -r , eo oaAmerikos lietukams. 14! puslapių. : ’<C psl Kaina .... $2.20.
Kaina ................................................f!.-) SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai
JUOZAS ŠTAI.INAS. arba kam ir aiškiai parodo, kaip keitėsi Vi- 

Kaukazo ra’/.Saini.n'as bu. > {<->!»*«•- <; «»mcnes santvarka ir kodėl ji dji fųs Rusijos uiktatoiiu. La.na . keisis. Kaina ............... ,2oc

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

ĮB36 Etci Broadvvay So. Boaton 27,

Petraitis, X'e- 
J. Urbonas, 

M. Aleknavi-
;žmonių skerdynė Amerikos c,lls- < a:i;«!a; .Mrs. ai.
į vieškeliuose kasmet darosi ž*;k vs- ; 11 A- Lra-
ivis baisesnė. Ktu>oa-. . (onn.;K.

<. Toronto. Canada;!’. 
< oai.vatcr. .Mich.; S. 

Portland. Me-; Mrs. 
K.'; į.:s. Uiizalieth. N: J.;

■ ; b i . Chicago. Ilk; Mrs-

J'tiodvi:

Statistika pradėta rinkti Kloni, 
nuo 1900 metų. Per 42 me- -'iksui 
tus nuo to laiko užmuštu bu- 1 "

Į Lietuvą ir Eur. Rusija S12.UU . .R ... -^ggg
Vi*’ IkJkSbi.oo

anno dėžutė

zmo- A-

stovyklos ir t.t Tokiomis są- 8alėtų įasti kelią išeiti į gl. Margit........... ........
lygomis naudojasi visada tie 1,01 ma^ gyvenimą šiuo bu- 5^ gr Taukų dėžutė 
elementai, kurie griauna,*. : y,iausybe ir Seimas 3<)0 gr šveicariško šokolado 
Valstybę iŠ pašaknu ir vei- susl^ar,a ir vykdo Šiuos 1500 gr Gabalinio Cukraus

nes, tai maždaug po 17,230 ;h‘>1 i^rchester, Mass.;
kasmet. Bet po 1942, kai J,oef ’ J,ca^ Hi.;

.... , ... _ . .-tilt. sna:>:s. l,»'.v:ston. Me. ;S-

valstybę iš pasaknų 
kia slaptai. Taip gy venda
mi susilauksime netrukus

automobiliu skaičius eme <
i didėti, šuoliais pradėjo kil- 
įti ir užmuštųjų skaičius. 
Štai pavyzdys:dėsnius: 1200 gr Kakao

_ ____ ‘*1. Seimas išleidžia am- 125 gr Kavos
vidaUs"suTračiį"o šitos kms nesti> .i^ymą, kuriuo 3 metrai guminio raiščio (Kias- i . ^O- - užmušta
Lietuvai * ios nemiklaus- amnestuojami visi iki jsta- tie — Band) ........................
mvh5s m-aradimn tymo išleidimo padaryti po- 2 xpūles siūlų — juodi ir baituimy bes piaradimą. 200 metru kiekviena

tuojami visi iki jsi 
tymo išleidimo padalyti po-

1 norUr Htiški nusikaltimai, išsky- 2”° mel™ kiekvienab). Dviejų metų nedei- ’ - 1 pakutis adatų
liūs sudarė sunkią ekonomi- !.u; lc tu ejo 1 s ?:<m> Tabl. Lezithin
nę šalies padėtį. O dabar1* ™1.1 . Lletuv* svetimai^ krenw _ vv-lui
nepaprastos politinės gyve- va 4 . ...

-• Karo stovio panaikinimo sąlygos tą ekonominę . 1
depresiją žymiai didina: ni??a'/ . ... -
pirklys, pramonininkas, ūki- °* 1*',1,auiJ e >es o ou- 
ninkas, amatininkas, kiek- do bendradarbiauti su Set-
vienas pilietis, nematyda- 0 t,K J.° ak
inas užtikrinimo vidaus ra- ^’ausia salies konstitucijos
mybės ateičiai susilaiko nuo nuJJ? a. ? aln*a* ...
ekonominės apyvartos, kas F|fna!te: D:lasvs!luPas’
veda krašta nrie ekonomi- k* shuPas’ L- Vailionis, 
veda Klasta. pne ekonomi Biržiška, Vaclo-
nes stagnacijos, kredito ir . ...® 4 vas Biržiška, A. .Janulaitis,pasitikėjimo nustojimo. P. Leonas ir R. šliupas.Sunkėjant ekonominėms gy- *
venimo sąlygoms, auga vi- au?an^ .
daus suiručių pavojus. A’7..’. .. .

« v o ’j ' įsiems vra žinoma, kadc). Susidarę nenorma- . .* , , ..... X . perversmininkų vvnausvbeIiskas politinio gyvenimo f , * »• ♦,. . , , . to memoranoumo — Lietu-sąlygas ir ardydami savo
šalies ekonominį gyvenimą, 
mes sunkiname Vilniaus 
krašto atgavimą.

“II. Vengiame normališ- 
kų kelių išeiti iš tos padė

vės mokslo vyrų balso ne
paklausė. .lo neleido spau
doj pasirodvti, bet jis sura
do kelius ii- būdus pasiro
dyti užsienio lietuvių spau-

ties: Seimui neleidžiame <!°j ir '>a|,,it" 
dirbti, jo pasitikėjimo ne- ^*____ _____________ ____ *
ieškome, savo tauta nepasi- t> , ... .... ._  . l’a.sak ra*vloia Isaac (.olil-tikima, o manoma ik auks- vra-ilyks-
to apdovanoti šalį laimiu- tiausią dalyką gražiausiai pa- 
<ra tvarka sakvli, o pasak ras vi o įa Ros-

•• III. Kokios priemonės !?“ai'*, ,'"S"U£. 'iT.i.T’u' 
... .... 1 ii u» to. kaip iu* sumaniai sle-

* siūloma 1$ sios padėties is- pįa nagus.

B» jigep-1". Conn.: U. 
XT>.v iorontn. Cana- 

Uiiiia. Pa.; Ma

1943—1946 
1947—1950 
1951—1954 
Iš viso ......

1

U t aver.
SesaTki 
da: A- Kali:
rie U;;.>i'iT. p jia.. I’a-; K. Ba- 

, iililis. O’cah,:. N'ebr-; Kr. Smil-
jnn’-'gci\ CinT-ago. ilk: Mrs. Bertha

131,429 ii;(Sk;:;isk;.>. 1 ar’011. Ilk; 
181,809 i)vliI,.. X. Y.

1,146.59.1 t«.lūs <. ibe . . Mich.; J. Gi!-
.... .. , . man. C; i<;;g<>. Iii.: -James Aml-Draugija lygina šitą skai-res n, , M(L; Mrs. A 

— čių su užmuštais Amerikos į>;, 1( ,
karuose ir parodo, kad au- Eiii,.ri>
tomobiliai Amerikoje išžu-Mi 
(lo daugiau žmonių, neuu.J.: 
visi jas karai. Per visus K.

, Amerikos karas iki Pirmojo l’> 
Pasaulinio karo užmušta 
193,854.
Per I p. karą .....
Per II p. karą ....
Per Korėjos k. ..
Per visus karus ...

Žmonių skerdynę Amen- et,. ?i 
kos vieškeliuose būtų gali-R;;-k 
ma žymiai sumažinti išlei-<’a: 
dus įstatymą, kad autonio- N. 
kiliai būtų daromi ne grei- i’”1' (
tėsni. kaip 50 mylių per lh '

tevid. >, 
ia.leh

. IL 
J T; 
I.i! a
ainis

s!,-.i ' ■

Lo ke. 
ka\«'!h.«.. 50,519 

... 275.33S 
30,35'J j,, 

.550,052 .

< n i >1V

I <1 • < ’ i’ 41. J• »
1 l iūge! <<rt, Conn.; 

• :<k:is. Nutlcy. N.
hr< p. Mass.; 

Y ;m Canada ; M- 
iv •uit. Mk-h-; 4.

\i,i-

V I

OI.
*1

Buvęs prez. Harry S. Tru- 
man kalba su komiku Ed- 
die ( antor Miami Bearh. 
Trumanas kritikam greič
iai vyriausybės politiką, 
kaip ‘‘per mažai ir per vė
lai politika" Viduriniuose 
Rytuose.

valančią. Bet tai nepatiktų 
automobilių fabrikantams, 
kuriems rūpi vis daugiau " ' 
pelno. Dabar automobiliai 
dalomi kasmet vis greitesni 

,?r tuo būdu daugiau jų s.
; parduoda. Kapitalistinėj si- y 
stemoj svarbiausias daly-u,-, , 
kas yra biznio plėtimas: o jat) 

kad tūkstančiai jaunų pus
galvių nusisuka sau spran
dus, tai jau antraeilis d; - - 
Jykas.

