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Izraelis Neklauso Jungtinių 

Tautų (sakymo Trauktis
Žydai Nesutinka Pasitraukti Ii Gazos ir Aqaba Pa- i 

kraičio, Kol Negaus Garantijų Ii Jungtinių Tau
tų; J T. Rezoliucijos Surašytos Miglotai ir

Niekas Nežino, Kaip Priversti Izraelį Jų 
Klausyti; Indija Irgi Nemano Klau-

s syti J-T. Įsakymo-

Izraelio vyriausybė vasa- _\įtkas Nežino, Kiek 
no 3 d. nutarė neištraukti: r>- > ♦ • iz •
žydų kariuomenės iš Gaza KUUCinUU K0UU1V0
srities ir iš Aųaba įlankos —;------
vieno pakraščio, nežiūrint į: Senato tyrinėtojai suskai-, 
šeštadieni priimtas 2 Jung-i kad 1956 metais rinki-: 
tinių Tautų seimo rezoliuci-; kampanijai buvo išleis-!
jas. Viena rezoliucija jau ta 33 milionai dolerių, bet; 
šeštą kaitą liepia Izraeliui senatoriai tuoj pat prideda ’ 
ištraukti savo kariuomenę kad jie tik dalį išlaidų te
is Egipto teritorijos, o kita «alėjo susekti ir kad rin-i
rezoliucija kalba apie užti-|kimams neabejojamai iš- —----- ----- ..
kmmuikos tarp Svarstys

įstatymas dabar yra toks Civilių 1 €lSllį Elitu
Izraelis sako, kad jis ne-, neaiškus, jog daugelis rin- ---------

gali ištraukti savo kariuo-. kiminių išlaidų visai yra Senatorius Wm. Knowland 
menės is Gaza ir Aqaba neparodomos ir niekas de- sako, kad senatas ir atsto- 
tol, kol Jungtinių Tautų - *.............. - “
organizacija

BAISUS GAISRAS SARATOGOJE

to*.,
Saratoga Springs, N. Y-, kilo baisus gaisras, apėmęs 2 blokus ir padaręs nuostoliu 
apie 2 milienu dolerių. Atitinkami pareigūnai tyria dar rūkstančius degėsius, no
rėdami nustatyti gaisro priežastį.

Spėliojama dėl Kaganovičiaus

Peršovimo Maskvoje
-

Lazaris Kaganovičius Peršautas, Guli Prie Mirties; Spė
liojama, Kad Chruščiovas ir Bulganinas Norėjo 

Atsikratyti Konkurento ir Žydo Savo Eilėse;
Chruščiovas Pats Gyrėsi, Kad Berija Buvo 

Nušautas Be Teismo.

Iš Maskvos visokiais a[>- 
ia- • si- • i linkiniais keliais atėjo ži- L ŽteJctinai Aliejaus^ njų, kad žymus Stalino ben-

_ „ , ~~ , ! dradarbis ir jo švogeris La-
\ akarų Europos valsty-; zar Kaganovič esąs peršau

kęs skundžiasi, kad j°sįtas ir guli Maskvos ligoni- 
negauna užtenkamai a lie-; nėje Prie jo 5uvo pašauk_
jaus is Amenkos. fhies ke-tas daktaras H. J. Schulten 
nas dienas Amerikos vy

Europa Negauna

riausybė skatino 
gamintojus statyti 
aliejaus eksportui,

aliejaus 
daugiau 
bet ta

J\Č1U

is Koelno, vakarinėje Vo
kietijoje. Daktaras grįžęs 
sakė- kad jis buvo pašauk
tas prie kokio tai “kraujo

ginimas nieko negelbėjo, n ^„čio aukšto
lipi ctnl/ne nlimniio A m/vIi ’ . _. s^okos aliejaus Anglį-. j-eįgūno. bet viešai nei li- 

- j • 4 ar ' • •'11 kituose Europos kras-!gonjo pavar(jės, nei jo li-
uaugiau imigrantų Kijo Maskvos utobos tuose nedarbas didėja. .gos neaiškjno. Tuo ^.py 

numatyta, pranešimai sako, kad L.

Siuto Isileisti

Prezidentas D.D. Eisen- 
hower pasiūlė kongresui pa-

J ord ani jos Karalius

joraamjos Karalius 
sein viename

Seniau buvo
.araiius Hus- Rad i Europa bus išgabe- Kaganovičius buvo pei-šau- 
laiSKe įspėjo nama kasdien nuo 400 iki,tas ketvirtadienį, žmogžu- 

ne. džiams nepavyko jį vietoje 
sausio' nudėti ir jis dabar guli li

sa vaitėmis tenįš°nir,®je-
• L. Kaganovičiaus peršo- 
vimas primetamas Bulgani
nui ir Chruščiovui, kurie sa- 

ivo laiku panašiai apsidirbo 
ir su Berija. Chruščiovas 
pats pasakojo prancūzų so-

' cialistų delegacijai Mask
voje, kad Berija visai ne
buvo teisiamas, bet buvo 
nušautas “prezidiumo" po
sėdyje, kai paaiškėjo, jog 
jis rengia kokį tai sąmoks-

, , lą prieš savo kolegas. Esą,arba 10 milionų ma- ‘J ... ? .
t_____  i nebuvo užtenkamai įrody

mų, kad jį traukti į teismą

cgijjurvia

dys Izraelio laivų judėjimo rinkimuose. Senatoriai ma- anie kovo 1 d. toks įstaty- 
Aqaba įlankoje ir Sueco ka-i no, kad įstatymas turėtų jno projektas bus pradėtas 
nale ir kad egiptiečiai ne-' būti aiškiau surašytas ir jo svarstyti
bepuldinės Izraelio teritori- reikėtų griežčiau laikvtis. o \ .
jos iš Gaza snties. Iš parodytų 33 mlionu iš- S?n.ate Įstatymas ne-

J.T. seimo rezoliucija dėl! republikonai išleido
užtikrinimo taikos taįžy- S“*“ "egU 'kurie bandys “fiiibusterio"

__________________ ' (nepabaigiamo kalbėjimo)
> .. z y .. . priemone

išvalyti nCnKljOJ mušti. Bet W. Kmvland

tų negu dabartinis įstaty-'lių jų imperialistiniu kraštų, buvo eabenama tiktai 150,. 
mas numato. Dabar j Ame- bet tr .s naujo Sovetų Ru- ouo statini kasdi o 
nką gali kasmet atvyktrsijos -

po 72,000 statines-

dų ir egiptiečių yra taip 
miglotai surašyta- kad ji 
gali nieko nereikšti, jei 
Egiptas nenorės jos klausy
ti. Jokių kitų garantijų J.T. 
organizacija Izraeliui ne-

Grįžta Į Vietas mano- kad pasiseks pietinių
______ valstijų opoziciją Įveikti.

Lenkijoje Gomulkos vai- --------------------------
džia grąžina į atsakomin-duoda. . _ į Kibina į <xuo<ti\uiiiii(- a 1/ J

Dabar J.T. seimas vėl jras pareigas daug žmonių,1 VatidS
tariasi, ką daryti ir ko- kurie seniau buvo pašaliu- NcVIjksttt į Maskva
kiu būdu priversti Izraelį į; jg savo vietų ir arba bu- ______
trauktis iš Egipto teritori- vo laikomi kalėjimuose, ar- Anglijos ministeriu pir- 
Jos* K°!,kas nieko nesugal- ba buvo paskirti į nežymias mininkas McMillan pranešė 
yota. Tikimasi, kad Izrae- pareigas. Grąžintųjų terpe Sovietų Sąjungos min. pir- 
lis sutiks ištraukti savo ka- yi-a daug profesorių, kurie alininkui Bulganinui, kad

,-4nnA. - - . . t - kolonializmo, kuris savaitę buvo išvežama
lt>4.000 imigrantų pagal at- perversmo ir propagandos ,jktai
skirų kraštų kvotas, bet iš keliu siekia pa jungti ara- U * __________________
leidžiamų kvotų apie 60,-bus.
000 yra neišnaudojamos.' Jordanijos karalius nata- Sovietai Skaitys 
Prezidentas siūlo, kad kvo- ria vvriausvbės vadui sau- f'niurni niu a

ta istetvma už- tos būtų Padidintos ir Rad goti kraštą nuo bolše vikiš- U JJ VeniO JUS
r ‘ vv v«wiQnrl kasmet galėtų papildomai Ros propagandos ir bolsevi- o .

atvykti apie 190,000 imi- Ru rnokvmų. i Sovietų Rusija neseniai
grantų. Prez. siūlo, kad ne-! .Jordanija dabar pradeda skelbe’ įad jos teritorijoje 
išnaudotos kvotos būtų ski- derybas su Anglija dėl nu- S-vvena 2o- milionai zmo- 
riamos tiems kraštams, ku-trauRįmo savitarpinės
rie nori daugiau imigiantu gsilbos sutarties, 
atsiųsti. Piezidentas nore-_________________

pa- ziau, negu 
pejama

buvo užsieniuo-! 
Dabar praneša-;

tų, kad lengviau būtų įlei- ARABU KARALIUS 
džiami pabėgėliai iš bolše- PRITARIA 
viku diktatūros kraštu.

‘DOKTRINAI

« spėjama, uauar w R d
ma kad Soviet.joje ką tai , uojia prieš įitus vį,.

^metais, o gal 19o9 metų « . '

Arabijos karalius Saud

ties puldinėjimams ir ne- geniau bolševikiški vai-.
trukdys laivų judėjimo, o doVai laikėsi dėsnio “kas1 Anglai aiškina, kad jų 
J.T- karo pajėgos pasiliks’ nara su mumis tas prieš ministeriu pirmininko lan

Kongresas prezidento pa-, 
siūlymą svarstys, bet abe-; l)asixalbėjime_ su 
jojama, ar prezidento pa- atstovais sakė. Kad 
siūlymai praeis.

pradžioje bus daromas vi
suotinis gyventojų surasi-i

spaudos! "Oi".“* a??. Sūdytas... Apie -teismą
jis su.|'entojų skaictus 19o6. me- VQ

taria j; nušauti ir tas nuta
rimas buvo tuoj pat ivvk- 

/ bu-
pranešta.

ilgesnį
srityse

laiką ginčijamose mus»
mano.

J.T- saugumo taryba ne- ffa|j būti kraštui naudingi, 
seniai nutarė, kad Kašmire jei jie darbą atlieka
turi būti pravestas plebisci- spiningai.
tas, kaip J.T. organizacija

o dabaitinė valdžia ‘kymasis atšauktas todėl, 
kad ir nekomunistei kad nėra jokios prasmės 

kalbėtis su rusais, kol Mas
kva siekia įsistiprinti Vidu
riniųjų Rytų kraštuose ir 

j kol te pati Maskva neparo
do jokio noro skaitytis sutų jau seniai yra nutarusi. MASK VA REMIA 

Bet Indija, neatsižvelgda- FOSTERIO FRAKCIJĄ! vengrų tautos laisve
ma į J.T. tarimą, “galuti
nai” putelė prijungti Kaš- Sovetu komunistų parti- 
mirą prie Indijos. Pakista-, vadovybė aiškiai paši
nas siūlė, kad Kašmiras ^kė už W. Z. Fosterio už- 
būtų okupuotas J. T. .karo^mtą poziciją Amerikos ko- 
pajėgų, kol ten bus praves- munistų ginčuose dėl toli-' 
tas plebiscitas- bet Indijos mesnės Amerikos kom parti- 
vadas Nehiu vasario 3 d. jos Įiolitikos. Fosteris va- 
pareiškė. kad jis niekada dovavo partijai stalinizmo 
nesutiks, kad J.T. organiza-! dvasioje ir nori- kad parti- 
cijos karo pajėgos būtų In- ja jr toliau sektų Rusijos 
dijos žemėje. Taip Indija kompartijos pavyzdžiu.
galutinai atmetė Jungtinių__________________
Tautų organizacijos nutari- UNIJOS SIŪLO PRIIMTI 
mą. ! 100,000 VENGRŲ BĖGLIŲ

Kelionę į Maskvą buvo 
sutaps seniau min. pirmi
ninkas Eden, kai Anglijoje 
lankėsi Bulganinas su 
Chruščiovu-

VENGRAI AREŠTUOJA 
DAUG STUDENTŲ

Vengrijos Kadai* vyriau
sybė padarė kratas studen 
tų gyvenamuose namuose 
ir skelbia, kad pas studen
tus atrasta daug visokių 
ginklų ir susektas sąmoks-

•J.T. seimo priimtos rezo-1 Amerikos unijų ADF-ClO'las ginklais nuversti Kada- 
Jiucijos jau susilaukė prie- ckzekutyvis komitetas savo'ro vyriausybę. Daug studen- 
šingu aiškinimų iš Ameri-posėdyje Floridoje nuteigtų areštuota. Kadar vy
ko® ir Indijos delegatų, siūlyt? vyriausybei, kad į riausybė deda dideles pa- 
nors tie delegatei rezoliuci-i Ameriką būtų įleista 100,- stangas nuginkluoti visus 
jas ir pasiūlė j000 vengrų pabėgėlių- (galimus opozicionierius.

prato Eisenhovverio doktri- 
_ _______________ nos reikšmę ir padės ki

ltiems arabu kraštu vadams 
JT SEIMAS SVARSTO i teisingai suprasti preziden- 

ALŽYRO KLAUSIMĄ to politiką Viduriniuose Ry-
--------  tuose. Derybos tarp Arabi-

Šios savaitės pradžioje jos karaliaus ir Amerikos 
Jungtinių Tautų seimas pra-šią savaitę baigiamos.
deda svarstyti “Alžyro j----------------------------
klausimą", kurį iškėlė ara-: TRYS UNIJOS TURI 
bų kraštai. IVancūzija atsi
sako dalyvauti to klausimo' ---------•>
svarstyme, nes skaito tą Trys nedidelės unijos, 
klausimą jos vidaus reikalu.'skalbyklų darbininkų (72,- 
Arahai Alžyre paskelbė 10 000 narių), Jungtinė pra- 
dienų generalinį streiką,bet monės unija (73,000 na- 
streike dalyvauja tik dalis; rių) ir alkoholinių gėrimų 
magometonų. į valyklų unija (25,000) šį

_________________ i pirmadieni aiškinasi ADF-
CIO ur.iįu ekzekutvvoje dėl 

NACIONALE gvardija netvarkos jų finansuose Ga- 
GERAI IŠMIKLINTA limas daiktas, kad tos uni-

-------- jos bus išmestos iš bendro-
Nacionalinės gvardi jos va- sios uni jų sąjungos.

dai. pagal kai kuriuos pra----------------------------
nešimus, patiekė kongresui KELEIVIO KALENDORIŲ 
Įrodymų, kad nac. gvardi- PRADEDAM SIŲSTI 
jos kariai yra neblogiau,o' Šia savaitę “Keleivio" 
kai kur ir geriau išmiklin-'kalendorius 1957 metama 
ti, kaip armijos kariai. Kai-; iau bus pargabentas iš ri
tinamai. kad nac. gvardijos šyklos ir ji tuoj pat pra- 
kariai yra neišlavinti esą,Pysime siuntinėti jį užsisa- 
neišlaiko kritikos. N. Gvar- kiusiems. Užsakymus 
diją kritikavo gynimo sek-j šerne siusti “Keleivio’ 
retorius C. E. Wilson. ^su.