:'u(I. Me.; Zig. 
i-in • re. Md.; R. Ya- 
'.iMiuI. Conn-; B- Ma- 

X. Y.: E. 4e- 
X';i'hua. N. II.; 

i . Melhuen. Mass.;
. !<etoughton. Va.; 

- i'.aiigor, Me.; (Jco- 
\':‘ii . Sask . Caua- 

.-k i. Brooklyn, 
. M. Martin. Hart- 

Srupsis. Meth- 
Miškinis. M011- 
I. Alexa, l’hi- 

Antn. Braziu- 
l’a : Z. Aksti-

. Mass. ir St. 
■-.rv. -. X. Y. 
ii-ieutė Mrs. R.

i’.
B.

V 
A. Į

a.
PU Ha

it' :i‘. 1’
S n i. 1

u,

\menkieD - 
pėti, >s ir 1 

1 " o .

Ho;t«>m. Pa- 
1- ems laik-

■-širdžiai dėko-
\diniinistraeija

a - io \ idurkis y ra 
coliai, o svoriu
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J Moterų Skyrius
fl!nIls

Lietuviu laiškai

LAZDYNŲ PELĖDOS

PAŠA
! minaitės. Laiške kalba apie 

unkų gyvenimą ir siunti
nius. Jame tarp kitko skai

dome:
...Dabar, Tėveli, parašy

siu apie savo gyvenimą. 
Mes gyvename neblogai. 

‘ Turime vieną karvę, vieną 
į kiaulę ir du vaikučius, tai 

. !mūsų didžiausias turtas... 
mokėti _00 Negalvojom. kad mes liksi- 

“me gyvi ir sveiki. Praėjo 
viena audra.

SCO gramų ir į>o 50 
už darbadieni. o:,

GYVENIMAS KOLCHOZE žemelę reikia 
i ublių.

Mes -kolūkyje” uždirbam pro įįus ne 
tik po SCO gramų ir po 50 sian’Kiojo tai ten. tai atgal, 
kapeikų už darbadieni. ° i visgi turėjome pas Dievą 
už kilogramą duonos moka- ĮOskos, jis žmoniųneprasai- 
me vieną rubli ir penkias-,:-ina ir‘paHeka gyventi' ir 
dešimt kapeikų. O viską varsti šiame pasaulyje. Kai 
neužmokėjus už žemytę ir,ka(la tai ir nenorėjome gy- 
gĄAulius yra atimami pas- venti, verčiau numirti irka- 
kutiniai gyvuliai. O dar jei-į ro nematyti didžiausių bai
gų neužtenka. tai paima ir ^ybių. Tėveli, prašyč tokios 
pačius žmones i kalėjimą. pa£ jumis loskos, gal galė- 

K°1 norim viską apmo-itUmėt prisiųsti koki nedide- 
kėti. tąi ir tuos vienos kai- jj siuntinėli. Pas mumis da-

į r V^S Padūktus turime par- jabai tlaug gauna išjū- 
Į^skeii tik duoti. O patiems lieka vai- krašt0 sįundnių h- at- 

nezinom. ai gaubte, nes no- gyti. ganma sakyti. įr visai sfUnčia labai gražiu skare- 
nm apiakti apie saxo gy-juoda putrelė ir kiaušinio ,iu o tokios į.ažios, kad 
\enima. Mes tuiejom įasy- nedrįstame suvalgvti. O
tis i -kolūki”:: turėjom ati- apje‘ mėsvte tai 
duoti

P. V. pridavė mums jo
motinos rašyta laiška iš Lie- * *. *
tuvos. Laiškas aprašo vie
no kolchozo gyvenimą ir 
duoda vaizdą, kaip Lietu
vos žmonės vargsta bolševi
kiškuose dvaruose. Laiške 
rašo: U

Brangus sūneli! Sveikina
me jumis mes visos jūsų se
sutės ir aš jūsų motinėlė. 
Mes esam visos sveikos ir 
labai linksmos, kad turim 
kam laiškelius rašyti. 

Rašom antra

KELEIVIS, SO. BOSTON

LU NA ŠEIMOS TRAGEDIJA

Detektyvas Mario Biagii* (viršuj kairėj) laiko ran
koje bizūną, su kuriuo Tibor Eoldvary (viršuj deši
nėj) mušė savo motiną. Motina 62 metų nufotogra
fuota apačioje be sąmonės savo bute. Bronx. N. Y. 
Sūnus prisipažino mušęs motiną, bet sako. kad ji bu
vo nusipelniusi, nes norėjusi jį ir jo seserį nunuodyti...

(Klajūnės vaizdelis)
Visoje dirbtuvėje linksmiausia buvo Paša. Aukšta, 

pečiuke, juodbruvė, skaisti, dėl menkiausios priežasties 
juokėsi*, juokėsi iš širdies, rodydama dvi baltų dantųeili.

Nebejauna buvo, betgi visas jos asmuo buvo, tar
tum, Įkūnyta sveikata ir linksmybė; už tą jos linksmybę, 

' atviiumą ir padaužumą mylėjo ją visi darbininkai, la
biausiai vyrai.

Iš pirmo žvilgsnio patiko ir man ta mergina, pusė
tinai laukinė, niekuo nesivaržanti, taigi, susiartinau su 
ja ir kuri laiką mudvi buvome kaip ir draugės.

Neilgai tačiau tinko tie mudviejų draugiški santy- 
Paša visu savo naivumu ar begėdiškumu prisipaži- 

be dirbtuvės turinti savo pašalinių uždarbių: esanti 
:. .. prostitutė. —Tai duoda gero pelno,—gyrėsi įsišnekė- 
Į jusi.—aš save branginu gerai,—tęsė pasididžiuodama, 
i keldama galvą aukštyn,—lai moka kvailiai, Pašai pini
gų reikia!

Pasidarė ji man nuo to laiko atgrasi; ėmiau jos lenk- 
į tis. Paša, matomai, tai atjautė, nes nesimetė man su sa- 
j vo draugavimuisi; pasidarėme sau svetimos, nekalbėjo- 
J me veik visai.

Taip i>ora savaičių praėjo.
Vieną vakarą, man darbą pabaigus, beeinant iš dirb- 

: tuvės, paginė mane Paša ant laiptų.
—Žinai ką, drauge?—tarė atsimainiusiu balsu,— 

į aš sti tavim kiek pasikalbėti norėjau, būtinai norėjau.
—Apie ką taip?—paklausiau nustebusi.
—Apie save,—atsakė tyliai,—noriu tau papasakoti 

i visa, kad tu apie mane nemanytumei, jog aš visiškai gy
vulys. Tai kalbant, jos juodos degančios akys reiškė nu- 

, liūdimą; žiūrėjo i mane žvitriai.
—O, rasit, tau nežingeidu? Rasit, tau gėda su manim

kiai.
no,

gražių
Iių. o tokios gražios, 
rodos dangus atidarytas, to- 

negalvot kjos oTOžvbės tu visokiau-C' t «.
siu šilkeliu varsų. Mano kai- 

uzsiau- niynė gavo siuntini, tokios 
i. .i . sinti, i et nėra ko duoti jai grožybės, kad žiūrėk ir vai
tai ta u esti. ra mums tokių die-gyt nenorėk... prašau ne

itų. kad ir juoda duonytė užsigauti, kad paprašiau, ba 
yra skani kaip pyragas. O žmogaus akys plačios, tai 
duona vra labai sūri

"kolūki .. Luivjvm avi- apie mėsytę 
arklius ir visus darbo negalvojam.' 

įrankius. O mes patvs turi
me eiti dirbti per visus me
tus. ne už dienos 
nam. bet už padalytą dar
bą nustato darbadienius.o 
tie darbadieniai nėra taip

Kiaulę galėtume 
bet nėra ko 

Yra

. ... , . ... yra labai sun ir ne- vįsko nork pas mumis to- ==—------ -—•— ............. —--•=^=
lengva uždirbti. Lz tuos ^1-.,,-,: ir nAi«lrAnn«i - v - - , . . , ,praeitus metus mums davė 13'“ ,le ."ki S' oas iŠ"b1"'Mus "iiIai,vino ’gl1 ir ju*! *luktė Paral!zuota
mu Y ten B>»ektoniškis B. S gavo “.MalonT'kad galime dar;

kilnoctjrnjK o k-iln .a?. „JĮ’ apmokėkite, ba mes čionai . - . pasikalbėti laiškais, bet ma-'kaibėti*?Menas kilogramas. O kilo- dūsia ls CVsciaus, gelbek.ne<ralėsime išmokėti .jei«ru snojai-sko Sibire, kui- jis ir į . f akimi< tm- ra’ k •
gramas yra 2 svarai ir pu- mane. l)ėk lMiStansras, argi J; Ji Jo kaimynai yra ištremti jau g>™mis akimis un Įdomu man buvo ją perprasti, taigi nuėjova nuoša
lė P..r vasara r n darbn \ ‘ ; kokius daiktus slUsl, tai \1- •» . - / į būt, nebesimatysim. Matai, i;.ni ant «nn1elin Paša ėmė man na<aknti •“a. n i;, žtma ^^gti-

darbo mažai vra. nors ir dėiom tai jau dvi motinėlės; atsiuntė riuntini ‘‘>0 svarui/, b-°h'- >te^lklai’ mįnkiu^Ltt^a-o k-nu P<1( nės ne£'ėl’ė> fabrike darbavosi, užtat pinigų pas mus ne-
• .. T.J .. .. atsiuntė siuntini _u s\aiųn ka(j ^ar susirasem. Gavau minkius ant savo kapų, o . .. .. , . . .................

yra ts Lietuvos isvaz.avu-ibuv0 vaikižka suknelė pusės g jOsu. lašotekas šiandien užsikasa kas kur1 luko' raane “val: T*^3™?** aT’
sios pas vaikus. . metu vaikui neužra- mi,.- <. ka^ J *j tik anie< papuolė iko tlk sirdls no^jo—vosa davė. Ot n išaugau tokia dide-

Aš taip norėčiau pas ta-!šyta< tai gavėja užmokėjo <ave ražote go-as naujie- Mano šeima vienas sū-! sveika, skaisti, o tokia visada linksma buvau, ot, liuob 
vaikeli, atvažiuoti. As 26 rublius muito už tą suk- na? kad turėsįt koja Ope-'nus Kaune, kitas sūnus nuo Per dien*s dainuosiu sau ir alkštysiuos su kiekvienu, kas 

ru/ti... x mūsų 70 kilometrų, trečias'pakliuvo. Staiga nutrūko linksmybės: matušė apsirgo
Klausi, ką pasiėmėm iš sūnus, kitame mieste dar sū-'šiltinėmis, kiek pastigus mira nabagė. Gailėjaus matulės, 

inamu. Nepasiėmėm nieko.;nūs ir duktė. Mudu su žmo- dideliai verkiau, bet ką bedarysi, verk neverkus—nebe- 
Į Jūsų valstybė tą gerą pada-; na vienoj vietoj gyvenam, atverksi! Reikėjo ūkiu rūpintis, tapau tatai šeimininkė 
rė, padėjo mus išlaisvinti ir turim karvę, paršiuką, tai namuose. Reikėjo apsišluoti, valgyti virti ir Į miestą nu- 
daug kitu kraštų, dabar ir: taip ir būnam.

pralošė. Turim vilties,1 kata nebestipri 
ir pas jumis bus tas, stipriai dirbau.

Ii-

per žiemą moterim? 
mažai yra. nors 

yra. bet labai mažai Įverti
na.

GvA-uliu galim laikyti vie- 
na karvę. avi. bet už karvę 
reikia duot pieno 100 kilo
gramų. mėsos reikia duoti
oO kilogramų. kiaušinių Ameriką atvažiavusi eisiu 
penkiasdešimt. Nuo avytės d^bti. Tau duonelės man
reikia duoti 4o0 gramų vii- <^uoti nereikės, nors ir esu ------
nų, buhių duoti 150 kilo-g- metlk Tai baigiu ir tariu anglu-lietuvių 
gramu. O žemės duoda 60 «nfi;PV * ' n ynas ap,v 2«u
arų, o mokam (mokesčius) ... ... į viršeliai. Kaina .............
kaip už visa hektarą, nors dc* •*M**t» *pmokėkit... j
iki hektaro tiūksta dar 40 Bostoniškis J. G. mums SuNuS paraše An- kas

- . . orius \ aluckas. įdomus roma-

uz tą pridavė laišką nuo savo gi-aru. Bet mokesčius

ve,
esu
kio

dar labai stipri ir kolū- nele _ Sudiev, 
darbus dirbu, tai ir i

Nau jau sios knygos
ŽO-KAI.BV

«MXt žodžių. ::6S 
Raiavvkas. Kieti
.................... m.oo pati

kad
A li

pas jumis 
pas mumis.. . Gavės laiška, rašvk

TRIJŲ RfeKSNIt CHORAS

Harr\ Johnson šeimos trejetukai Minneapolis, Minn.. 
minėjo savo antrąjį gimtadienį. Vaikai nufotografuo
ti. kada jie. lyg susitarę, pradėjo bliauti
tai vaikiškos nelaimės. Vėliau tėvai su 
dovanomis vaikus nuramino.

dėl kokios 
gimtadienio

nas iš 1933 metų Suvalkijos čia yra navarėniškiai Gi< 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at- pot'>, Rudnickis, ApulskisJ 
vaizduotas tas įvykis, apie kurį' Dauknntas, Bagdonas, Vis-;
dabar ‘ mažai kalbama, 

dalis 2Š0 psl. kaina

Pirma minas.
,s3.0'». Genies

atsakymu.

,enieckienė, jūsų7

pirkėjas, visi pas - 1

V T *Aiano svei- bėgti, ką ten pasakysi visa! Turėjome mes vieną kam- 
visą amžių j-arį išleidžiamą; senai gyveno pas mus kaži koks senis;

J jis labai mirasiųjų bijojo, už tai lvgu mama mira, jis tuojtuoj

Brolis

ANGLIJOS LIETUVIAMS;

Pranešu

nuo mūsų išsikėlė. Kiek laiko praėjus, kitas gyventojas 
atėjo . . .

Sutruko Pašos kalba; alsavo spėriai, gi akys blizgė
jo nepaprastai.

— Kas jis, kaip atrodė—ne man apsakyti. Aš tiek
; tau pasakysiu, kad jis buvo kitoks , nei visi žmonės . . .

NEMUNO SŪNŪS antroji da- ™us_ L?bai ‘‘Darbo’’ ^aitvtoram* kad Toks 8ražus’ Pasakos karalaitis! . . Kąip Įėjo Į mūsų
žemėmis, tavo kaimynų ne-į tarpininkauju juos išsira- namus’ tartum šviesiau pasidarė, tartum kita saulužė pa-

’ iant, prenumerata pratę- tekėjo, toks meilus, toks jis . . . oi, drauge, kad jis norė
siant arba norint užsisaky- tų mano kūną raižyti, kad jis norėtų man kraują išleisti, 
ti jų platinamas knygas. 'aš jam visa leisčiau! . . Bet jis nenorėjo nei kraujo iš- 

“Keleivio” prenumerata leisti, nei mano kūno raižyti, tiktai bučiavo, glamonėjo, 
metams 30 šil., pusei metų net iš proto ėjau . Laiminga buvau, oi, laiminga, lyg

Klausi, ką turim ir kiek.ię jh. “Darbo” metinė pre-. kokia ponia didikė, lyg karalaitė kokia! Kaip aš ji my-

lis. 426 psl. .$4.00.
bėra nė vieno. Kas sugebė- 

DANTYS. Ju Priežiūra. Svei-! jo karo metu trauktis iš 
kata ir Grožis. Parašė dr. An-i vietos, pateko i jūsų valsty- 
tanas Gussen-Gustainis. Knyga ir kitas valstybes, tai ten 
gerai pavaizduoja, kaip dantų į* būna
priežiūra palaiko kūno sveika

tą. 190 
kaina

psl.. kieti viršeliai.
. $4.00 žemės turim. Pas mus tvar-j numerata 16 šik

BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
vertė St. Vainoras ir Y

ka tOKi, 
gali 10

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAVJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragu? ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
31.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
SM E. Broadway So. Bostoa 27, M<

i Įėjau!.. tai, tur būt, taip niekas mylėti nemoka! . .. Bu- 
! vo jis mano laimė, saulužė mano, jis viskuo man buvo! . .