TUOJ APSIVALYTI

teis gautas ne gyventojų su
rašinėjimo keliu, bet apyti-, Pagal Berijos pavyzdį da- 
kriu apskaičiavimu. bar norėta ir Kaganovičių

t‘k ' Pašalinti iš kelio. Kagano- 
ta 1 ,u’ vičius yra senas bolševikas

...... ir artimas Stalino bendra-ventojų rusai Įskaitė savo jfe Hcšinosi Su|i.
kariuomenę ir koncentraci-, no nuvainikavimui. , 
jos stovyklų gyventojus. ! Kaganoviįius buvo vienin_

, telis žydas prezidiume, o 
LENKAI ATŠAUKIA dabar Chruščiovas ir jo š i- 
STUDENTUS IŠ RUSIJOS liniukai draugaujasi su ara- 

- bais, tai pašalinimas žydo
Apie 2.000 lenkų studen- iš valdančios viršūnėlės pa

tų mokosi Sovietų Rusijos lengvintų tolimesnį bendra- 
universitetuose ir kitose darbiavimą su arabais

■Si.lėjus Lenkijoj* komunistu oOc.alinių pralie
ta.',i litiniam brazdėjimui s,nn* Mask™s ?l’,e Ki" 
priU Maskvą, lenkai stu-^"°',claus ne,;l:
deniai pasidarė eretikiškm Ko' .kasrl,,ane'<,,ma! ,
pažiūra skleidėjai rasų stu- ™‘<>-
dentu tarpe. ' įmu (šnipų p.anes.ma.),ku-

_ • ‘ , . ne pakliuvo i spauda-Todėl Sovietų komunistų _______ ’
partija įspėjo visus studen
tus būti atsargiems su len- LĖKTUVO NELAIMĖJE 
kais studentais, o Lenkija ŽUVO 20 ŽMONIŲ
pradeda atšaukti savo stu- --------
dentus iš Rusijos. Keleivinis lėktuvas su 97

Rusų komunistai paskai- žmonėmis pereitą penkta- 
tosie Gomulką vadina “ku- dieni, tik pakilęs lėkt; iš 
lokų užtarėju”, o Cyranke- New Yorko i Floridą, nu- 

pra- ričių vadina “socialdemo- krito žemyn Nelaimėje žu- 
ad-j kratų”, kuris “aišku, kur vo 20 žmonių. Nelaimės 

Įveda”. j priežastis tyrinėjama

Užsieniuose 
mo- ar į 202

nera 
milionus gy-!
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Durtuvų diktatūra
Vengrijoj, po nepavykusio bandymo nusikratyti m- 

>u okupantų viešpatavimo, valdo rusų pastatyta Kadaro 
vyriausybė. Ta vyriausybė skelbiasi, kad ji esanti “pro. 
ietariato diktatūros valdžia*’ ir valdanti kraštą pasirem
dama komunistų partija. kuri dabar Vengrijoj pasivadi
no “Socialistine darbininkų partija*’.

Iki spalio mėnesio sukilimo Vengrijoje buvo komu-.' 
nistų partija- kuri skelbėsi turinti 850-000 narių. Ta par-, 
ii ja vadinosi “Vengrijos darbininkų partija“ ir nežiū
rint didelio narių skaičiaus krašto valdyme mažai ką 
tereiškė. Valdė tos partijos viršūnėlė ir ypač Maskvos 
1 anketinis Rakosi. o partija buvo tik valdžios Įrankis, 
kuris i valdžią jokios didesnės Įtakos neturėjo.

Kai Vengrijoje prasidėjo žmonių bruzdėjimos prieš 
nekenčiamą mažos klikos diktatūra, komunistų partijos 
eilėse irgi kilo maištas prieš savo vadus ir sukilimo me
tu visa vengiu tauta, komunistai ir jų priešininkai, vie
ningai stojo j kovą prieš diktatūrą ir rusų okupacinę 
kariuomenę. Sukilime komunistų partija susiliejo su vi-į 
visa tauta ir suaižėjo. Jos nebeliko. Priėjo prie to. kad) 
jau lapkričio 1 d. kada Vengrija buvo nusikračiusi dik-j 
tanuos. Kadar paskelbė, kad komunistai, “kurie kovojo

DVIFJV KRASTV APSAl’GOS MINISTEItlAl

Anglijos kraštu apsaugos ministerį Dfkncan Šaudys 
(kairėj), atvykusį į Washingt<mą. sveikina Amerikos 
Krašto apsaugos ministeris Charles E. Wiison.

Katar 23 mil. su viršum ir 
Saudi Arabijai 260 mil. Tos 
arabų kraštų pajamos vis 
didėja, sparčiai augant ži
balo pareikalavimui. Ne
taip tolimas laikas, kad tos . _ x . ,, , .
pajamos padidėtų iki Smi- ^oward ^a,t me gneztas taisykles, kaip
lijardų dol., jei viskas būtų Rašytojas Hovrard Fast Paeloms unijoms saugotus 
“tvarkoje-. Tai yra milži-galutinai nutraukė ryšius su nuo raket^nų ir kitokių 
niški pinigai. Bet arabų komunistų partija ir viešai *“ v U • •
kraštai laimi daug daugiau, atsiribojo nuo “Chruščiovo nl"k? Ju<'®J*’ne- Naujos tai- 
Žibalo bendrovės reikalin-' doktrinos”. !?;klt* l,l llm^s vienbalsiai,
gos visokių medžiagų bei! Kai Amerikos valstybės ,tlk '"ienas ekzekutyvos na- 
vietos žmonių patarnavimų. ■ departamentas pernai vasa- !ys’ vemkų unijos pirminin- 
Sakysim, Irako geležinke-| rą paskelbė garsiųjų Chruš-:k* haĮs
liai 65'. savo pajamų gau- čiovo kalba Sovietų komu-! bedalyvavo. Tas pats

Aliejus daro politiką

balsavime 
veži-

nistų partijos suvažiavime . . •
apie Stalino šunybes ir J™8 ani^ n.utanm*

Be to jos savo pinigais tie-1 baisenybes, H. Fast sakėsi dėl bendradaibiavimo su 
: šia kelius, stato gyvenamus'buvęs labai sujaudintas ir teljT .‘s tyrinėtojais... 

namus, ligonines, mokyklas, jis laukė, kad Stalino įpė-į .. .untja P11™0?
nemokamai tiekia gyvento- diniai ką nors darys, kad didžiųjų unijų, kuri

“ jų daugumui vandenį, elek- tokie baisūs dalykai nebe- susidurs su senato ty-
įtros šviesą ir elektros ener- pasikartotų Rusijoje. nnetojais.

• į ją. Tie visi nemokami pa-'Stalino Įpėdiniai Staliną ne- AUtovų rūmai pritarė

na už Irako žibalo bendro 
vių pervežamus krovinius

prieš Rakosi despotizmą, nutarė sudalyti naują partiją“! politikoje Artimieji 
ir pavadino ją “socialistine“ darbininkų partija. Ta nau
joj; partija, po lapkričio 4 d. kada rasų tankai paskandi 
■no kraujuje vengrų !ais\
vyriausybės ramstis visuomenėje. Tikrenybėje betgi jo-

dabarties Jie yra visiškai priklauso-' 
Rytai mi nuo A. Rytu žibalo šal

Tarptautinėje

atskira re visai nutraukti lysius su viduriniųjų Rytų 355 bal- 
komumstų partija n nebe- sajs p,.je§ gj Rezoliucijo-

yra šian- non tuiėtt ,nl.e^°. bendra rti je atstovu ramai pritaria ir 
savo buvusiais vienminčiais. karo paj^ panaudojimui

~__. Houard Fast sako, kad yj(j Rytuose, jei ten įvyk-
geologas anglas ]° . ParasVtų knygų Amen- atviras komunistų puoli
as numato, kad v0’e 11 uzsl^uiuo®e (veiti- jr prjtaria ekonomi

niuose) yra issiplatmę apie pagaibai Vid. Rytų 
kraštams.

Dabar tą pačią rezoliu-
- ..........----- — ...................... .................... -------------r ..................................... • , ; ė ♦ • , : cl& svarsto senato užsie-

o žibalo apie 70'.. Išimti pasaulyje. Iš čia ir eina di- A. Rytų šaltiniai. Tas reikš- ni. rn®ta,s . nių reikalų komisija ir su
režimo i$udaro Jungtinės Amerikos dysis Vakarams pavojus, tų, kad žibalo kraštai Persų TneJ® .^tolino rt0Van.^.«„.-„U^ didesniu atsidėjimu aiškina

virto opiausia- pavojais grę- tinių, ir Nasseris, stengda- F?!3!33
siančia vieta. Egipto Nas- masi sutelkti savo vadovy- valstybių iždui

ir pasidarė neva tai Kadaro seris. nacionalizavęs Suezo bėję minėtus arabų kraštus,į Tokia padėtis
kanalą, kad turėtų daugiau siekia paimti už gerklės Va-'dien. Bet buvusios Anglų 

kios naujos partijos dar nebuvo ir tik vėliau Kadaro re- talkininkų, daro pastan- karų Europos pramonę bei Irano žibalo bendrovės vy-
' eų apjungti arabų kraštus susisiekimą. Nasseris yra riausias

; ries Vakaru * imperialis- juo drąsesnis, kad už jo M. G. Lees
tus“. Vakara valstybės gau- nugaros stovi Sovietai. So- iau 1975 metais žibalo su-
na iš

žinias bandė i naują partiją suvalyti šiek tiek pritarėjų 
fas bandymas ir dabar dar tęsiasi. Apie naujus mėti s 
naujoj komunistų partijoj, pagal vengrų kvislingų pasi
gyrimą, jau buvo “apie 100.000 narių“. Budapešte, kur- k“ 
senoji komunistų partija turėjo 330.000 narių, dabar* 
naujoji partija turi 28.000 narių. Aišku- naujos partijos j,, 
nariai yra valdininkai, policininkai ir kitokie Stalino dovaną’
tarnautojai, kurie eina ten. kur jiems valdžia Įsako eiti.; Valstybės, didžiausias ži- vertęs juos primerktomis įlankoje galės turėti meti- Pasįdai ba\ imą stalininei tą patį reikalą. Neabejoja- 
° \ engrijos visuomenėj naujoji, kadarinė komunistų balo vartotojas, nes jos pa- akimis žiūrėti, ką Sovietai nių pajamų apie 6 milijar- klikai ... ma, pa(j jr senatas pritars
partija neturi jokio pritarimo ir ypač neturi pritarimo čios apsirūpina tuo skystu daro Vengrijoje ir pas ki- dus dol., jei jiems bus mo- Dėl nacionalinės gvardijos prezidento prašomai rezo

liucijai.
Bet nuo rezoliucijos iki 

aiškios i>olitikos dar bus

darbininkuose- Prieš darbininkus Kadar< 
veda pikčiausią kovą, nes darbininkai 
Kadaro vyriausybės priešai.

Vengrija dabar yra “proletariato diktatūios

* v — i —
daro vyriausvbė ir kuru ir. jei padidintų žiba- tus satelitus. Bet iš čia eina karna už žibalą tokiomis pat T, ... ,. . . .
;ai yra griežčiausi lo sėmimą iš Amerikos kon- ir didelis Vakaių susirapi- normomis, kaip dabar. 

tinento šaltinių, dar galėtų nimas, privertęs pastaraoju
pa- i° Pin-duoti ir kitiems. To- laiku

Milionai doleriu
prez. r.isennowen

kilo dėl nacionalinės gvar- 
gali dijos rolės krašto gynime.

pavyks Sirijos tentonją nukloti nenorėjo eiti kariauti... 
■1O vamzdžiai žibalui varyti iš Prieš tą išsitarimą tuoj ki-

Irako į Viduržemio jūros lo audra protestų: Naciona-

(rainloc 
s vntio numes Rnnfs^vnv XXVI

šiolei dar nepaaiškėjo, koks 
tas kelias bus ir kokių prie
monių Amerika imsis, kad 
Vid. Rytai nenueitų Kini
jos keliais.
Kaip buvo praeity?

Senate, besiaiškinant JAV

pnpazjsta .į stato savo šalininkams l«ipt A h. kiti Ar Natriui
A engrijos „atbtnmkt, yaldz.ą. Ar jra ko stebėtis, je. r Vakai'u Europos kraštai, užsimojimai?
oaijs pakiUMiiauMoji komunistai pradeda manyti, kad:--------------- -------------------------- Iranas (Peiriia) vra su- «. • u •. • .... , .
Jlaskvos valdovai tyčiojasi iš jų gausindami kadarinė' kė i™ „ikia balnoti už r-irišes su Vakarais ir nuo u.ost,us, s"?, ,buvo ‘T*““*'"- trrardijos buvę vadai politlk* Vid. Rytuose kilo 

- .'Og leiKia Balsuoti 11Z ■ Ui.ę -u .aRdiai u nuo „ ira|(0 akis pateko dide-ir nac onalinės gvardijos j,™, ginču o demokratai
Gomulka. Pranciškonu jų- atrodo, neskubės trauk- ,ėn Jo vvriausybės ^raugija. ku, - ^"^tinimų dčl Ame^

Ll“ KllYltllŠ fctiinPlll T1PY*111 - tlim tnVAe iL’i

“proletariato diktatūrą“ Vengrijoje.

turinti Sirija jau yra palių- Suez0-kanalas? nutl, 
kusi Sovietams ir Nasse-

Neišlaikyta* rūstumas

Jugoslavijos Tito. komu- 
Mistinis diktatorius, jau bu- ^anK'>« PeimieS° 
vo pakviestas atsilankyti P?u.ose lr. futel

i praeityje.
sekreto- pagaliau susitarta padalyti 
pavadi- tyrinėjimą ir greitu laiku 

Prezi- turėsime progos išgirsti, ko- 
jauni žmo- ki buvo Amerikos politika 

au- nes, kurie stojo į naciona- Į praeityje Viduriniųjų Rytų 
pvai-diia Koreios kąra ontvU iv L-r» tai politikai

mūsų šalį! į0-» Taiei. skirtumo nėra

kis “pagrasino“ atsistaty 
dinti iš atstovų ramų. koks 
tai senatorius pasakė ką tai 
kitą. katalikų spauda pra
dėjo šaukti, ją pasekė na- l,,ola'°

ir pats arkiv. t u- 
Pianciškonų “Dar- 

pasiskaitęs “The
Pilot“ išminties, šitaip sam- negu Tito 

dėl Tito vizito: ’
“Tito vizitas, kuris norima vardu \ ladislovas.

Amerikos politika 
negalima vadinti. ’ buvo nei šiokia nei tokia, 

patekę arabų Ginčus apvainikavo įsi- tai nėra jokia paslaptis. 
Vaka- galės tiek pat pel-J maišymas ponios Wilsonie- Pats faktas, kad Amerika
eresai n^s savojo žibalo kaip; nes, krašto gynimo sekreto-, kartu su Maskva turėjo“su- 

taS’ daba,*» kelia dideliM abeJ°^ liaus žmonos. Ji sako, kad drausti“ savo sąjungininkus
ge- dllomenu Jinių, ir tas nmtai sunkina: prezidentas padare visai Egipte sakyte sako. kad

Egipto diktatoriui apjung-J ‘ nereikalingą’’ pastabą apie. Amerikos politikai trūko 
Vakai ų Europa yra kas- ti po Mahometo vėliava Al-j jos vyro išsireiškimą. Mrs. ne tik aiškumo, bet ir ko

, .. . . , , bes svvruoia: jos bent šian-Pavijoj. « dabai- dar net djen turi • 
aroiai^insęs su Maskva, benfIrd(,al.hiauti ir su

ienas įto.iai- ,ajs Kurie tie interesai, 
du Juozas, negeras, o kitas-

čionaiistinė spauda ir rezul- “Tito vizitas, kuris norima vardu \ ladislovas, yra duomenu
tatas vasario 1 d i< Bei- Amerikos visuomenei pristatyu ras j,- už įj galima net bal- 

kaip ‘naudinga reikalą’, tegali <uo^j ?
gralio^ atėjo žinia, kad Tito būti naudingas pačiam Titui.. - 
Amerikoje nesilankys dėl Titas gali žmones žudyti i>ei
čia esamu “salv<ru ir atmos- ir likti nebaudžiamas.
4. . ... ................. šaudyti Amerikos lakūnus :r

‘ vykti pas ją į svečius, kursty-
.. ,. ... , ti komunistini
Nuostolio jokio nebus ,-emtis

dėlto, kad Tito nesilankvs ...» , . .
Žinoma, jei į Ameriką bu- sumetimais

perversmą ir 
Amerikos imrama -.

Tas pa vyzdys rodo. kad 
visas tas piktinimasis dėl 
Tito vizito buvo tik savo 
principinės fanaberijos ra- 
dvmas. o ne kokiais rimtais

dien reikalinga 1 mil. 300

rlobon’

tūkstančių žibalo statinių, atsistojo klausimas: kas ara- 
Apie 70'r to kiekio ji gau-jbų kraštus palenks—Sovie-

Amerikoje. Nei Amerika nei J'-' ! .•v.oe. mų ..u-, .-u...eun,a.> padiktuotas
.Imroslaviia dėl to visai no Pak'iesUs atsilankytiI®-(triukšmas.

na iš A. Rytų. Padidinusios 
Amerika* kontinento žiba
lo šaltinių išnaudojimą, 
JAV galėtų pačios pilnai 
apsirūpinti žibalo produk-

acho garbintojus. Dabar ii j AVilson sakosi norinti, kad kito.
jos vyras trauktųsi iš kabi- 
neto ir gyventų savo šei-

betei rodo, kaip tam tikra 
Visuomenės dalis supranta Isl>anlW n"°
paramą savai vyriausybei 7110 ” ' 
užsieniu politikoje. Vyriau- Bet ir Tito atsitikimevie- 
s; ė nutarė- kad Jugoslavi- nuoliški politikieriai neiš- 
io.- nepriklausomybės išlai- laiko jokios linijos. Tito da
žymas y ra Amerikos intere- bar yra ne vienas pasauly- 
suose ir Tito režimui remti je. Jis turi žymų draugą 
skiria nemažai pinigų (iš —Lenkijos Gomulka ir be 
viso Jugoslavijai jau duota mažko būtų turėjęs veng- 
’.isas bilionas dolerių!) Dėl ra I. Nagy. Kai Lenkijoje 
biliono doleriu nei katali- vvko rinkimai sausio 20 d. 
•;;i! nei tokie O’Konskiai ne kataliku bažnyčia rėmė Go
tu p iau labai piktinasi, bet mtilką ir kardinolas Višins
kį “iškilo pavoju*”, jog kis ragino katalikus atlikti 
Tito Įkels čia koją. tuoj. savo pareigą ir balsuoti- o 
prasidėjo riksmas, lyg tarsi kai kurie vyskupai stačiai

uasuesirm suguio\ių u ne- mų. Pasunkintas yra ziDa 
pasižymi kažkokiomis do- j0 transportas ir nemažiau 
lybėmis kitais atžvilgiais, būtų Europai vargo mokėti 
Bet arkv. Cushing nepakė- už žibalą doleriais, kurių ji 
lė balso prieš jo atsilanky- stinga. Tai yra Vakarų sun- 
mą. Tik New Yorko mies- kūmai.
tas paskelbė svečiui boiko- Iš kitos pusės žibalu tur
tą dėl Įvairių politiniai rin- tingiems arabų kraštams ži- 
Riminių sumetimų. O jei balas yra auksu tik tuomet,
kas imtų visų atvykstančių F1*3. Parduoti,
svečiu žvgius ir sąžines per- metais žibalo šaltinius
kratinėti. tai roiktu gal ir naudojančio* Vakarų bend- tu 
. .. , .... . ravės išmokėto arabų kras-
jaučio odos. kad visų jų vi- to|das su
šokius žygdarbius surašyti mas: Rahrejn R mil. dolerių, 
ir Įvertinti. Ir koks reika- Irakui 191 mil. su puse, Ku- 
las? wait 217 mil. su viršum,

tų tanko ir čekisto lydima 
klastinga jų propaganda ar 
“imperialistų” doleris?

Dar niekuomet žibalas ne
buvo tiek pakvipęs politi
ka.- kaip dabar. Jis nese
niai buvo priežastim, kad 
juodas katinas prabėgo tarp 
geriausių pasaulyje draugų, 
tarp anglų ir amerikiečių. 
Sakoma, kad Amerikos ka
pitalas, pasinaudodamas 
kilusiu dėl Suezo kanalo 
Xrize, bandė “pavaduoti” 
A. Rytų žibalo kraštuose 
ten dirbančias anglų bei 
prancūzų žibalo kompani
jas, pats vienas pasiimda
mas “vargą” semti ten bran
gų skystį. Bet dabar Sovie- 

gresmė verčia draugus 
veikti vieningai, ir žibalo 
pateptos trinimosi vietos, 
reikia tikėtis, padės nesusi
pratimus išlyginti.

J. R.

ir t
moję ramiu gyvenimu, juo Amerikos federalinė poli- 
labiau, kad prezidentas ne- pagavo tris įtariamus 
remia bendradarbių... Sovietų Rusijos šnipas ir ta 

Išvados iš to viso ginčo, !’"«», lietuviai gavo daug 
rodos, yra labai aiškios ir nemokamos reklamos, nes
krašto gynimo sekretorius du TV^31 X1 *
vargu ilgai besekretoriaus. kayiskieciai—Abromas So- 

bolevicius ir Jokūbas Al-
Unijoa už švarą

Amerikos Daibo Federa-
bam. Tuodu žydų kilmės 
žmonės ir padalė lietuviams

cijos-C.I.O. unijų vykdo-f!,kart«'irai ncprašyloaro-
masis komitetas pereitą sa
vaitę savo jmsėdyje Flori
doje aiškiai pasisakė užra- 
ketierių ir visokių parazitų 
vijimą iš unijų lauk. Unijų 
centras nutarė, kad joks 
unijų pareigūnas negali 
priešintis valdžios įstaigų 
ar kongreso komisijų tyri
nėjimams unijų finansų,jei 
toks tyrinėjimas daromas 
teisėtai ir ne su tikslu pa
kenkti unijiniam judėjimui, 
bet išaiškinti piktadarius.

Unijų centras be to plie

kiamos, nes Amerikos spau
doje jie garsiai krikštijami 
“lietuviais” ar “buvusiais 
lietuviais” . . •

Keli įtariami šnipai pa
gauti, o kiek dar nepagau
tų? Re abejonės policija 
turi sekamų šnipų, bet ne
protinga būtų manyti, kad 
Maskva neturi čia šnipų, 
kurių niekas neseka ir neį
taria. Nuo tos pavietrės tik 
nuolatinis policijos budru
mas gali apsaugoti kraštą- 

J D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS PLONOS NEPRAŠO

Worcesterio naujienos SEATTLE, Wash.

J. Fupką. Kitos draugijos 
žadėjo vėliau atsiųsti.

Susirinkime buvo kalba-, 
ma, kaip geriau paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės

, ..... sukakti, kuri bus minima19a2 metu pradžioje bu- T . • ., u • j....... Lietuvių klube vasario 17 d.
Jame dalyvauti pakviesti 
kongr. H. Donuhue, miesto

P. Rimšos reikalu

“Keleivio” Nr 4 Jonas 
Burokas teiraujasi, kur din
go dailininkui Petrui Rim
kai suaukotieji pinigai.

1952 metų pradžioj! 
vo sušaukti aukojusių or
ganizacijų atstovai. Tame
susirinkime Lietuvos sūnų . T IA n, , . , .. . . * majoras J. D. O Bnen. Re-įr dukterų draugijos atsto- .. .. , .. . *. . zoliucijas ruošia adv. A.vai griežtai pareikalavo jos . .... /
• i —. • • *• x* !S.įmokėtus pinigus grąžinti.
Ja pasekė kitos dvi organi- Pagrindinis kalbėtojas 
zacijos. Tuo būdu Lietuvos šiemet bus “Nepriklauso- 
sūnų ir dukterų draugija mos Lietuvos redaktorius 
atsiėmė $ 17 su procentais, Jonas Kardelis is Montrea-

lio.Šv. Jurgio dr-ja $28 ir Bi 
rutės dr-ja $11 su centais.

O Lietuviu piliečiu klu
Lo, Sandaros" ŠLA 57 kuo-piybon išrinkti: Pirm. M.[ 
pos ir kitų draugijų atsto-’ Žemaitaitis, vicepirm. J. Ša-1 
vai sutiko, kad suaukotiejilaviejus ir M. Vaikšnorie-j 
pinigai būtų pasiųsti se’<r- J- Palubeckis, fin.
rikos lietuvių tarybai su są-’tekr. O. Tarailienė, ižd. J. universitete ir kt.

Lietuvai remti dr-jos pir
mojo skyriaus šių metų vai-'

SNIEGAS KALIFORNIJOJE

Gerai apsnigę kaktusu krūmai I.a ( reseenta, (aiil.

Šis tas iš mūsų gyvenimo Lawrenco naujieno
i

Gyvenu čia nuo 1903 me- Šį sekmadienį minime
tų, kada miesto tegyveno 
ai ie 100,000 gyventojų, o 
dabar jis jau tv.i i daugiau 
kaip 700.000. ir anuomet 
jau čia gyveno vienas ki
tas lietuvis, bet jų skaičius 
ir šiandien nėra didelis.

Kitas susirinkimas i vyks 
tą pačią dieną kaip ir Lie
tuvos nepriklausomybės 39 
metų sukakties minėjimas, 
tai vra vasario lo d., to dėl

Nepriklausomybės Šventę

Vasario 10 d. 2 vai. p.p.
Lietuvių piliečių klubo sa
lei minėsime Lietuvos ne-
pnklausomvfces paskelbimo .. *, . ...