Susimąstė Paša, nuleidus galvą sėdėjo taip, jos vei- 
! das buvo rimtas, tikiai gražus.

—Mylėjau,—tęsė toliau,—kaip tik moka mylėti mer- 
igina stačiukė . . . Svajojau—kalbėjo imdama mano ran
ką—kad jis taip mane už žmoną sau paimtų, aš jam visą 
amžių tarnaučiau, kaip šuo, aš už jį j ugnį šokčiau, aš jo 
mintis atspėti stengčiaus, aš jam ištikima iki amžiaus 
galo būčiau, oi, būčiau. Bet jis iš turtingų ponų buvo ir 
labai mokytas ... ir kaip dar! Būdavo, rašys greičiau, 
kaip kitas pasakyti sumegs. Rasė jis,o paskui iš tų jo raš
tų žmonės knygas dirbo; tur būt, ne bet kokie buvo jo 
į-aštai, ot, koks jis buvo! Žinoma, toks ponas, ot, pasi
džiaugė, atsidžiaugė ir nuėjo savais keliais, vienas Die
vas težino kur. Nuėjo, bet aš nelikau visai našlė: man 
gimė kūdikėlis, sūnelis gimė, toks gražus, toks visai pa
našus į tėvą . ..

Pradžioje mano tėtušis labai pyko, bet perilgąirjis 
vaikutį pamilo, kur nemylėsi tokį! Augo vaikutis ir gy
venome taip trise. Piršosi man ir šiokie ir tokie, vesti no
rėjo, kiti ir man patiko ir pamilti galėčiau, bet patėvio 
vaikui duoti nenorėjau, taip ir likau viena ... Jsigeidžiau 
sau ponišką kūdikį poniškai išauklėti ir lygu kiek praku
to—ėmiau mokyti. Tėtušio algos visiems neišteko, išsi
mokiau adyti, į dirbtuvę vaikščioti ėmiau. Vaikinas au
go, reikalai didėjo, ėmėm pinigų trūkti, o jis toks ga
bus! . . Ponišką vaiką reikia poniškai auklėti . . . ot. ir 
kratau ponaičiukų kišenes, lai moka, kad kvaili . . . Ma-

(Nukelta į 7-ą pusi.)

kad dirbanti šeima: 
sotų bulvių pasiso- 

dirbi. Kiek už-Civin- .■ d irti‘skas. 13 Įdomiausiu pasakų iš| " .... ... >
visame pasaulyje žinomų Brolių!dllb’’ ta? ;,lfk?* n°‘? Kar'į 
Grimu raštu. Pulki dovana vai- Paišiuką, žąsų, vistų ga-, 
kams.’../.................... $3.00.1»™a laikyti. Gyvenam ge

trai. Klimatas pas mus svei-

kur

vi

J. Venckūnas 
17 Wellview Dr.,

Motkerwel ? (Lanark) 
Scotland

Pakalbinkime draugus ir 
Kaina metams $4.tt

ŽEMĖ DEGA. parašė Jurgis So-įkas. Molienė ir sūnus abu kaimynus užsisakyti “Kelei-
viekas. Atsiminimai iš 1939- 
-1913 metų. kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo I’moi'iziįoj, prie Italijos sie
nos. r-a dalis 453 psl. . • .$4.30. Į

JŪRININKO SINDBAD NUO-j 
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis; 
ir viena naktis”. Iliustruota.! 
puiki dovana jaunimui, psl 108.
kaina $2.00.;

PAVASARIŲ AUDROJ parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl.. kaina.......... $2.50.

•
Užsakymus su pinigais 

prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleim” į
636 E. Breadway 

So. Boston 27, Mase.

toMooaooooooooooooooeoM

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\| 
ga užrašiau jai “Keleivi” N 
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Motei?) Skyriu
je. skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ —
>čiu. dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čielua metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

K e l«i p i»
Tf, Maaa.

OOOOOOOOMOOM
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Korespondencijos
PHILADELPHIA, PA. ža senų istorinių pastatų: 

City Hali, Masonic Temple, 
Girard Trust Co., Indepen- 

Philadelphija Pennsyl- dence Hali, Carpenters• I •

Bendrai apie miestą

vanijoje yra iš senųjų mies- Hali, Ross namai, kuriuose 
tų didžiausias. Jis išsitiesęs buvo pagaminta Jungtinių 
pagal Delavvare upę, nors valstybių vėliava, 
iki atviros jūros yra virš .Miesto pakraščiuose pri- 
100 mylių, bet laivai at- statyta mažų vieno aukšto 
plaukia i pati miestą. namelių, yra ir su gražiais 

Maiket ir Broaduay gat- darželiais.
vės yra svarbiausios. Mar- Philadelphia yra vienas 
ket gatvė skilia miestą į seniausių miestų. William 
šiaurinę ir pietinę dalį. Penn- atvykęs į tą vietą, Jo skelbimas

Vidury miesto yra nema- kurioje dabar

KRANAS BITAUTAS KANADOS NAUJIENOS sius veiklos metus baigė su tybėse 600, o Kanadoje 46# F«»*škau Peir© <.atav«-ko. kilusio *«
1 , ... . A • • 1 Mariampo|<-< apskr., Novelių vaJs..-------- $2,134.81 pelno. katalikai turi vieną sielos p aeivriu km. 19 ii metais vokiečių

(Atkelta iš 3-čio pusi.) ( Bankas turi 226 narius, ganytoją
pusės demokratija yra pa- šių metų sausio 1 d. turėjo įdomu atkreipti dėmesį, ut-ji.
radoksas — ji žmogų nuže- indelių $75,080.14, išduotų kad skurdesniuose kraštuo-
mina, sutrempia i purvą? paskolų $54,876.00. Palvgi- se kunigų yra mažiau. Jie
Atrodo, kad tas profeso- nūs su 1955 metais, jier- mėgsta poniškai gyventi, o
rius, kaip didelis skautų nykščių metų banko indė- ten sunku įkurti turtingas
veikėjas, pamiršo, kad jis liai ir paskolos padidėjo 3 patogias klebonijas. To dėl J’*
kalbėjo suaugusiems irapie kartus. ju daug iš visur ir traukiai »*<*»? !»ambrausko-Pętray*č«au.-; ?»-
demokratiją irgi siek tiek Banko indeliai yra ap- Ameriką, Kanadą. krašto, Trakų aps.. Onuškio vals.
nusimanantiems žmonėms, drausti ir to dėl indėlinin- J* Valeika! ^^^v*urJ^n‘jie "S“**
gal nemažiau negu profeso- kams nėra baimės, kad jie______________ pantie ii prašom atsiliepti adresu:
. ... •« i ... i ~ \Volo»ivmvr Wasvlvshinžmogų iškelia, išaukština,gali pražūti. tikuas tarpininkas ]7 (;a;tiami st..
iki aukštybių, bet iš kitosi Sėkmės “Litui”! Todėl, kurai ",a,ie «šj»ai*Eta po
rius. Nenoroms prašosi iš
vada. kad lietuviška dikta- , x
tūra Lietuvoj, kokia ji bu-f^5 ^40 katalikų,

išvežtas iš Kauno kalėjimo. lis 
pats ar jo adre-a ar likimą žinan- 

ii’.alonėkite pranešti:
J. Ycn-kunas
17 Wellview I »r.,
Alothervvell. Laaarkshire,

Scotland <11*

Paieškas Juozapo I tam braus ko-Po- 
ravičiaus gimusio 11*09 metais ir

mane
žmonių akių. tą ir aš išpazį.'iu j.o---------------------
akių mano Tėvo 1 buitiškojo. kle-

J amai va l’lain :;<*, Mass.

Vokietijoje Vienas kuni- kas" manės užsigina •«» žmonių aki-.:.i b:1'<,r"’t1 • ♦ v«z«

PAŠA

stovi miei- aiškina plaukų sliukiao prie'v0 ĮK) ttlxlo(|žio 17 d” per-’Prancūzijoje 2,000, Belgijo- 
žastfc. . paveikaus rudo. *«<•; v.elsmo' 1926 m., profeso- Į« 72°- 945;..It?'
plaukus galima npnaupol.. manymu> lietuviams!^

būtų geriausia...

ir aš užsiimsiu įh> akių mano 
Tėvo Dangiškojo. Mat. 10:32-Tt.