Kalbės Clau’ kad galetų sus!llH- 
kimą baigti- ko$9 metų sukakti

( buvęs ilgametis “Keleivio”
i Jau daugiau kaip 50 me- redaktorius Stasys Michel- Tn,neJ,mas-
i tu čia veikia Didžiojo Lie- sonas, kongr. Thomas Lane* • ... ---------i tuvos kuiiigaiKščio Gedimi- ir kiti. 
no draugija, kurioje vienu Meninę dali atliks Mari-, 

jos Važnyčios choras ir kt.
I o minėjimo žemutinėj sa
lėj bus vakarienė.

metu narių buvo virš 150, 
bet dabar bėra apie 60.
Draugija turi apie septynius 
su puse tūkstančių dolerių 

į turto.
Daugumas mūsų čia jau nėjim 

senyvo amžiaus, bet senat
vei pasiduoti nenorim. Nau
jų ateiviu nedaug. Suren- Lietuvių

val-lyga, kad ji sušelptų Petrą Dvareckas, iždo glob. V 
Rimšą, jei jis bus dar gv- Mitrikas, J. Valiūnas, J 
vas ir bus žinomas jo a d-' Matijošaitis ir J. Taraila 
lesąs. ’ jkoresp. J. Krasinskas. Fekr. Vivian

Manome, kad ALTO va-’atskirai keievičiūtė. ; Vasario
dovybė tą padalys, nes da- . . Lietuviu veteranų postas lestas
bar žinoma, kad dail. P J Lietuvių bendruomenes ))afjuntė prezjdentui Eisen-!

valqrkynus Lietuvos nepnklau-Voveriui protesto rezoliueiJRimša šiuo metu vra

1 pra.-im

Stori ie

MIAMI, FLA.

Pietūs moterims
! Sausio 20 d. Lietuvių klu- 

I.ietuvių taryba ir klubas bo moterims, kurios visada 
kviečia visus lietuvius mi- dirba klubo parengimuos ■. 

dalyvauti.

giame ir Lietuvos nepri- pokylis 
kuri

Klubo pokylis

piliečių

buvo suruošti pietūs. Viską 
ruošė vieni vyrai. Pobūvis 
buvo gausus.

klubo Sausio 27 d. buvo Ralfo 
buvo sausio 20 d., pobūvis. buvo kalbų irAm- 
susirinko apie 300 tos Navickaitės-Karns dai-klausomybės minėjimą. Šie- i kuri susirinko apie 

Lietuvių poste yra per400jmet jis bus vasario 17 <1. svečių. Prieš vakarienę pir- nų. 
narių, jis turi namus Mill-. lenkų saiėj (18tb. Avė. ir mininkas J. Stundza tarė Vasario 9 d. vakare bJaunųjų demokratų

dybon išrinkti ir 2 lietu- būry gatvėj ir Shrewsbury,’Madison St. L Ji rengia ge- žodį. vėliau sugiedota Ame- Baltijo trejulės (lietuvės 
Pirm. Jonas Pigaga.'savo chorą, beną ir krepši-' diminiečiai kartu su naujai rikos ir Lietuvos himnai, Anita Kams, latvės Amai’aviai: Jonas Pigaga,

Wackell-Vaš-; nio komandą. atvykusiais ateiviais. Visi 
16-tosios proga'vietos ir apylinkės lietuviai

paskyrė $100 auką.
WASHINGTON. D. C.

: somvbės sukakti mini vasa-gingoje padėtyje. .Hi.uyueyu.umu v«u»-dėl Tko pakvietimo at-', - tu - j nre2idento
Apie to fondo panaikini-!110 .10 *>• Aus,tk vartų pa- Jvj.kti ; Ame,.£a , ^.etuvm. preztdento

ma aš pats 1952 m. kovo! ?.a<1,na-:‘- »e- •
mėnesi .ašiai. • Keleivyje”!11,sl<,eJ0 pne L,etuval ,em'! S“*,rg° D-

kitoje spaudoje. Jei J.',0 ;’>augijos I-jo skyriaus,. Sunkiai susįw,

-- - - - nr-alif i 1 cauvj j
K. Žiurlio!

Pasižymėję lietuviai

Moksle pasižymi šie lie- 
lietuvaitės: Aušra

kviečiami minėjime daly
vauti.

Veikia ir Moterų klubas, 
kuris didžiuojasi,' kad jo 

i sekietorė yra jau antros 
‘ kartos čia gimusi lietuvė.

Malonu būtų, kad dau- 
čia apsigy- 
garsios lėk-

minutės susikaupimu pa- Peteison ir estės ?L*t-*a 
gerbtas mirusiųjų narių at- Sepp) koncertas, 
minimas. . Vasario 16 d. bus dr. Tro

po vakarienės visa klubo čioko M iam i un i versi’ -to 
valdyba buvo pakviesta i paskaita su diskusijom'<.
sceną ir čia iškilmingai pri- Vasario 17 d. Lietuviu ta
rmė priesaiką.

Dalyvavo ir miesto va.-|(askelhim„ sl:Ka 
dykos nariai. Majoras J. lninėjimą Meninėj daiyda- 
Buenley, kongi. Thomas iy,,au;a ą. Karus vadovam 
laime pasakė gražias kai- ”

rvba rengia Nepriklausomv-
<-l- i vi Lv, VYS 54! inauguracijoje

j Prezidento inatųguracijo 
Kelei-i iškilmėse prie Kapitelio giau lietuvių 

Mažeika. , Lietuvos atstovybės buvo ventų. čia yra 
šv. Vineer.-: pakviestas ir Amerikos lie- tuvų dirbtuvės. Čia dirba- bas. 

to ligoninėn. Linkiu savo'tuvių republikonų pirminio-'mi ir greitieji lėktuvai B-52, liepsnelė pradeda liepsnoti, 
bičiuliui greit pasveikti.

žmona. j Patyrę darbininkai čia vi- vių tauta bus vėl laisva. Įvy-
Inauguracijos proga bu-' suomei reikalingi. į kiai Lenkijoje, Vengrijoje

vo surengtas Inauguracijos Miestas sparčiai auga ir

Kongr. Lane žodžiais. jamas lietuviu choras.
F. N. R.

J. Krasinskas 

Gražus pavyzdys atidarė visam pašau

MIDDLEBURY, CONN.

. Mirė M. Bartkienė

ka, Jos Berys, James Kru-; kieti joje be draugų ir gimi- ,.ht- 
šas, Albert Petkus r kiti. j nių Freiburgo mieste gyve- ,)a^el ?; Pokvl mc-šv. Onos draugijos mė-, Waterbury, Conn., 

nesiniame susirinkime sau-1 tus Middleburv. Conn.
Paliko didel iame nuliū-

Burokas norėtų daugiau in-'k?HS atst°vauja didžiausias . vj0” bičiulis D.
............................gali gautiį™''^Araug1Jas’ ,en?lam0! Jis paguldytas
iš J. Dvarecko,
ir kitų veikėjų.
Gerai, kad pats patyrė

“Laisvės”
tas 
paty 
plėšiką 
siųstus 
minės 
$6.25
Ruošiamės Nepriklauso
mybės šventei

Lietuvai remti draugijos 
pirmasis skyrius Lietuvių 
taiybai paskyrė $200, Lais
vės Varpui $25 ir Vinco 
Krėvės paminklui $25.

I skyrių atstovus atsiuntė*■ * *■
šios organizacijos: Lietuvių 
piliečių klubas—J. Dvarec
ką, K. Žiurli ir A. Kriauče- ... ..........

' SLA 57 kuopa—V. Mi- vel,au aI*‘z'«'«J,s pastebė-

Apvogė A. Korsaką
Namuose bežiūi 

ziją apvogė Adomą 
saką, 70 metų amžiaus, 
gis iš miegamojo
$252. Virtuvėje jis susitiko 
su gal 15 metų amžiaus vai
kėzu, ji iš ten išvijo, bet

dienas. daug-
daly\avo Nepriklausomybes šventė 

žymių valstybes vv-
Lietuvos nepriklausomv-! šio 13 d. buvo plačiai kal-1v . • . • . • ,. 1 ’ _ • » • _  X-- J- ’

• Tą faktą aprašė ir latvių V- Karčiauskas i. New Yor- 
Bostone leidžiamas “Ame- ^o, J. Steponavičius su
rikas Vestnesis'

Ji, SLA oY kuopa 
triką, O. Morey- Zinkiūtę,
J. Lendraitienę: Sandaros
16-ji kuopa—J. šalavieiu,: v-,T z-- - -*L Kito* naujienosKrasmska. J. Matijosaiti;

. , Vytautasjo, kad tai butą vagysiaus,; p 
kuris ji apvogė. 1 a-

i
Skrinską padarė?

J
Lietuvių karo veteranų pos
tas—P. RukšnaitĮ, L. Svi- 
dei-ski ir J. šarkų: šv. Vin-

Jaunuolis Danielius Ma
žeika garsėja savo dainavi
mu. Jo pavardė tik ir mir- 

cento dr-ia—M. Žemaiti ii<ga vietos spaudoje. Jis dai-j 
kt.: šv. Kazimiero dr-ja — nuoja auditorijoje, Clark:

gražų mostą. Jis pri
minė, kad mes lietuviai ir 
latviai esame broliškos tau
tos ir turime vieni kitiems 
visokiais atvejais padėti, 
nes tik vienybėj vra ga
lybė. * J. V.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

'Keleivio9' Kalendorių 1957 Metama
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia didelį, apie 100 

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje bus daug įdomių skaitymų, informacijų, eilių, 
patarimų, juokų ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Patartina kalendorių užsisakyti jau dabar. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, jis tuoj bus pasiųstas užsi
sakiusiems.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 60 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broad way 

So. Boston 27, Mass.

V. Verikaičio koncertą*
“VVorcesterio lietuvių Ži- 

, nios” šeštadienį, vasario 9 
7 vai. vak. ■ Lietuvių pi

liečių klubo salėj rengia 
Vaclovo Verikaičio koncer
tą.

V. Verikaitis Kanadoje 
yra jau koncertavęs ne tik 
lietuviams, bet ir kanadie
čiams. Jis jau 2 metus dai
nuoja televizijoje, Kanados 
spauda apie jį yra rašiusi 
labai palankių atsiliepimų 
ir laiko jį aukšto lygio dai
nininku.

Nėra abejonės, kad ir 
Worcestery jo koncertas tu
rės didelės sėkmės.
Veteranų vadovybė

šiemet lietuvių veteranų 
l>osto komandėlių yra Da
nielius Letikas, o moteni 
grupės vadove Ruth Letikie 
nė.

žmona ir sūnumi iš Wilkes 
JBarre, Pa., adv. T. Gra

jauskas iš Baltimore, Md., 
adv. A. Rugienis iš Frack- 
ville. Pa.- P. Baltrušaitienė

J iš Wilkes Barre, Pa.
Iš pasiuntinybės dalyva

vo patarėjas J. Rajeckas su 
žmona ir sekretorius P. Ža 
deikis, ministerio sūnėnas.

Lietuviai turėjo atskirą 
stalą.

eilinėj programoj Kvet 
rūpesčiu dalyvavo 

baltimorės tautinių šokių 
šokėjai, P. Dulytės vado
vaujami. Juos atlydėjo P. 
Kaitys, šokėjams buvo su
keltos didelės ovacijos.

Buvo ir kitų pokylių. į

kaus

kuriuos lietuviai 
buvo pakviesti.

taip pat

BROOKLYN, N. Y.

LSS 19 kuopos nariam*
Gerbiamieji draugai, Mū

sų du susirinkimai neįvyko, 
:es dalis valdybos išvyko, 
dalis sirgo. Reik susitvar
kyti, to dėl visi maloniai 
esate kviečiami atsilankyti 
Į vasario 8 d. 7:30 vai. vak. 
šaukiamą narių susirinkimą.

Susirinkimas bus Atletų 
klube (1232 Halsey St). 

Kuopos pirmininką*

Almėjimo tvarka yra si 
12 vai. pamaldos St. Lo 

uis bažnyčioje (Maine ir

šiuo metu joje yra: rirm.
1 Maiy Zautrienė, vicepirm.

.Mary Kasanavičiūtė, sekr.

Sausio 25 d. po gedulin
gų pamaldų "jos kūnas, gau
siai dalyvaujant giminėm-

Edvvard gatvių kampas). 3; Valerija Zulsienė, fin. sekr.ų,. draugams, buvo nuivdė-
Vidunienė, 

McDermott, 
Pilvelienė ir

vai. po pietų, minėjimo ak- Slanice 
tas ir koncertas Internatio- Barbara 
nai institute patalpose —Į glob. M 
1260 Delavvaie Avė. Kalbą Legunienė 
sakys Vytautas Yaitiekū-: tojus: E. Petkevičienė ir L. 
nas iš Lietuvos laisvinimo Kasulevičienė, knygų pri 
komiteto, Ne\v York, N. Y. žiūrėtojos: A. Stundžiutėii 

Koncertinę programos da- '. I’arbett. Draugijos nuo 
lį išpildys dainininkė E ša-j latinis gydytojas yra dr 

Paul A. Oskar.

ižd<tas Į amžino poilsio vietą— 
Kalvarijos kapines.

_ . , Pažymėtina, kad likęsnaš-
Ligonių Janky-; j Augustinas Bartkus vra1 I r , i \ . ■ I I *"

uolus “Keleivio”
per 40 metų.

skaitvto-
Č.

CHICAGO, ILL.
kienė, smuikininkas L. Ko- 
ioš’as ir pianistas L. Ga- 
lauffy-tik ką dabar atbėgęs 
iš Vengrijos.

Kiekvieno lietuvio parei
ga minėjime dalyvauti.

•
Buffalo lietuvių klubas 

prieš Kalėdų šventes pa
siuntė per Ralfą Sibire esan
tiems tremtiniams $100.

•
Kovo mėn. 2 d. Buffalo 

lietuvių klubas mošia meti
nį šokių vakarą Niagara 
Falls lietuviui parapijos sa
lėje, 1910 East Falls St.

Visi Buffalo ir apylinkės 
lietuviai kviečiami atsilan- 
kyti.

Bflo L. K. valdyba

MassaehusetN va kli joje yra 
87 popieriaus fabrikai, kuriuo
se pagaminama daugiau kaip 
750,000 tonų popieriau*) per 
metus.

Gražu* koncertas
Draugijos susirinkimai bū-j Sausio 20 d. Teisybės my- 

na kiekvieną mėnesį antrą’lėtoju draugija Lietuvių au- 
sekmadienį 2 vai. Lietuvių ditorijoje surengė gražų 
piliečiu klubo salėj (41 Ber- Alice Stephens mergaičių 

St.). choro koncertą.kelev

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Squ«re, Worce*ter, Mas*.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j rejristruota vaistinin
ką Vvtauta Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininka. čia iš

pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikat<»< reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISVR. Turime 
speeialiniu vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų lirų. \ni 
štai pasiunčiami VISl’R. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Phm.