A. A.

(Atkelta iš 6-to pusi.) Į tas, jį įsteigė 1682 metais.!
no Simanui pinigų reikia, daug, daug, kad paliktų toks. i Kolonijoms sukilus w
kaip jis, jo tėvas . . . Pradžioje gėda buvo . . . dabar nė. Angliją, čia buvo ravoliu-j SMETONININKAI IRGI
kiek! šiaip ar taip aš ne kokia ponia, stačiukė sau, pa- cinis centras- čia susirink- ______
prasta . . . Tik ot, kas rūpi ir baimė dažnai apninka, kad daro ir pirmieji kongresai v • 1A , s-atadu 
jis, tas mano brangiausias, nesužinotų, is kui ■ motina jam ... amžiną Smetonos,
pinigus ima.-lindėjo ųliai. .... . rikos nepriklausomybė ir ^Hninkai, subrinko i pro-

-Pro musų sali praėjo kaz kokie frantai; vienas jų konstitucija-

I

IEŠKAU OAKB1MNKO

5,000, Brazilijoje 6,000, Reikalingas darbininkas melžti kar-
Tiinoiinė«u> Amen'knš YaU- ves su ,na:Una ir Jas ;*rti Gen‘s ui- Junglinese .AineilhO. vai. mokesnis ir valgis. Š valandų dariu.

Kruuėiui'.as-šlabinienė iš 
Lyg©-. dabar gyvenanti Vilniuje, 

i paieško savo brolio Petro, gimusio 
J 1 :»i:; metais Rygoje. Rodos, jis gy- 

' , vena San Erancisco. Calif. Jis pats
~ ar jį žinantieji atsiliepkite adresu: 

I’eien K. Macas
541d So. Eairfield Avė.
Chicago 32, UI.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

DIEVO PASKIRTIEJI AMŽIAI

diena, šeštadieniais 3 vai..o sekma
dieniais laisva. Geras ūki 
togumai, gera vieta 
jaunam ar senam, kad tik nori <lirb

APSIVEDIMA1
visi pa-

geram vyrui. • Vedybų tikslu noriu susipažinti su
rimtu vyru, nesenestiiu kaip ori me

ti ir moka dirbti ūkio darbą. Rašv-Į tu. Aš esu našlė. Duosiu atsakymą
ti:

.nereikalauja taip menkos pagalbos, 
itestonų bažnytėlę ant Da- kokią gali jam suteikti silpnos ir

šyptelėjo į Pašą; rimtumas iš jos akimirksny pranyko. If šįan(įjen philadelphia venP°rt Rd., paminėti Va- 
l’aša pasikėlė nuo suolo: ivra Odelis kultūros ir moks- sario 16-ją. Bendruomenės

Mrs. M. Stasunas 
R 1) 4 Cortland. N. Y.
VVest Homer Rt. 90 

Telefonas PI 0-3501 l!*|

PAIEŠKOJIMAI

kiekvienam.
Mrs. Ann Zubis 
Huūdock. Altą. Canada l 12

. mirštančios žmogiškos esybės. Bet 
taip Jo sutvarkyta, ir dėlto turi bū
ti atsakanti priežastis. Vienas iš• I.v.jiii V,V,illl o tv/'ti i I/V Ona Firavičienė iš Lietuvos paieško

PLAŠĖ ŽOLĖ
Plašė ara Asuklis- 

/ Ožkabarzdis žolė 

nuo inkstu, pūslės 

silpnumų, kraujais 

vėmimo, vandeni

nės ligos, betvar- 

kingo šlapinimosi,

TAZAB OF LONDON
Jis Užsakote Amerikoje — Mes Siunčiam 

Iš Švedijos ir Anglijos

*• bar ja jau pralenkė Los An- minėjimo ir klausia: 
*i , ; “talkininkai”?

į lytiškų ligų. šita žolė yra tur- 

•tinga mineralais, kaip tai: Cal- 

Povilas Gaidimauskas paieško savojcium, Silicon. Sulphur. ir yra

No. I už 831.50 No- 2 už $30.00

tarpininkystės taryboje, 
vaudaini su juo suderinime nuo Die- 1

*5 gėlės ir ji pateko į ketvirtą tie “talkininkai”? Kai pa- vos^^^,io-
5 vieta. Čia eyvena per 2 mil. aiškinau, tai mano geras pa- šitie pažadėjimai, liečia Jėzaus 2nos ^."’-auska.tes. -n ?:ven4 i arbatos tik «»ria šitos žolės ar
* i 1 coL-n- “A o5 rr,-, mokytinių “aukštąjį pašaukimą”, bu- Buenos An-es mieste, Argentinoje. IIK geria MtOs ZOles ar-

\entOJU. ! ZĮSUtlllds saitu. M as ma- Vo klaidingai suprantami. Iš to :^!e Pat>'s ar juos žinantieji atsilien-: batą. Svaras $3.00. Medleva Žie-
Keli skaičiai: Čia yra 148 niau, kad tai lietuvių akci- atsirado klaidinga teorija, kad Su- kitę adresu:

giminių- Justino Gaidimausko ’rįįinoniu> kurie negeria kavos ar 

Gaidį mauskaites. Ji ----------

5 svarai taukų kenuose 

5 svarai cukraus 

5 svarai ryžiu 

3 svarai kavos

5 svarai taukų keliuose 

5 svarai miltų 

5 svarai cukraus 

Po 1 svarą šokolado, 

saldainių ir razinkų

AR BET KOKI KITĄ SIUNTINĮ
su maistu, vaistais, avalyne, anglų vilnoniai.,, _i. i i L lzv_

• šilkais ir nailono skarelėmis, apatiniais, kojinėmis, kaldro-^eveitu oui\«*i«^ nUt>y 
ibis, linine medžiaga, rašomom plunksnom ir laikrodžiais.^ aPie -00 pėdų 11 jUOVa 

Greitas ir Garantuotas Pristatymas — Gavėjas
Nieko Neturi Mokėti

TAZAB OK LONDON Tel. Kirkianti 7-9705
51 Reservoir St. Cambridge 38. Mass-

Povilas Gaidimauskas 
balo Iranistan Avė. 
Bridgeport i. Conn.

prancūzųS klažte- Yl»« !domua Ro°-

« žiuodamas•K 1 manai
’ jas ilgu parku.

vaziuo-

S. K.

MONTREAL, P. Q.

Lietuviu bankas
Lietuviu čia skaičiuoja- “Litas” auga

ma virš 20,000. Jie turi 5 
s klubus, 3 parapijas ir įvai- Vasario 10 d. įvyko lietu- 

Čia banko “Litas” narių me-

toją, pirma negu jie įeina pro m i r- iš1 žino, malonėkite pranešti adresu :l

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 

ypač tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir 

kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol 

pabaigsi. Si:’,.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $5-00! 
Tuoj kišk penkinukę i voką ir siųsk, nes tokia proga atsi

tinka rečiau, nei aukso klodu suradimas.

SAULĖS RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes 

myli. o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių, 

kaina $3.00-

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, ku

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 

vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl.. kaina .... .$3.00 

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi.

449 puslapūii, ilustruota, kaina ........................................................................................$4.00
ŠIJUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa

ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio

sios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir 

tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik . . . $3-00. 

Visos 4 knygos sykiu tik už $5! Bet kas nori 1, 2 ar 3 kny

gų, tai už 1 $2. už 2 $3, už 3 $4. Persiuntimo kaštus ap

mokame. Rašykite:
Dr- Alg. Margeris. 3325 So- Halsted St., Chicago 8. III.

tus kelis kartus atvažiuoju 
į pas gimines pažuvauti De-' 

jilavvaie upėje. Praeitą vasa-i 
i: ra armijos inžinieriai ją ma
rtavo, numatoma upę pagi-’ 

linti. A.

Suvalkijos Įvykiu 
ISTORIJA

Dabar visiems įdomu, kas dė

josi anuo metu Suvalkijos kai- 

; me. kaip suvalkiečiai ūkininkai 

sujudo prieš tautininkų dikta-i 

tūlą. kaip .jie pergyveno perse-Į 
klojimus ir terorą bolševikų ir 

vokiečių okupacijose, bet visa 
šitai jūs rasite tiktai Andriaus 

Valucko romane

NEMUNO SONOS 
Veikalas parašytas gyvai, įdo
miai, stiprus intriga, pavergian
čia nuo pirmojo puslapio, tiek 
stipriai remiasi į ano meto gy-

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRA UETUVYBBS DARBA 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 14-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
(stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta m 
fratenaKinis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jusą ėetmai nelaimėje.

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

iNt M. j. VINIKAS
M7 W«t M* Stn«, Nmr YoA 1, N. V.