Id«al Pharmacy raisIMa saviniakas 
ir Notary PubBc

3
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Rpilapis Ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON N r. 6. Vasario 6, 1.957

Draugui Braziui 80 metų
Drg. C. K. Brazis, ilga- rėm. Mane pastatė sekreto- 

, metis mūsų idėjos draugas, riauti. Bet aš dar nemokė- 
uolus “Keleivio” korespon- jau gerai lietuviškai, nes 
dentas ir platintojas, vasa- Lietuvoje namie kalbėjo- 

' »io S d. Miami mieste, Flo- mes tik lenkiškai, todėl ne- 
Į ridoj, mini jau savo gyve- lengva buvo parašyti LSS 
' nimo SO metų sukakti. Tik- centran pi anešimą apie 
roji jo pavardė buvo Bra- kuopos Įsikūrimą ir papra- 
ževičius. bet jis sutrumpi- syti čarterio. Gavom jigrei-
no ją i Braze. Lai. Pirmutini susirinkamą

—Maik. ko tu taip žiūril r.usispioriau. Prie 
mane? 1 -ucj prikibo vienas
—Aš žiūriu, kad tėvo Sako. iu po’ak. dontkad tėvo 

veidas šiandien kitaip at- 
■ do. Ar nedavė kas nors

—Jes. Malki, galiu pasi
girti. kad davė.

ir. i
žino

Amerikon jis atvyko 19- padarėm privatiniuose r.a- 
06 metais ir apsistojo Bal- muose, pas Mockų. Jis bu- 
timorėj. Savo atsiminimuo- vo bažnytin ė, bet leido su
se iš tu laiku iis rašo: siiinkti. Družas nusakė kai-

“Amerika man visai ne- bą apie tai. ka’p Amerikos 
patiko, bet dėl politikos ne- kapitalistai 

Įgalėjau Lietuvon grįžti. Ži- vius. ir kai; 
nedarnas batsiuvystės aitui*: giasi darbininkų būklę pa

ką. nutaiiau stoti avalynės derinti. Net šeimininkai ati- 
o jie buvo

• čia dirbamas ne taip, kaip tamsūs žmonės, net skaity- 
mes Lietuvoje rankomis ii nemokėjo...

I dirbome. Čia batai siuva- ---------------
j mi mašinomis. Vieną savai-
! tę išdirbęs, atsiėmiau algą.
Tuomet mano draugas, pas 

i kuri atvažiavau, nuvedė 
' mane i garvežių dirbtuvę.
Kai pamačiau darbininkus 
liejykloj, nusigandau—juo
di, kaip velniai. O be to 
dar apkurtinantis garo ūži-

.......... mas. bildesvs, net klaiku.manę* , .. ,? . . ,. ,• Mane išpylė prakaitas. Ma 
<oii nau sau: Dieve duok, kad

‘ . a.,,. „ čia neduotų man darbo! Iriiane car daugiau , . ~ ‘ „ -i -
•Ki.piovęs dar nedave- Davė kitur. Reike-

;šnatt. oja atei- 
'oeiaiislai sten-

C- K. BRAZIS

Gadzinkas’, kuriose davat
kos buvo pašiepiamos.

“Sakau, malonu buvo 
dirbti tais laikais. Bet štai, 
kilo pasaulinis karas; pra
dėjo griūti valstybės, ėmė 
irti darbininkų organizaci
jos. Skilo ir mūsų LSS. Vie
ni mūsų draugai, susižavė
ję Rusijos revoliuiijos Įvy
kiais ir gerai jų nesupratę, 
r.uėio su komunistais; rim
tesni pasiliko savo vietoj, o 
kiti. nežinodami kurioj pu
sėj stoti, pasitraukė Į šalį.

“Man tuomet teko ap
leisti Kenoshą, nes turėjo
me nusipirkę Floridoj vai- 
s'u ūk". Bet kai nuvažiavau 
i Kenoshą po metų ar dau
ginu. radau kuopą jau lik
viduotą. O buvo kuopa!”

šiandien mūsų draugas 
Brazis mini jau 80 metų 
amžiaus sukakti. Nors tai 
ilgas gyvenimo kelias, bet 
drg. Brazis nesijaučia dar 
pavargęs. Jis gyvas ir jud
rus, kasdien palaisto savo
sodelio gėles, vaismedžius 
ir nupjauna žolę: jis daly
vauja pažangiose Miami
lietuviu organizacijose skai- 

• ’ Kleivi” ir dažnai pa
ra?) ko-es ondencijų. Lin
kėtina jam ir jo žmonai Ju
liai geriausios sveikatos ir 
daug saulėtų dienų Floridos
'u dangėje.

S. Michelsonas

-Ar galima tuo girti 
Tęs. ’ ’Koznas generolas 

giriasi rainą už savo tau
rą laimėjęs. Aš irgi už sa- 
\ o tautą laitavausi.

—Kur? Zaeirkas saliu-

- uv - z-.a-vj n. utiuiui'iu ) ve uai .
,1-: >• ,?. t - važiuoti i Curtis Bav
f Am? Šabu? mi' no : u- ?.et ir čia buvo liejykla, to

t.-. - n kia pat pekla. As savo am< . i.i: iiiAenijan. u ji^ia- .. . , , . .
... ,.Z. _ Ziuje nebuvau sunkiai dll- Vasario 8 d. min savo amei te ak:s. eure man pustu , •* . o.,n vtMutva atrodė baisu. Bet ma- ziau" 80 melM sVKau!'J vt *11' . • • i • j • «no svainis sako: Tun dirb-ju

tiian. sako! Tai gal ir tu 
.oks šnipas, sako. kaip tie 
:;:vo uvs tautiečiai, ka da-

MANCHESTER, CONN.

Atvyko vergų karalius

i 1 C .
—Ne. vaike. 

1 r žemėj.
failas OUVO -ak

G

—ir tikrai už tautą? 
-••Jes, reikėjo ginti lietu
ką vardą. Matai, valdžia 
gavo tris Sovietų šnious. 
Amerikos

• -» t * * t— naroas ru\o nelengvas,ti: čia tau ne Lietuva ! Is- .
yarc-an ė i u n mėnesius. nes Žmones

/ bijojo ‘cicihstųlbOi metais atvažiavau , J \ ,„;of -u. ir , .... , ■ nes varvaavo sočiai.&iu?
į kenoshą, vvis.. kur gyve- •*

e. tai mane kau, lėkti;- n0 raano žmonos pusbroliai. v0 „•? 
su. unč. Nežinau ir Bet čia buvo nuobodu, kad iul.ėįotne klaasvt;s „aus 

' aš jam kirtau i negalėjau suras , pažangių; f į,.., i
kad iis ?niy-r*n- Kur tik nueisi ar'

vis bažnytiniai!

valdžia sugavo? .. . Vai
kai jis tuos žodžius pa

lvo tamsus ir 
eiminin- 

iŠ
o kunigai keikda-
bažnyčiose. Nors• i

»• i

gazietos tuoj 
> radėjo rėkti, kad visi trys 
J e lietuviai: vieno pavardė 
v.-au/A So'-'o!- o kito Aiman! 
«»•' ka’p ten: abudu esą gi
nu- n: 'tavoje. Vilkaviškio 
m iv
■vvM Rusijoj. <

tik Sobolo pati gi-

Utip-mo ir K*
tuos

az’etos pa- 
bkčerius. Ale 
pikčerius a-

z. įdėjau, tai pasirodė pa-! 
terteori žydai. Ir pavardės!

i nuviskos. ii- aukštus! 
d‘ t.i.- r.- ėjo ne Lietuvoje. 

.<?. įcuavas žmogusV<’:.
1 eveik visus savo

'T Mū-10r; tu- vyrus 
f tarta ne adtiė. tai n;<).

tas imo us joje nepasi- 
• 1 rao ir norėtų. Ktl:

• o • U'i narodnoj uei- 
! sGj ra-yti. tuojau ir ,,.K 

a viii.-, i- )<_ u 
' au tais ir daktaru ima va

di: lis. žodžiu, išplauki; 
viršum lyg spirgutis bai< 
čiuose. lokius žino visi. t? 
•d- šniuai mokinosi \Mkie 
' ' ’i' ! l al:CŪZ:jos UllIV’ : -
•dictuose- ir nei vienų eilių 
m parašė. Apie juos nieką- 
''’irdč.'o nei Lietuvoj. 1 

A.meiikoj. odei aš 1 ai'•: 1- 
stiĮiia au. kaii iu retu 

"'urnas >ra ieu-: Bize.-, 
iėi tėvas nę p, 

ku gavai

eul n'iii.ut. Jam. n 
t: auk man kalbo.-;

• ; pa*al:ys;U v.s’ną. Man 
tuii-.ė pasiutus: zlastis. kadi 
-ro-ii o- peiperiai suman<ė| 
’a ' v- š -diUh SU lk-tU-Į
•ai G kai aš supykstu,! 

i. tai as raidayci 1 ,a-; 
n’aud Ta’gi n !

j.

U»i 1
buceiuę 1 adoni- 
; 1! tel.a. be:..--

>.ic žilinu
•’ a viena kttioka apie i’^'t-učsi 
i iienia'man akulio- l)at^ ir draugijose. Sia
us’imti. Aš iam ūžte- trošku.
ia kita svki: ve “Pagaliau gavau darbo 

dirbtuvėje.. i; . G

ui n

u t.

a s

. ei V.
oi!

nes ten jokia žmonių atsto
vybė jo valdžios nevaržo, o 
be to ten ir vergija tebėra 
teisėta ir tų vergų skaičiuo
jama apie 500,000. Šiomis 
dienomis vienas Amerikos 
korespondentas rašė, kad 
ten gerą vyrą veigą galimą 
nupirkti už 430 dolerių.

Kraštas gyvena ir šian
dien dideliame skurde, vi
dutinis metinis uždarbis 
ten tesiekia $42, bet kara
lius, turėdamas milžiniškas 
pajamas už aliejų, gyvena 
neišpasakytoje prabangoje.

Jis turi porą tuzinų nau- 
joviškiausiai Įrengtų rūmų, 
jo dvaių visokių tarnų, sar
gų ir kitokių pareigūnų 
skaičius, sako, siekia 10,- 
000, jie gyvena iš kara
liaus kišenės.

Kaip geras Mahometo pa
sekėjas, karalius turi 4 tei
sėtas žmonas (tiek leidžia 
jo šventas raštas-Koranas 1, 
bet be jų jis dar turi kelias 
dešimtis “karališkų sugulo
vių”. Kiek jis turi vaiku, 
gal ir jis pats nežino. Vien 
sūnų esama kelios dešim
tys- o dukterų niekas ne
skaičiuoja.* Vieną savo 3 
su puse metų amžiaus sū
nų jis su savim atsivežė. 
Tas vaikelis sirgo paralyžių 
ir turi nesveiką koją ir ran
ką. Jis būsiąs ištirtas toj 
pačioj ligoninėj, kurioj gy
dėsi ir prezidentas.

Karalius atvažiavo beveik 
su šimtu palydovų, bet ju 
tarpe nebuvo nė vienos 
žmonos, tik viena vaiko 
slaugė. Tuo karalius 
Saud palengvino AVashing- 
tono įūpesčius. Mat, cere
monijų tvarka numato, kaip 
elgtis su viena aukšto sve
čio žmona, bet ką dalyti, 
jei jis atsivežtų jų dau
giau? Rodos, pernai vienas 
toks svečias buvo Įvaręs iš
gąsčio ceremonijų rengė
jams : jis važiavo su 2 žmo
nom, bet jis pats išsprendė 
ir galvosūki, vieną žmoną 
palikdamas Ne\v Yorke.

Karalius Saud yra labai 
pamaldus. Jis ir laive j>er 
dieną meldėsi 5 kartus. 
Kambary jis turėjo kom
pasą, kad galėtų žinoti Ma
hometo gimtosios vietos— 
Mekka krypti ir Į tą pusę 
nusisukęs melstis. Jis. kaip 
geras islamietis- nevaitoja 
svaigiųjų gėrimų, to dėl ir 
čia priėmimuose pasitenkin
ta vaisių sultimi. Taigi, gir
tuokliui Chruščiovui su ka
ralių Saud būtų sunki rodą: 
vienas be vodkos negali 
burnos praverti, o antras 
jos kvapo bijo ir iš tolo.

Keliaudamas karalius Sa
ud mėgsta dalinti stambias 
dovanas. Laive, kuriuo jis 
atplaukė, tokių dovanų iš
dalino $20,000 vertės, o i 
Washingtoną jis atsivežė 
Įvairių dovanų kelioliką

Praeitą savaitę i mūsų 
kraštą atvyko retas svečias 
—Arabijos karalius Saud. 
Jis yra prezidento Eisenho- 
werio svečias. Ji laivu at
plaukiant dar toli vande
nyne pasitiko ir pasveikino 
6 sprausminiai lėktuvai, o 
Įplaukus Į Ne\v Yorko uos
tą jis buvo pasveikintas 21 
patrankos šūviu, bet New 
Yorko miesto majoras at
sisakė jį pagerbti, to dėl ka
raliui i uostą Įplaukus, ne
buvo girdėti uosto laivu 
švilpimo, nebuvo matyti j 
uosto ugniagesių laivelių Į; 
viršų purškiamo vandens- 
srovių, kas paprastai daro-! 
ma aukštam svečiui atvy
kus; žodžiu, Ne\v Yorko 
miesto galva visai sąmonin
gai boikotavo svečią dėl to, 
kad jis savo valstybėje pa
laiko vergiją, yra miltinis 
žydų ir krikščionių prie
šas — Amerikos oro pajė
goms neleidžia Arabijoje 
naudojamame aerodrome 
turėti nė vieno žydo, o ka
talikų kunigams laikyti pa
maldas.

New Yorke prie Wal- 
dorf viešbučio, kuriame ka
ralius nakvojo, buvo susi
rinkę apie 150 piketininkų 
studentų- kurių dalis pa
vaizdavo “vergijos turgų”: 
Kelios arabų drabužiais ap
vilktos mergaitės, retežiais 
surakintos, stovėjo eilėje, o 
jaunas vvras, atsistojęs ant 
paaukštinimo. skelbė ją 
pardavimo varžytines.

Washingtone i aerodro
mą karaliaus pasitikti nu
vyko ir pats Eisenhovveris. 
Tai vienintelis toks atsiti
kimas, nes paprastai prezi
dentas pas ji atvykstančius 
svečius pasitikdavo prie 
Baltųjų rūmų.

Daug rūpesčio turėta be- 
s:rūpinant karaliaus pato
gumais jam čia viešint. Jau 
paskutiniu metu prisiminta, 
kad jam ir jo palydovams 
reikalinga ožkos pieno ma
žiausia 8 kvortos dienai. 
Nelengva jo buvo gauti, bet 
gavo. ;

Karalius priimamas su 
tokia pagarba dėl to, kad 
Vidurinieji IKlai šiandien 
yra jautri Rytų ir Vakarų 
jėgų susikirtimo vieta. Ka
ralius Saud valdo milžiniš
kus aliejaus šaltinius, ku
liuos naudoja Amerikos pi
nigais sukurta bendrovė?
Jis vaidina svarbu vaidme-. c
ni ai abu valstybių tarpe. į

To dėl Amerikai svarbu 
turėti tokią žuvį savo prū-j 
de. O ir karaliui Saud tas 
prūdas nedvokia, nes jame 
vanduo auksinis. Gi aukso 
juo daugiau turi, tuo dau
giau reikia.

Šauni Arabija užima be
veik r.iiliono kvadratinių 
mylių 'plotą- taigi.ji yra be
veik lygi mūsų krašto plo
to trečdaliui. Tačiau gyven
tojų ten teskaičiuojama 
apie 7 milionus. (Teisybę pa
sakius, jų ten niekas nėra 
tiksliai surašęs ir minėtas 
skaičius tėra tik spėja
mas). Mat, beveik visas 
kraštas yra dykuma, nenau
dojama žemė. Tik prieš 
trisdešimt metų žemės gi
lumoj tesurastas aliejus, ku
ris šiandien karaliui duoda 
per metus apie 300 milionų 
dolerių, bet Sueco kanalui 
užsidarius, aliejaus mažiau 
beišvežama ir to dėl jo pa-j 
jamos šiuo metu yra suma-Į 
žėjusios bent trečdaliu.

Karalius Saud yia visa-! 
galis, jo žodis yra šventas,

Lietuviu bendrovės 
susirinkimas

Sausio 19 d. buvo Lietu- 
vių kooperatyvinės bendro
vės metinis šėrininkų susi
rinkimas. Piimininkavo An
tinas Bujevičius. Sekreto

rius Bi uno Lemežis perskai
tė paskutiniojo susirinkimo 
protokolą ir pranešė 1956 
metų bendrovės apyskaitą.

iIgametis pirmininkas An
tanas Buievičius atsisakė to-v
iiau būti renkamas, to dėl 
nauju pirmininku išrinktas 
John Sele, vicepim. Joseph 
rinau aitis, sekr. Bruno Le
mt zis. f i n. sekr. Frank Pe- 
kar.us. ižd. Walter Strimike, 
iždo giob. Charles August 
ir -.ustin Shimanski, direk
toriais: John Bujevičius ir 
I av mond Witkauski.• I

Vėliau buvo aptariami 
kdli bendrovės reikalai.. 
Valdyta labai prašo visus 
i e.u virs padėti išlaikyti tą 
’ eiuviską namą lankyda
mos! bendrovės parengi
muose.

Sekr. Bruno Lemežis į 

K ARALU S SAVU

meiztų. bet
' dėmesio. Ir taip veik
dami išauginome savo 08- 
ta kuopą iki 80 narių, lai 
buvo gražus būrelis. As -r 
drg. A. Šatas ėjome pern.j -* Simmons lovų unmuveje t i •----  - „ i ‘ i • m •' namus platindami socialis-Ap-ettėm bač- J6 centų valandai. Maniau _a, užraSi.

tirtais agurkai ir i < angų papuolmu: ja(J ,Kova.; .Kel„:vf „
p’v <= Pnčoi is n-j. • oaroas lengvas, svainis ir .. , . •i.mvu. i uceiis p..- » ’ ..... ųs pardavinėdama'- >oe ’-

' P- a u- <ee'as mokestis (tais laikais ,. .. . , . • ,___ _Ai.r .1 nii^ a..u < . Imtinio turinio knvga>. Alau
ė ' iakupa. • JV0 ^ras). Susipažinau su

.. ... vaike- reikė- r- lr pradėjome kal-

ti <i G •

• ra-. Su-džia Pėt kad reikėtų sudalyti xesi. kartaiska tam. airi- socialistų kuopą. Suradom ;\"or kiX 
i'snuki? Atsa- J i-tarėjus ir kuopą Įkū ’

nes <:a:oes s *- 
u i v oi v

V I.

mano 
pne šaipų

sudžia ro- 
j-i

adė ta< l.etuvis. Žinoma, jie 
supranta tuos dalykus klai
dingai. Bet muštynėmis ši-

Atsimenu, 
Ilk. pasiūi’au• T •1 v.<ei

V.aukcvane, 
v:p?.i' .noie-

... Gdyko amerikiečių pub-
• -v '. neišaiškinsi. Keikia

painfoimuoti
1 ‘' ‘j y M pačiu spaudą, kad Lietuvo j vėl sako 

•ime žvdai nėra

užsi: aš' t: 'r. 'ie'v; . o 
iiv

pa
lojai. Bet pagalvojus 

'-i. kad aš tau šluotą

juos per jų

, . ____ ____ lietuviu’- Ma’k:1. ir pah ;-l . . -, K. net žydai. man .
Lai kodėl tu. Maiki, ne- jai..t pro-.p-sno. 

u dar syki s'usi- 
i jau <* s; į la.KU- 

vaike.
parašai to i angelskus pei-

o
v aųiy ka.pj —jau parašiau, tėve.

u-„>:tii\o. 1,1( a’-ę-aii būti. kad ir kas kitas
h 1 autos garbę da-; 

I kakarine, 11

-jai!;'; reikia gin- 
uo tokiu būdu. 
na-akyt., auip

; ją ginti? 
atsitikimu.

nu--i i a vadinti
leve,
“iie-

d 'ko, kad jie kilę 
s. A’ne -ikos laik- 
zr.iogavs tautybę

.; j>’e tik žiūri, ku- 
■ • ji. gimė. Ame- 

1 a jau iiiaja. nes 
t s :a ’t . bėmis i>- 
i: :; - gimė Ameri- 

a rme»dkuna<.
? tautos jis

Ii *t
o

m

ka

mciau... .oar.ia 
ji man sako: MA 

-C t.

daik

v i e v? 
r aš tuoj

M noi

j arašė. nes dabar amerikie
čių laikraščiai jau pažymi, 
kad suimtieji šnipai yra 
Lietuvoje gimę žydai, o re 
ietuviai.

—Tai gal aš ir be reika- 
’o tam airišiui

zmor.es ga? 
leivis' p*- .eras. 
su Tėvu—fain!

••"'y irrsiinas 
pcv'"'i V.i xėil» tol

kad bus 
įori, be- 

jei u tu: i 
tai udrnsvk 

užrašk'.u 
kaip ta- 

a - o: * ve-o
be

d t, VIč) t C V
moteidei ir

laisvamanių “Kar?.;. 
raš; t;, o n.ar.o draugas Ša
tas pasiūlė knvgeię 'fo.ua- 
listai ir Kunigą:.’ Moteris 
papuitė galvą: ‘Toluų ’.

įlosi suplo- man nerodyk’! Bet past-bė- 
kad prie socialistų č a 

ia knv-
įusi. t,jau?

—Žinoma, tėve, kad ’xi 
reikalo. Ir negerai, kad vai- gCJę 
onujų daiktų krautuvėje turbūt, kad kunigėliai č'.i 

<piaudai. Tai yra nesanita- duoda peklos .-ocKiliAam-- 
riška ir nekultūringa, tėve.
' M to ir tas airis užprotes-

vra ir kunigai.
m,;-f; ko. man 'oa.ua.

“Ker.oshoj vic: a 
na (vėliau turting*

nerv
lizde-

tavo. Jeigu nebūtum spiau- liaus žroona), nupirko daug 
dęs. nebūtu buvę muštynių 
ir nebūtų reikėję belangėj 
nakvoti.

—Tai jau tu- Maiki, tuo-
; p sprcn-ijau ir pamokslą man sakai. 

:,u.-kraštus. Jei vy. Ruo aš kaltas, kad 
i:i j?, ta vra Dievas davė man toki no-

me uietti- tūrą!

sočiaiis‘i n'.u knygeli ų, ta m- 
ci manydama- kad sociali-1 
tai jose • auna i kadi, i’a-l 
mačiusi 'Davatkų Giudzrr-1 
kas', ji labai nudžiugo: 'D. 
T*zau. giesmės!... Po kiek? 
Duok man keturias!’ b ji 
nupirko keturias Davatkų

J?s yra 56 metu amžiaus. 
(> pėdu ir 2 coliu ūkio. be
keik aklas—trachomos pa- 
>ėka. :u'ahKkuM drabužius 
nešioja ir Amerikoj lan

kydamasi.

sunkvežimiu.
R. M.

GROVELAND, MASS.

Mirė W. Chaplick

Sausio 21 d. mirė Wa!ter 
Chaplick. J’s buvo ilgame
tis “Keleivio" skaitytojas.

Kitame numery spausdi
name J. Kaminsko straips
nį “Kaip atsirado nepri
klausomybės aktas”.

J. Kaminskas, kaip žino
ma, yra vienas tą aktą pa
sirašiusių ir dar tebesančių 
mūsų tarpe.

zmor.es
oa.ua
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Iš Pavergtos Lietuvos
Mirė dr. N. Michaiiovas kviečių, viskas ant pečių ir 

raktas rankoje. Suprask:

Uv6o iš Sibiro. PiJ"mir<
buvo
jo pasaulinio karo metu, kurį [ajka gyvenęs Ameri 
belaisviu pateno i Lietuvą. koje, j Lietuvą grįžęs tada,

Ūmieji dar likę Lietuvoje, Lietuvos: 
bet “vargsta taip pat, kaip “Gyvenu gerai. Iš Vii- 
aš valgau ten prieš 50 me- niaus važiavau aplankyti 
tų. Jie gyvena toj pačioj savo brolio Rokiškio srities 
lūšnelėj, kurioj ir man te- kolchoze. Gavęs leidimą 
ko būti 1929 metais. Rašo nuvažiuoti, gavau ir palydo- 
paprastai, nieko nekliudo- vą. Kalbant su broliu sy

mus labai myli ir niekui-ne
paleidžia vienų. Norėjau

Pn ka» n i Pn<Jia nem-im **',J'* **------- 7'r oas brolį pernakvoti, bet
bet pasiliko Lietuvoje? Jis Ba.‘< P“'-'dovas pasakė, kad taip
gerai išmoko lietuvių kai- J? oriel oimaU *“p8Usd“° 51tok‘* Z1' nePa °S,U= ««»>•»*?»•
» - i? •- -- (al piits pirmąjį pasaulin} mg. jvan kolchozam Grįžau vėl

“Išvykęs Lietuvon J. Pas- palydėtas, kaip didelis po- 
ternokas turėjo batų taisy- nas arba kaip mus palydė
tam dirbtuvėlę Buenos Ai- davo į Vilią Devoto. Gyve-

Nei ri klausomu b ris laikote- zmc:gul !.Člk. su 1?aįu ^’res mieste. Kasdien uždir’o- nu gerai, kad geriau nega-
M!įklausomas lamotar- p€Čių vaikščioti. Ir dar vis. davo apie 100 pezų. Pa- Įima nei norėti”.
ksivnp k-m ii or, no u ' •'1 a ^etuv^kų apuokų, ku-, gako pusės uždarbio, kad ... - , Al ,
Kaune k<uo li^on.^jt xi- ,.;e akJai tiki komunistis-Į nraevventi sočiai ir pato- Wire dr-Aleitna
vo geras gydytojas, uolus ir i. • „iajiu™” t p. ..ai 11 Pa\° . . ..«oyinin<ro; ••-!<-v-o< t,, plėšikams. ; giai. Stikliuko jis nepraleis- Is Lietuvos gautomis zi-
nautojas; tiek ligoniu, tiek Serga P. Šalčius į davo pro salį. niom.s, o- me ais sa\o
karo ligoninės bendrad-r-’ ' “Savo sesutėms Argenti- namuose Kaune mirė buvęs
b:u vbtuorr ^ buvo nn- ju. lš Lietuvos atėjo žinių, non ir Urugvajun Pastemo- paskutinis Lietuvos raudo
nius ir oeibiamas " 'į k^d serga buvęs prof. Pet-; kams parašė laiškus. Prade- nojo kiyžiaus pirm. dr.Jur-

bą, vedė lietuvaitę ir išau
gino tikrai lietuvišką šeimą, 
kurioje tik lietuvis!;
kalbama. Pei 

rik
pi dr. Michaiiovas

.iii Puvo - . to:visa Lietuvos -

Iv. ė* 1 <4 •

Mūsų korespondentas ra- 
Taip senatvėje tam

Tubūnie tau lengva
tuvos žemelė.