■ vės yra geriausfe gyduolė nuo

■ vidurių užkietėjimo, geriant 

<l” ’ daug ar mažai ji nepakenkia

sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudėji

mus ir priduoda kūnui gyvumo 

ir skaistumo. Svaras $2.00 
ALEXANDER’S CO. 

414 BR0ADWAYties vartus, nueina į dangų; visi gi į 
kiti eina j pragarą ir tenais amži
nai kenčia teisiausias kančias. Bu- 

I vo taipogi manoma, kad Krikščionių ’
; darbas šioje gadynėje, buvo atversti
, tikėjiman tiek žmoginių esybių,; PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIUSTI SIUNTINIUS I 
4 k^^kuKis^ LIETUVĄ. LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus vis dar
kitaip esant, bus amžinuoju jų Ii-1 laikoma
kimu po migi*, i PARCELS TO RUSSIA, INC.

KKOOKI.YN. N. Y.
ši firma Įgaliota INTUKISTO MASKVOJE čia vietoje rinkti 

muitus už siunčiamus daiktus i SSSR.

Kadangi visos agentūros uždarytos, tai patobulinimui patar- 

mmo ir paskubinimui siuntinių pristatymo i SSSR. kartu kli- 

jentų patogumui, jau iki šiol

PARCELS TO RUSSIA, INC.
'atidarė skyrius:

11601 Jos. t ampau Avė-. DETROIT 12, Mich. Tel- TO 8-0298 
... . Albany Ave„ HARTFORD. Conn-. Tel. CHapel 7-51M

Anglų-Lietuvių. 12Į Vermont St„ LOS ANGELES. Calif.. Tel. DU 5455d
78 Second Avė.. NEW YORK CITY, N- Y-, Tel. ORchard 4-1540

Galima beveik viską siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto pro

duktai, o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, Penicilin, Ri- 
: moton ir kiti- Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui prstatomi

per 7—10 dienu.
į NAUJIENA! Dabar galima siųsti -ANTĮ - POLIO SERUM“
Į Taip ;»at siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabetais, 

akordionai. siuvamos mašinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą-
NAUJAS ADKESAS:

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN l«, N. Y.

(Už kampo buvusios vietos). Tel- INgersol 7-6465. 72*2
įstaiga pimia.iame aukšte. Patikrintas laisvas automibilių pa

sistatymas. Įstaiga atidaryta kasdien, įskaitant sekmadienius.

nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 6 vai-
Firmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiunčia

mas neatidėliojant ir paskyrimo vietą pasiekia per 7 savaites, 

un* pašto siuntiniai per 7—10 dienų-

ŽODYNAS
A. LALIO 

Lietuvių-Anglų ir

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

LYTIES GARBINIMAS 

Parašė T. J. Kučinskas
Knygoje rasite Įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry
žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip 
Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus.

venimą. kad daugelis veikėju Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina t.ik- 
pažįsta save, nors ir po pnkei-jtai 1.50- Knygą galite gauti pas knygit pardavėjus ar pas mane:
stiiis vardais. Romanas išleistas 
dviem tomais: 1 t.—280 psl. 
kaina $3.00. II t.—428 pul.. kai
na $4.00- Gaunamas pas leidė
ją 183 E. Minnesota Avė., De
lnui. Mich. pas visus knygą 
platintojus ir

TERROJE 
3333 So- Halsted St. 

Chicago 8. III-
(Skelb-)

NEWERA
Naujo? Gadynės vartotoju REZO- 
I IVCIJA. Iš IVtroit rašo: Do sykiu 
išmazgojus palvą—niežėjimas dingo, 
tas mane ir užpanėdina. Iš Cicero 
rašo: Niežėjimas, kad ir mažaa, bu
vo |:ri<*žat«ia pleiskanų, o tas bu
vo priežastis plauku slinkimo. NEW 
.ERA mišinvs ta visk* pašalino ir 
plaukų slinkimas sustojo. Iš Chva- 
cos rašo; Visi turėtų mėginti NEW 
ERA—aš tik « savaitei vartoju ir 
matau nepaprastus rezultatus. St. 
Straukas iš Ind. pakartoja: Mėgin
ki! visi NEW ERA, nesigailėsite.

Siuskite ?2 už 8 OZ. butelį.
F. BITAUTAS 

:»2 So. Pearl St.
Panver, Cala.

T. J. Kučinskas 740 W. 34tk St^ Chicago 16, IN.

LENGVAS BUDAS 
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 raėomas listuvil- 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Ym 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuvi*, 
kai.

79 0MM

Keleivis, 636 Broa4vmy, So. Tf,

A. K.
219 Roosevelt Blvd. 
Philadelphia, Pa. 111 C_ D «>■»au. o«j»wn *•»,

1
MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ sr PLAKATŲ

“Keleivio” spa&tavt padarys tamstoms viak$ 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

"KELEIVIS”
636 East Broadvvay, South Boston 27, Maso



Puslapi? Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTjPN Nr. 10, Kovo 6, 1957

Vietinės Žinios
L.D.D. 21 kp. Whi»t party Nauja ALT Bostono 

----------  skyriau* valdyba
šeštadienj. kovo 16 d. N . , Bostono sk

rengiama Lietuviu d. drau- J J

B. POV1LAVIČIUS ' SLA 43 kp. susirinkimas Dr. B.

Šaunus skautybės 
jubiliejus Bostone

so-

Bos >no
ikai surengė 

mbi-

\ asario z> <
ėi K ii t i c

iškilmingą skautybės 
liejaus minėjimą. Buvo pa
minėtas skau. • bės fkžiėio

Mir.ėjimas baigtas __ 
kiais. šiam vvkusiam paren- gražių, \ ei tingų d°'a
simoi vadovavo Alg. Bane- • Po lošimo gardi kavų

Birutė

u u,a« Valdyba sekančios SU-
gijos 21«>S kuopos Hhirt d K Mockus_pim.; 
Palty . pradžia , :o0 vai. £ _ j
vakare bandūros svetaine- . , , ‘ , .
je. 124 F St.. So. Bostone.

\ 1C1U: 
Banaitytės.

cš š t *. <4 <.1 t\
\ \ o v i ei>k iu

padedamas ~ tė su užkandžiais. Kviečia-

dėmiau vauo- 
t ii'.a padėką 

Visiems prisidėiusiems prie

me narius ir pašalinius kuo 
pos bičiulius skaitlingai da
lvvauti.

lordo Bailen - i o'.vt. ii šimtą šito minėjimo pasiseKimo.
Korsp.metų gimtaii’i ms 

.u suitaK";s nuo 
pradžios.

Minėjimas vyki 
sąjungos sa.ė 
pilnutėlė svečių, 
programa iš mū •

ir oo me- 
skantvbės

i a u
0U'» o 

enint

Mirė Vėm. Kreivis

v.; uio J3

Arlauskas — kasininkas ir 
J. Sonda — sekretorius.

Prašome atsiimti laišku*

, Į Ii. . . e?

Ali

Iietuv
daus
mos.

t* Iv i1 ’ " t? .: Dr-vrZk. K.* • » < Veiior.
irdaitė. Abi Į isi ės metų
> RĮš.liSyloj'tis sa nn būt;:
s ir jos abi yra vertos ei ją. b:
ių visuomenės nuo.'ir- ną gy
Įvertinimo bei para- Mass.

Jose yra mūsų dainos sesuo
nauji >s pajėg i Algi- Veli,

ii. unrė \ ete- 
ligoninėj Vėdliam 

- nuo širdies smūgio, 
is mirė sulaukęs 65 
amšiaus. j's paliko 
usią dukterį L 
roli Bronių ir jo zmo 
veliančius Ariington,
Du broliu ir 

Lietuvoje, 
buvo eime?

mantas Gustaitis pasirodė 
suhumoristin ais eilėraščiais 
humoristiniais ei. e. asciais 
pritaikinta s variavo nuotai
kai. Vėliau dainavo muz. -J.K

tuvoje 
m

Mūsų ofise yra laiškai iš 
Lietuvos sekantiems asme- 

... .. .. , , nims: Mrs. Margaretai
isa> ^io pa engi o pe - jjoacb jš Novalskienės Elz-

"YVb T“ bietos, Rokiškio miesto ir
ai as namai. Antanui Tarnui (Tamuliui)

_____ __________ is Plike viviciaus Jono, Tra-
......... . . kų rajono, Palaučiznos km.> Dainuos šį sekmadieni Ta
Lietuviai šokėjai PirmauJa Atsiimt darbo dienomis nuo Į lentų Popietyje”, kurj rengia 

9 ryto iki 6 vak., šeštadie-! Lietuviu radijo programų ve
dėjai p-p. Minkai- Talentų po-

SLA 43 kuopos narių su
sirinkimas šaukiama^ ko
vo 13 d. (trečiadienį) 7 vai. 
vak. Lietuvių piliečių drau
gijos patalpose, 368 Broad- 
way, So. Bostone.

Nariai prašomi užsimo
kėti mokesčus, kurie dar 
nėra jų sumokėję už 1956 
bei 1957 metus.

■ Vitkauskaitč-šaMiauskienė Genė pa- 
i ieško savo tetos Helenos Užpalis, iš 
' L kinerg-čs. .Ji jryvena kur tai Cam-
■ bridže. Mass.. Portlanil jratvčj. Ji 

pati ar ją žinantieji atsiliepkite
; adresu:

Gene Šabliauskaitė 
Vilnius, pašto skyrius No. 1>
Iki pareikalavimo. LTSR. L’SSR

(io*,

____. Ir Ms>
___  bet kari* dls>aaaitoraa telefoso ar

_____ “Jgv
Artumai: nuo Providence 74 my- 

ar

DR. D. PILKA
Ofiao Valandoa: mm > ki 4 

ir mo T ki »
S46 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

Mes gėrimės 
niais šokėjais 
parengimuose, bet džiaugs
mas būna dvigubas, kai pa

savo tauti- njajs nuo g jj-į o vaj 
\ lėtiniuose Andriulionis gydosi

tų metų OIdsmobile 98
PARDAVIMUI 

4 durų. šviesiai mėlynas, baltu sto
siu. Gerai užlaikytas. (Power steer 
\ brakest. Parduodu, kadangi turiu

Žinomas savo veiklumu

piečių pradžia 3 vai. Jis vyks išvykti kariuomenėn. Kreiptis:
Česlovas Kiliulis 
10 Michijran Avė., Dorchestere 
Te!. CO 5-1502

TsL A V S-4SM

Dr. John Repshu
UETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir S-S 
NediiiomU ir Šventadieniais: 

pagal susitarus*

495 Columbia Road
Arti Uplutrt Carnar 

DOKCHE8TEB, MASS.

Lietuvių Piliečių Draugijos au
ditorijoj, 368 W. Broaduay. 
So. Bostone.'-jorpn. Jpalai -1UOS pirmaujant di- a. Andriulionis prieš porą 

A žmo- ae?n?am tarptautiniam pa- savaičių užsigavo darbe ko- 
rengime. . . ją, kuri taip sutino ir pra-

Paskutinis šokėjų Pasn'o- dėjo skaudėti, kad jis tu- 
Gymas buvo *5Iardi Grass rėj0 pertraukti darbą. Da- 

tradicimam bar gydosi injekcijomis.
,0 20-is ba-i_________________

V. Baronienė sveiksta

viena

’ovaiSiU Kaime.
Lie- 
L k-

(Užgavėnių I 
baliuj. Tai buv« 
liūs suruoštas Intemational

mergės apsEr. buvo pirmo- Institute, kuriame vra prigi
jo karo veteranas, dirbo 
SlUVVKroS
Lietuviu

IšM O.MUOJAMI BUTAI
: 4 kambariai trečiame aukšte, ren- 
■ įlos $20.00 per mėnesj. Trys kam- 
1 bariai pirmame aukšte, $15.00 per i mėnesi. 2S2 W. Third St„ So. Bos- 
j tone. Raktai dėl apžiūrėjimo pir-

-------------- • mami aukšte po penktos v. vak. Sa-^ndvipniiimn T i p t n v i 11 vininkc‘ gyvena 44 Aspenwall Rd., OUS1\ įenijimo Llt l U \ 1 ų Dorchester. Mass. (10»

SLA 2-os apskrities 
suvažiavimas ir balius

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9013

Or. J. C. Seymour
CLANO21U8)

Lietavb Gydytoja* ir Chirurgą* 
Vartoja Tėliaunios konstrukcijo*

X-RAY Apaiat*
Pritaiko Akiaiua 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-S 
534 BROADMAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

Amerikoje (SLA) antro-į------
sios apskrities taivba š.m.L . Bl,rAS IsXLo.m loja mas
1 1 *. 4- C kamoariu butas—karstas vanduo, t
KOVO oi d* 11 V’aL ryto oHn-, vonia, visai naujai atremontuotasnaujai
daros svetainėje, 124 F St. 2~04<il) i)O 5 va>- vakare.
So. Bostone, kviečia visų išm omuojamas kambarys

repre-
kaip:

glaudė ir lietuvius 
vienetai, Valė Barmienė, skautų 

veikėja ir uoli darbuotoja 
,v po sunkios operacijos sveik

sta ir kitą savaitę žada 
kt- grįžti į darbą John Han-

“Mardi Grass” baliuje; cock draudimo įstaigoje.
^Lietuvą gražiai atstovavo į --------------------------------------

giminėm. jęOnsujas Ant. Šalna su po-. “Kaziuko Mugė” Bostone į M. Vinikas padarys organi-s 
nia drauge su kitais Bosto-, _ ;——— , „ zacijos reikalais

fiiruaur-e prie zentuoją

Gaicieno veoamas mergai- -0o> Amerikoj išgyveno virš
ciu tuo susuauRė neinY-
tos klausvtoju naoeko:

Po meninės programos 
sekė iškilminga vakarienė.

-^in- pūieeiu kiu- -Baltų Amerikiečių D-ja”,

4b metų. Palaidotas vasario 
26 o. šv. Mykolo kapinėse.' 

Velionies dukteriai, bro-'

•Lietuvių Kultūros Klubas'
ir

šios apskrities SLA kuopų,.. . .... , ,, . . .j u* i v-- ‘.‘•Gražus, apšildomas, su baidaisi ir vi-VadOV’yblŲ, iždo globoju irisais patogumais kambarys. Su mais-
organizatorių suvažiavimą, •t? .a5t>a bc j.?- Graži° f7! sisiekimas. Kreiptis tel. GE 6-ol39kurame SLA centro prezi- arba 21 Boivdoin Avė. II aukšte. (10 
dentas P. Dargis ir sekr. dr.j ------------ •

RADIO PROGRAMA i
praneši-, Lietuvių Radio programa i 

iš stoties WBMS, 1090 ki-!

nams ir kitiems 
reiškiu širdingą užuojautą.į

V. Anestakurią suma
Kiliulienė. Yieškainienė ir 
akademikės skautės.

Vakarienės metu pagrin- Svečias iš toli 
dinę kalbą pasakė svečias 
iš Nevv Yorko R. Šilbajoris 
apie skautybės

lamai garuose p p
i ne reziduojančiais diplo-' Tą gražų Vilniaus krašto 
matinio korpuso nariais.; paprotį — Kaziuko mugę, 
Programoje su didžiausiu vėl atgaivins "Baltijos tun- 
pasisekimu šoko aukštaičių skautės š. m. kovo 10 d. 

Pereita antradieni mūsų P®"* P- Oll"s Ivaškienės! Vwu savo jaunatvišku už-
reik'ėmę. Įstaigoje lankėsi vasario 22 i vadovaujama tautinių šokių sidegimu musų skautes ruo-

i ų \_ I timzik-ni tait-irtint-o- siasi tam. Gaminamos į\ai-.. Skautų u. įs y vtv.ieuju;' rviiiei mun i »• ■
ąjungos pirm. Dr. V. Če- atvykęs jaunas 33 metųlie-i™ . i įvairūs

Lietuvos garbės kon- tuvis Bronius Rimkus. Jis^trolia ir Danute Gimbu-
atvvko i Bostoną P. Kala- ■Ulte- ! reliai, spuigos,
i- • ‘ i - Ponia O Ivaškienė vi- aguonmiai pviagai, o svar-Svečiai turėjo progos ap- dės ir žmonos kvietimu. ro.ua v. nasKiene vi- r® . 

žiūrėti svetimomis ir lietu- Vokietijoj B. Rimkus gyve-’^iomet ir visur kur tik ga 
viu kalbomis skautiška lite- no AYorms mieste. Naujau

T' 1 -n T \-t - T -r. T T ’ tY ZkįiuniiJčU

pas ir 
sulas A. G. Shallna.