Dr. B. Matulionis

Maišas ant pečių 

ir lazda rankoje 

Vienas mūsų korespon-' P. šalčius yra daug nusi-

L;e-:

Be palydovo ir mi broliu

Šaičius. P. šalčius Lie- da, kaip pridera rašyti iš gis Alekna.
tuvos universitete dėstė po-

! .litinę ekonomiją, koopera-j 
ciją ir t.t., bet antrą kaitą! 
atėję komunistai jį iš uni-Į 

I'.eisite:o pašalino...
NeanoUt, kas yra kolchozas

DIDELI PRIEŠAI

Viršuje Izraelio už; ier.it; reikalu ministerė Goldą Meir 

su patarėju Danie! Lt«in. apačioje Egipto užsieniu 

reikalu ministeris Aiahcmoud l'awzi (kairėj) su savo 

patarėju Cmar Loaiti Jungtinių tautų posėdyje.

tas nepasikartotų. O nepa
sikartotų todėl, kad lietuvių 
išeivijos spauda atsidėjus 
švietė, prūsine savo išeivį 
skaitytoją ii- vedė ji tikrais 
kultūros keliais. Tuos pra
eitus kelius dabar pravar
tu pažinti ii- ne tik sau pa
žinti, bet ii- kitiems paro
dyti, kati jie daugiau neši
kai totų i;- dėl savo tolesnės 
praeities mes neturėtume 
įausti.

Tais i:- kitais sumetimais 
knyga - ei ta isigvti. Josta

viso išlei.'ta tik 250 egz. 
Kaina 86. Kreiptis i leidė
ją. Tol. Jonas

KAS UŽ MUS KALBA?

iš ■■cinodenių ra’o gavęs laišką 
giminaičio, gyvenančio Lie- >os 
tuvoje. daug•i

Jame giminaitis rasas, ’aug

G \ veliame demokratiška
me krašte. Tai reiškia, kad 
mes patys galime visus vie
šus reikalus spręsti, bet 
kraštas vra toks didelis, 
kad neįmanoma mums pa
tiems sueiti i vieną vietą 
ir krašto reikalus spręsti. 
To dėi renkame savo atsto
vus — kongresą, kuris už 
mus kalba ir sprendžia.

Praeitą rudenį išrinkome 
85-jĮ kongresą, kuris sausio 
pradžioje pradėjo dirbti. 
Palyginę ji su buvusiuoju 
pamatysime, kad maža kas 
jame tepasikeitė. Tiek at
stovų rūmuose tiek senate 
demokratai kaip seniau, 
taip ir dabar, turi daugu
mą. Jų rankose pasiliks ir 
Įvairių komitetų (atstovu 
rūmuose jų yra 191 vadovy
bė, o nuo jų labai daug 
kas priklauso.

Nedaug ir naujų veidų te- 
pamatysime. iš 96 senato
rių “naujokų” tėra vos 9. 
visi kiti seni vilkai, dalis 
jų dešimtmečius sėdi sena
torių kėdėje. Senatorių am- 
žius nuo 32 iki 89 metų- 
iki 5o m* Pu amžiaus tėra21. 
Pagai profesiją net 57 se
natoriai yra teisininkai, 17 
Įvairių veislininkų ir 1.1.

Atstovų rūmuose iš 435 
atstovų naujokų tėra 46. Ir 
čia teisininkų yra daugiau 
kaip pusė — 257, verslinin
kų 1,12 ir t.t. Iki 50 metų 
amžiaus yra 174. jauniau
sias atstovas
82 
vra

Mūsų vienas bičiulių iš; galvoti nebuvo ko. Juk mes' 
o-^ Lietuvos kooneraci-’^e^uvos tikrai! automatiškai visi to nore-;
‘darbuotojas. Jis yra retai »<*»’">«•»» idon”i laiš- J“1*- nenorėjom toli j

rašęs spaudoje, jo;
’ tįsia ir knygų tais

pasivažinėti.
“O dabar ii

kaip kas norime, niekas 
mūsų neklausia, kaip gyve-i 
name — gerai ar blogai. 
Pats žinai, kad su kaimiš-

Amerikos lietuvių laikraščiaigyvenantBrangūs tautiečiai irgi- 
'• minės, Sveikinu Jus visus.

••išvykęs i praktiškai veikė visą laiką' il' lovius,
lieko n,-v> pikliai dalyvaudamas cen- ku™ te” .tol> "uo mus1 te"

kad 1949 meta s rugpiūčio - Jausimais parašyta, jis ir
mėnesi buvę; 
darbus”, bet m 
dirbęs, tik sveikatą prara 
dęs. Jis cenzoriaus veng 
dama? norėjo pasakyt 
buvo ištremtas.

Toliau rašoma, kad 
turtingas, kaip X (mini pe- ,-3 
varde), o tas X buvęs e’./e- aso 
ta. Girdi, pilnas svirn-.s ras

r.,l i

-k kooperatvvu vadovY-l Y^ Uetuvos gyvenate.
‘ ’ (jau daugiau kaip 60 metų;

e.-?s urnos

F. Lavinskas (4141 46th Pasirašė Dr. kun. M. Juo- 
, , ..... St., Long Island Gyti 4, X. dyszius Cenzorius lietuuisz-
ka duona ~ susitikti ir per York) išleido “Amerikoslie- ku ir lenkiszku knigu Ame- 
didziasias šventes ne visad alinkiu linksmų švenčių 

šventų Kalėdų, o taip pat 
laimingesnių Naujųjų metų. 

p „ ... . “Mes pavydime jums,kar-
>. uauciunas, tu -r vjsjems kitiems lietu-'vos duonos kiti net iš Ry- ta })UVUS-U

ynosios kartos aktorius,
rytoją

1.
i iis K.

tuvių laikraščiai 1879-1955 rike”, 
pavyksta. Žinoma, jus su- my’Knygatuljvįso 1 popus- Taip buvo praeityje. Da-
pra>itę, kad duonos pas mus japju Gražiai ir tvirtai au- bar jos neatitaisysi: kas
nėra. Ne, tau; .nėra. Oata-h. ia- •

,“!y ‘Y, pety'os gau- vjams> patekusiems j tą lai-! gos parsiveža. Tai tie, ku- j, ;u i-, ,m
eilėje 'baisių žinių- kad ioar-

SKAiTYKITE

Vertingas\_ >
As NETIKIU I DIEVĄ, 
a‘?umentų, kurie visiems 
Kaina .20e

SENAS KAREIVIS MATUTYTIS.
parašė -Itirpris .tanku;, l’asakoji-, luomus.mas apie nepaprastą z<' . aiti, kuris

dau? nuostabiu dalyku padarė, tik •^•EA.'Ot PAVĖSY, P. Abelkio ro- 
nepadarč vieno, kuri tikrai manas iš Žemaičių Kalrarij

T.-. •Ui", ė

padaryti. 237 psl. Kaina ........... $3

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vmlovčlis :»>a- 

dedantiems ansrliškai mokytis; i!uo<!a

.. — —----- —Jvanjos
ur< jo eities. Kietais viršeliais, 467 pūsi*'

pr»-

i^i, k am,t ę6
PABUČIAVIMAS, parašė J. Gru

žas, novelių rinkinys, 155 psl.
11.50.

mmgą gyvenimą, uus luiDUi, 
miegate ramiai, esate tikri, 
kad atsigulę ir atsikelsite; 
kad jūsų turimas namas jū
sų ir bus iki mirties ar tol, 
kol jūs panorėsite turėti. 
Jūs galite savo namus par
duoti tam, kam jūs norite ir 
už kiek norite, galite dova 
noti kam jums patinka.

Pas mus visai kas kita.

ne tingi pastovėti 
kokią pusnakti ar daugiau. 

‘Siuntini gavau. Viskas

ti įiiustico- i uvo. tai buvo
i i.17 C i clllc“ JL>CL

ųi laikraštis
n- ’ štai lietuviu socialis-

claibi u
. rzzl nu rtL \ iaic. ?\ ’«Zi ./ !!• t IVt V xVJV Al Vtl «
Toj knygoj mes suranda- .-ištikimų.

ivova nenu-
Irimt ii.

i., Katra
pasikalbėjimus. TAVO KELIAS J SOCIALIZMU.
......................75c. i’arašė Leonas Rlumas. Trurapae

-eeiaiizmo aiškinimas. Kaina 25c. 
NAUJA VALGIU KNVG ,. M. Mi- BE OKKATINIO SOCIALIZMO 

chelsonienės parašyta; 250 i :i:r;;; i’RVOAl. Populiari ir naudinga 
receptų, 132 pus!. Kaina ....$1.25 ’niya šių dienų klausimams supras- 
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ZE-iO. Kaina ......................................... 50c

u»mc v-T-nn i u c p i < i SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-
MAIIIS NEPRAAt S. Balio Šiuo- J;1. - E Vandervelde, vertė Vardu

vos jdonms anrasymas. k; i. .. -uis ;,as Raina ...........................1(fe
Mažrimas 1M2 me;a:s is \ i iksui u į
Kauna nusikraustė ir Naix>ie<>r.a re-į* .. . . . ...Kėjo-ir kas iŠ to išėjo. Kaina $2.oi)l.. Dr: P’ -ontko pirmasis ir viemnte-

ištarimą.
Kaina

angliškus

SIllO veikalas. Kai-
CEZARIS, Mirko .Tc-uli-'o r- naras,1 na .................................................. ..53,00

vertė A. K. Pui.i . Ji . .. i, į i IKBA TEISYBE APIE SOVIETŲ
18S puslapiai, kaina ........................ S2 I’.UCIJA. arba komunistų diktatO-

.... i’i' Cbktų šviesoje. Trumpa bolaetiz-
CEZARIS. Mirko Jelusic'o roni.mas,! ,lu» istorija ir valdymo praktika. La- 

vertė A. K. Puida. Ar.treji dali.,! >ai daujr medžiagos.
211 psl. Kaina

CEZARIS, Mirko .’ I;! .•'<) romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,

176 psi. Kaina ......................... 52.

MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo
jos I rii(>K'iš*;a istorijos kiouiita.

173 pusk, didelis formatas, jrera 
popiet a. Kaina ..............................$2.50

KON-TIKI. I'nor Heyerdab! aprašy
mas nepaprastos šes.ų vyrų kelio

nės plaustu is I’iet’i Amerikos j Po
linezija. 413 pusi. Kaina... .$3.75

APIE LAIKĄ iii ŽMONES. Poeto
•I. Aisčio atsiinin.n.u: apie Binkj, 

Miškini, Tumą, Savickį, t.iras ir kl
240 pusk Kama ..............................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė >1.
Miškinio. 2fH» pusk Kaina....$3315 
PU! (EŽIAI !Il I.IETl VA. Kunige

M. ^aiadKos patašyta knyga, 250
nusi. tvainr ..............................$2-50
ŽEMAITES RASTAI Garsiosios

96 puslapiai.
,50c

POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? P»- 
raš.- kun. M. Valadka. Svarbu 

’ iekvienam perskaityti. Kaina <1.20 
S,KI Al.DEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
niausimu knygutė. Kaina ........... 25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

B INO SENOVĖJE. Dievų yra vi- 
<ok”i įvairiuose kraštuose ir įvkiriuo- 
sc laikuose dievai buvo kitokie. Ko
de buvo senųjų lietuvių dievai?■•••••vvvvevveeeeeeeeea HJM
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aodkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina ........................ <550
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai
-ako mokslas. Kaina ••.•••«•• ,25c 
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

von socialdemokratų raštai dėl bol- 
icvikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ..................................... .25c
3ARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikšėio-

52 : raina
m: komos

musų rašytojos pi. n.ojo kai o meiu'nybė7 laiku Roinoje,” P5iestU»oje”h 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra- Kjpve. Knyga laimėjusi Nobelio
aytojos paveikslu. 12S puslapiai, 
kain.i oik
NEPRIKLAUSOMOS Liti 1 C\ OS 

PINIGAI. Jono K. Kario, ii'At pa-!

premija. Kaina .......................... .. <258
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės
<1.50.veikslų, 225 pusi., gerame |>opic \ je. j apysakos, 100 psl. Kaina ..

J^Sss’iN riilE iriilKri j/jaiSriIPI;lJS- para* Pu,^rt An?ri?i8’
no anglų kaliui sodins -„iz.kb.a;. Jt^’ngas romanas. 240 pat Kie- 

15(1 pust Kaina kietais viršeliais $2,.tais viršeliais. Kaina ........ <3.

minkštais viršeliais ....................Si.Od pj<|l K! AUSUčTŲ UI.YTELĘ, pa-
LIKTUVIŲ KAUltoS GUAMA-11KA. < judas n^ima, įdomi

Paraše Dr. O. Pilis*. I riia.kin’a .. ;
Amerikos lietuviams. III pusią-i j. •įpy-uka. 1<6 psl Kaina .... $-.20.
Kaina .................................................$1. 5 >• šOCl Al.IZMO TEORIJA. Trumpai
JUOZAS STALINAS. Ji’-ka kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vt-

Kaukažo razl>ainii>! as čuvo pas;da- snoirenės ^santvarka ir kodėl ji dar 
rus Rusijos diktatoriu. Kaina ..25c keisis. Kaina ................................ 25c

Užsakymus ir l ini'ų.'s prnšome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

63fi F.aol ntoaJ’jvrty So. Boston 27t Mmo>

. -iii- ms Įdomių dalykėlių, nes 190G m. “Kovos” gruo-
bu\o, kas sa.^ta- tik lab«u taį nėia vien tik plikas ėjų- džio mėn. buvo Įdėta An- 
sugiūsta, sumaišyta. Uz jį gjy jr tebeeinančių Anieii-tano Žilinsko koresponden- 
labai dėkoju, nes tokių di a-j.oj jje; uvį,j laikraščių s t-vija iš \Vaterburio, Conn., 
bužių pas mus dabai nė su ’0el trumpai mmasa- apie ten buvusi mitinga,
žiburiu nesurasi, o jei ir yra kotos h. , ku,-i<jsetie ‘ \ .
dideliuose miestuose, tai jajkiaičri:‘pa< n><iė b- u-um- la korespondencija įsti- 
jau ne mūsų nosei įkišti. . ai alpa<akojama kas bu. sai tilpo “Kovoj”. Ir ištisai

“Pas mus yra. kalbų’ kad vo iš kai kuriu tu ėjusiu idėta F- Lavinsko išleistoj
o - . -. . . , , galima pas jumis nuvažiuo- i-,..-. v„ ; ,-„i; ' kr.vgoj “Amerikos lietuviuSeniau ir čia taip buvo, kaip ®. 1 . - •- laikiasvių gvenimo ouiim-, .• J........
Das jumis, o dabar netaip , . T- ♦ •* gc-smo. Kas paiouo. Koki ^e- ..
“socializmo” šalvie ••cikalavimą. Jus tunte su- ,ia mC,u išeivijos »raeiiie< . cla pakartosime

„T. . . tikti išlaikvti 3 mėnesius.'Kna]Ifj.p ^1., o o. kai kurias tos koresponden-
buvau mažažemis vaIstie. Tamsta esi apsisvietęs zmo-kelio bata pt,,)kai (|y?;iu... ęąos būdingesnes vietas.
tis turčiau neminus 5 hek- gus’ Pras-vciau sužinoti ir to> vingiuolo< kartais į štai jos:
. ’ . . I . , , , kiek tas kaštuotu. Kiek to-; įuni.oi{1K įėsii,-,.!,, *-•> d. gruodžio, 19, Mi m.
tarus žemes »wla<U ne-i teisvbfcir""“-"'’ ..... . atsibuvo prakalbos. Kalbė-
g>?enau U.p, kad butų ge-: jr įvotu.! Kai kurių iaik, e eku
rai. o vis dėlto ir mane to- „ 1
kį vargšą iki kolektivizaci-; e *______
jos “draugai” iš “plačiosios DETROIT, MICH. i,^,,, stralp,lu;„. suaii-s-be,„įais už tai kad 
tevj-nes pavadindavo buo-, Svatbu visientt Michi. ,niukili . uz tai. k.,
ze ar sabotaznmku. i____ ___________ i Kam

“Jūs gal nesuprantate, 
kas tas yra buožė ar sabo- 
tažninkas, bet ir nenorėki
te suprasti.