\fii751cni fq 1 L-Jr»i«L’a JlUoiitvj v«*axxazz&ixrtcr
Vvtautas ir Herkulis rios gėrybės: medauninkai, 

sausainiai, žaga- 
rėliai, spurgos, baronkos,

zacijos
mus.
• P J.*1* . Ia.ka!e Iociklų, veikia sekmadie*'
in-ks SLA balius lietuvių įniaig nuo 12 iki 12;30 
pil. di augi jos salėj, 368 "iienų. Perduodamos lietu*: 
Broaduay, So. Bostone. Mškos dainos, muzika iri 

Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į 

Baltic Florists gėlių ir do-
Laimėta prie*
Harvardo klubą

/anų krautuvę, 
So. Bostono lietuvių pi- 8roadway, So.

502 East 
Bostone.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Paoakarnio 
Dr. Amelia E. RaM 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 įyto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždaryta*.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

ratūrą. Įvairus skautiškus sias naujakuris dairosi dar- 
eksponatus ir nuotraukas iš bo. yra laikrodžių taisyto- 
lietuviu skautu evvenimo. jas. Gero jam pasisekimo.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMŲ 23 SUKAKTIES
Taierdu Popietis ir Pasiviešejimas

Sekmadieni. Kovo 1C-2 . 3-c:ą vai. pc pietų iki II v. vak. 
So. Eotsorc Lietu Mu Piliečių Draugijos Auditorijoj

blausia — •'mareipomnes 
li garsina Lietuvos vardą Adelės . Taip pat skautės
parodydama mūsų tauti-'Pa™°’« S™*"! rankV d»r- 
nius šokius platesnei ame- 6elių loterijai, užaugino au- 
rikieciu visuomenei už tai klų, ir šiaip bus visokių 
jai ir‘jos vadovaujamai fW"enų Jem Mūgė bus 

‘grupei priklauso didi pade- lsPuosta Vilniaus Verbo- Ivaška 1, Albinas Karosas 
: ka i- pagarba. Mes vvres-: rn^s - Primenama, kad ko-h2, dr. Kazys Bobelis ' 2,

.zv J ------ z* , ZZ • ,r i- zv

tą penktadienį įveikė Har
vardo klubą, santykiu 3:2. 
Komandos vyrai taškus lai
mėjo šitaip: Algimantas

Steponas

nieji turėtume daugiaudo-' \®. 10 d; nu0 ?. vaL. O10! Gediminas Kuodis 0 
mėtis tais pasirodvmais ir lkl 3 vaL P-P- Sėtuvių šv.| Saulius Vaičaitis 1. 
gausiau juos lankvti. p«tK>. bažnyčios salėj Įvyks, Dabar Lietuvių B koman- 

Šalia šokiu pasirodymu **^azlu^° Mugė . Kviečiam j da turi penkius laimėjimus 
kiekviena tauta turi savoti- vis5* Bostono ir apylinkių ir keturius pralaimėjimus.

Boston Homes Co
545 E. Broadway, So. Boston 

Telefonas: AN 8-0605
Tarpininkauja perkant ir par- 
luodant namus, biznius, ūkius ir 
kt. Parūpina paskolas ir teikia 
patarimus kapitalo investicijoms. 
Patikėtiniai:
BRUNO KALVAITIS AN 8-6412 
VYT. STELMOKAS FA 3-2016

kas perka ar parduoda 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės Į

liečiu draugijos antroji Tel. SO 8-0489. Ten gau- 
šachmatų komanda praei-į lamas ir “Keleivis.”

I

A. J. NAMAKSY
BBAL ESTATE I INSUBANCB

409 W. Bro*dway 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
ST OBIOLB STBEBT 

Weat Boabury,
Tel. FA 3-5515

•‘l’.OKDINI THE GRE VI

l’r<
Inilij..-

I )aly
kuru

Bu-
(»r*>-
I ;d<-

grnrj.

KETVIRTIS O. CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

Praną Lembertą
REALTOR

17 l'pland Avė.
(Iš 98 Mclville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

ai apkrautas. Lietuves at- ." .T“1 ‘mareiPoni-«s ?u Bostono meisteriu—
stovą vo “Pabaltijo Lietuvių'"S s,rdelt • Boylston klubu pas juos.

i Moterų Klubas” vadovau-
i amas p. J. Gražulienės, jai DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
į talkininkavo p. p. Gerulie-,
. nė. Mučinskienė, Valienė.
Aensnius pagaminti darna-:

i dėjo p. Lendraitienė ir p.i GI/)BE TRAVEL SERVICE
I c i p s^\ ivii o 3

Toms ponioms priklauso T®1« AN 8-8764 į
1 gili padėka, nes jos supra- We*t Broadway So. Boston 27, Mass. 4rmrrrrrrmmnmnsf
to reikalą atstovauti Lietu- Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 
vos vardą. Jos visos po sun-' kitas RUSIJOS valdomas sritis
kau< kasdieninio darbo at- naujų ir naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaitsų ir 

j sisakydamos poilsio ir sa- kitko. \ isas išlaidas ir SSSli muitą apmoka siuntėjas- l’ersiun-:
■ vo patogumų virė, kepė ir tintas siuntinių atpigintas.
nešė savo gėrybes kaip tos • jš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 svaro.: 
darbščiosios bitės. Nuošir- Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus- Mes. j 

] dus ačiū joms. siuntinį perpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo'
“Mardi Grass’’ balius bu- Haiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai.

vo puošnus, didus, Bostone ( Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su INTI RISTO įgaliojimais-
Siuntimai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai- vak. ir šeštadie-. 

niais nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

gyvenančių tautų pasirody
mas. K. B.

HAVERHILL, MASS.’

NAUJOJOJ ANGLIJOJ 
Parcel Department

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

S
ji
I

i
FLOOD SQUARE 
HARDW ARE CO.

Mauika- iš Indijo'-
talenlžii. svečiai artistai ii magikas iš 

>.<• i,i:L.\l ", kuris rys ,gnį ir rodys kitus 
magiškus gudrumus.

,< Ruth ir Mary l’KAKAI’AITĖS,
of N. I- ’ koiitostą iKTeilą ir už-

ATITAISYMAS
; |v\ž:!l.«

i;« >KL>L\ J

s-,/.'.. ■
, -Ali' ! .i; mia ■■

p. !,-Ha metą radio piknikuose, 
ki nių lietuviškų užkandžių bei gėrimų, 
-magi -Jono

; ii- : ,:.k- :
J. TA ! I A.\. J -

Bii- . i..

Iii i:iLO> orkestrą-
>Ai,.\ii,.\E. I'r. Veronik; BO!>ERi< K 
\ A l< AI I ’S ir Kazys M'M’Kl 'S 
Įžanga $1.00

K'-!< < !;: šeimas atsilankyt:

IJ’ONAS i YAKEMIAA MINKAI

Įdomus Darbas Prie Radijo
Laisvos Darlio Vietos x

PATYRUSIOMS ir NORINČIOMS MOKYTISMergaitėms Darlias
VYNIOJIMO — LYDYMO — RINKIMO DALIŲ 

Siūlome
. . Malonias darbo sąlygas • Apmokamas šventes

kanauskas aukojo S2 visai; e Apmokam gyvyliės draudimą • Gerą transportaciją
nėra. M. Venciai, O ne's Apmokamas atostogas • Kitokią naudą
Venckai aukojo $2, M. Ku-’Lęšius, o ne Kubilius auko-’ 
j i . J. M Matoniene į 122 Drooklinc Avenuc, Boston 13, Mass. (netoli Kenmore St;.)

Gaila, pereitame “Kelei-į 
vio” numery aukojusių są-į 
rase yra klaida. P. Svirs-’ 
kas aukojo $5, o ne $3. Po-;

; nai Sa tukinai aukojo $3,! 
jų vardo visai nėra. V. Ba- <

AUTOMATIC RADIO MFC. CO.

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass. 
TeL: JA 4-4376

(OOOOBBBBBBBBBBBBBBBBl

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelaimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insuranee reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM
[Jastice of the l'eace -ConstaMc 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

AN 8-1761 ir AN 8-2483

A. J.
4SS

Telefonas
Moore Maleroa

...
AN 8-4148

Visokia Reikmenys Namai 
Raflmoays Plumberiaam 
VisokfeGolcžies Daiktai

VAISTAS "AZIVA" 
1—Vaistu avo

atdari

kojB
no, pirtauns, tarpupiritina Ir

-Valetu bbo gaivu liiM

Roikalrakita Rtų raistų p*-

kiekvieną numerį |1. 
gai, čekis ar money

Adresuokit:

28S SHrer Street
17. Mm

M
(M)

ro.ua