“Pas mus trobesių niekas1 
nepardavinėja ir niekas jų 
beveik ir neperka. Visas 
mums asmeniškai priklau
sęs turtas dabar savanoriš
kai” pasidarė liaudies nuo
savybė, tai yra visų mūsų, 
nereikia nei statyti nei tai
syti, tik gyvenk ir nuomą 
už savo buvusius trobesius 
mokėk.

“Jūs mažai teturite su
pratimo, kas yra tas kol
chozas ar kolektyvai. Tai 
amžina “laisvės laimė”, ku-

gano lietuviams

tu- tojus buvo dr. J. Šliupas”, 
irinio apibūdinimui, kilnos dr. ši. dabartinius
i pažinimui paimti is tu kuk- socialLstus išvadino žyd-

sti ai
su žydais eina: taigi paši

nu';, ,a musų spau- j-odo, kad šliupas dabar 
da. tie toje knygoje susiras ^vdu nepriimtu”.

Toliau J. šliupas sakė:
Detroito lietuviu benduo-,, ‘ . . kaip Ra įdomaumenes apygarda, stengiasi; - *op,

^spiesti bendruomenes vei- b, , ,• •'... , . , . ,benma praeitimi,kia Michigano valstijoje,: -• •
. . . . y . , b praeičiai pažintirūpinasi steigti apyhnkeSi ^edž5a
visose lietuviu gyvenamose, .
vietovėse. Jos jau veikia, ?‘JJt '*° • lOa,u j,cm n,pi lietuvių tauta, ar
Detroite, Grand Rapids iri *7^- o i
Ann Arbor. susirašinėjamą ai:'* ° i'-' ... *.
tuo reikalu su Flint, Cus-r ‘ ;J’ U '• .V'*'-1 Žagaras, pasakė savo kal
tei-, Muskagan Heights, bet’^,^.-"^^;,' ka<l >«es turim rūpin-
neturima jokio ryšio su Sa-’ << c‘ ’ aunu. -t.<\ lIS a:,ie darbininku klausi-

o Ka?
*>c

f.«? tai į,-a 
• as sau socijaldemokratai:

sen-Įj

Jono 
u-..

3. S<
32. seniausias 

nesnių kaip 70 metų

“Taigi, matote mieli bro- 
sesers, kokie yra tie 

o mes
juos teip gerbiame. Ar

LYS? Ne, jiems tas visai 
nerūpi: pats atstovas LSI)?.

įsas pastebėtas gyvenimo
einaw. Kalamazco.Lansing.į, h(,s vic,;TO(g 
Jaekson Ratile Creek.| b)( (| 1it, ..
Coldwater. Traverse City, ,......
Cadillac, Bay City, Ponti-
ac ir kt. vietovėmis.

To dėl tu ir kitu vietovių

mą. lai matote mieli l»re-
;seven- naj jr seserįs, kad socialde- 
iU. J.«i' m, } tauū y,-a žudytojai rui- 

a,K" sų tautos, žydberniai, irdi- 
iksnė pusė vagių priguli so- 

ieluwisz- eialiieniokratų partijoj”...
veiklesnieji lietuviai prašo- Balsas, pagal moKslo i<tine susirinkime dalyva- 

įios mes visi taip ilgai lau- pfaaešti savo adresus *r ki’.al kiszkos .o i: dr. p. Grigaitis. Jis
kėm ir dėl kurios kovojom.
I

žinote, iii! r,iiLniii i mirt ,______
Mich.)? BRinyczeš”- •

bė kini.
' i

bažnyčiai tarnavo 
rastis susilaukė va rio:

‘Jono Sziiupo

mokslo
. . j.. mi pranešti savo adresus *'U‘M«** n 1 r. urigaius. jis

,ėm ii dėl kurios kovojom, [bendruomenės Detroitoapv- ®®^0^^*0^ skaityti newa<c, i ; j<> dr. J. šliupui atsa-
kolektyvus, kaip jūs g«d graj-d0s pirmininkui Vytau- kaipo raszto prieszingoge- Rau. bet kai kas Įkaitintų 

inote, susijungėme patys. tn- Kutkui (1610 Scotten rienM z^yezajems. leipo ulausAtojų kėlė triukšmą ir
laisvai paduodami parei 
kimus. Bet ir jų nereikėjo 
l>ačiam rašyti, buvo kas pa
rašė ir nieko neklausė, ai
tu nori ar ne, tik pakvietė 
i susirinkimą, o ten viskas
buvo paraošta ir iš jo ture-1

vos neįvyko peštynės. Mi- 
\';u- diigui vadovavo Žementau-

Avė., Detroit 9,
Jiems bus prisiųsta nurody- TaiJ’
mų, kaip Įsteigti apylinkę, •”ar*.,‘,s- () <i • • R Y. Juo-.-kas.
o be to bus siunčiamas ir (b's'us to iau pažengi.' Kas tą knygą skaitys. 
Centro valdybos leidžiamas pranešė: •• susiras tą koresponden-
biuletenis. Lajkrasztis Lietuvviszka- *. 8’ i’’ galės ją ištisai pei-

jęs trobesius, gyvulius grižo F>« trečdaliai ir daugiau Bra- 

laisva*, be rtipesėių.' be s»ba*m.ir _,L.

“9 atstovai.
Koi:gre>o naria’ j>er me

tus gauna $22,500, iš kurių 
<3,000 a! leidžiami nuo mo
kesčių. Be to jie dar gauna 
įvairiu priedų: savo sekre- 
tarialams išlaikyti, veltui 
gydvmą, veltui skrenda ka
ro lėktuvais ir t.t.

Yrio labo kiekvienas kon- 
greso narys per metus kas
ti o ia anie 150.000 doleriu.

BAl.rAS IEŠKO

r.allU ciPtnis yra prašomas 

paieškoti sekančią asmenų:
Vė..-« š;«p;mskas. Vinco sūn., 

r ii1 l!Hil m. šakių aps. 
Razvickas. Serciejus. gyv- Vil

kaviškio aps.
Vilimaite. .Juozas, gim. Griška- 

l ūiJžio vals-

Kostas Ivanovas, apie 45 m., 

k.les Rokiškio.

Juozas Siliūnas. jo brolis Bro

nius ir -e'i:<» Augenija Siliū- 

l ai’k. Vinco d., kilę iš Kražių 

vais.. cyv. Argentinoje, 

šalvailis. Jonas. Juozo s., išvy

kęs i> Lietuvos 1911 metais. 

Riiili’u-kit nė. Ona. Juozo d-, iš

vykusį iš Lietuvos 1932 m., 

gyv. Chicagoje-

I’.,! -, s ieškomieji arba apie 

juos in; eie.ii, prašomi atsi- 

šiuo adresu:
BALl'as 

105 Grand St. 

Ib-iekrin IL X. V.

?i> n’ į

_ - ------------------- sis Balsas” iszeinantis skaityti ir Derskaites galės
'j po

mokslui Rimo-Kataliku įra
prie.-a'ng.u, ; ; ' sau ir kitiems sakyti:

;<»'ai, taip buvo!, . . (ivalemakn. valstybių užsienio

nieku ir galvojo.... bet 11- prekybos sudaro kava. uždraustas nog CaŽAĄczioš. toki'* buvome Daliai

Mes
jau

Visomis progomis gera dova- 

’’.i Ju» niet:»,ns išr.išvtaM ‘‘Ke- 
Te- t-kaštuoja tik M.

« y; , ei dev.inotoją prisimins

p«-r ištisos metus.



Nr. 6. Vasario C. 1937P;.’!

McĮihos vargus;

ATSIMINK TičVYNĘ

Brangu> iioli «iarbir.:nke. 
Iš: reni.as čionai.
Nors tėvynę atsiminki. 
Kurioj gyvenai!

Atsiminki sena tėvą.

Ir tą sodą ir tą 
žagrę, noragus .. .

pamiršiu to takelio 
Ties sena gryčia.

140 mi* lr to kryžiaus šalia keli 
Su Dievo kančia.--

pievą.

Yra vietų, kui tarp me- laiką vargina apie 
tų laikų nėra didelio Uiir- lionų žmonių, kitus netpa- 
turno. Ten ir žiema nuo kartotinai.
vasaros nedaug tesiskiria. Iki šiol vis nevyko suras- 
bet gyvenantieji nešiltuose ti tikrų vaistų tai ligai gy- 
kraštuose tą skirtumą la- rlyti. Dabar jau yra išrasti 
nai jaučia. Ten kiekvienas skiepai prieš slogą, jie 
laikotarpis kitaip veikia ir duoda gerų vaisių ir tiki- 
i mūsų sveikatą. masi, kad netrukus bus

Metropolitan Life drau- įveikta ir šita apkrečiama 
dimo draugija, pasirėmusi liga, kaip jau yra nugalė- 
turima medžiaga, patyrė, tos ir daugelis kitų. 
kad žiemos metu žmonės .
serga dvigubai daugiau ne- Mokslininkai nemano, kad Nėra kiauto, tė\\nė.
«u^vasara- kad sausio-ko- Pats oras >Ta svar* Lietuva brangi!
vo mėnesiais iš 1000 žmo- ^lausia priežastį* tokių h- yors jos neregi... 
nių Įvairiomis ligomis su- kalP slogas, gripas ir t.t. Brangus broli darbininke, 
serga 2VO, o tuo tarpu va- J.ie kad oaug kas ge-, 
sara—liepos, nigpiūeio mė- l lau jaučiasi ten» kame oi a*
nesiais tesusenra vos 110. -xia ^a}tas‘ aiba kalnuose.

kur sniegas ir vasara neis- 
tirpsta. Sakoma, kad “žie
mos ligomis” greičiau su
serga tie. kurių kapiliarai 

< pačios ploniausios kraujo 
gyslelės! yra sugedę, blo-

iigžili’.tėDar bešviečia ten
Vasaros nakty: 
Iškukuoja dar gegutė. 
Italija, ta pati .. .

Gal dar žydi žalias daržas 
Aguonoms margoms, 
lr linguoja senas beržas 
Liūdinčioms šakoms...

Ar tavo minty išdilo
Dirvonu vaizdai 
ir paveikslą žalio šilo 

Širdy praradai?

KELEIVIS, SO. BOSTON

ATSIVEŽĖ VAIKI S 16 AUSTRALIJOS

JohnKarl Doering iš Oronville. Calif.. karo metu bu
vo vedęs australietę, bet ją vedybos nebuvo laimin
gos. nes po kurio laiko žmona susidėjo su kitu. 
Dabar jis išsirūpino iš Australijos atsivežti dvi savo 
dukteris ir jas auklėti-

Įdomu, kad tos pačios 
bendrovės duomenimis- 
kiekvienam metu laikotar
piui esama net būdingu li
gų. To dėl galima kalbėti 
ir apie “žiemos liga “

š

Ištremtas čionai.
Nors Tėvynę atsiminki, 
Kurioj gyvenai!

Jonas Kmitas

Joseph Grushas. Chicago, lll-,' Klimavičius. Madas

, VINCAS KRĖVĖ

Daina apie Erelį
(Tęsinys)

gyvenimo palyginimai
Pasodino žmonės Ereli Į narvą ir pastatė ji ten, 

kur buvo daugel paukščių, ir laukinių ir naminių.
Duvo ten strazdų, žąsų ir kalakutų.

i lr pastatė narvą, kur buvo patupdytas Erelis, i pa
čią gražiąją vietą. Džiaugėsi žmonės, kad turi pasiga
vę Ereli, visų erelių ereli. Bet negėrė, neėdė nieko 
Erelis, tik daužėsi i narvo sienas, draskė vielas nagais,

į laužė snapu, mušė sparnais.
Nusilaužė' Erelis snapą, nagus aplaužė, susižeidė 

ligi kraujų krūtinę, apsimušė sparnus, bet nesiliovė 
laisvėn veržęsis.

Ir narve nenorėjo žmonių vergas būti... Laužėsi 
ten, kur mėlynos daugaus erdvės ji šaukė.

Ir matė tai kiti paukščiai- kaip žmonės Ereliu 
: rūpinasi, matė, stebėjosi—ir Erelio suprasti nesuprato.

—Koks jis nedėkingas!—kalbėjo strazdas: — kad 
i manim žmonės taip rūpintųsi, dieną naktį jiems švirkš- 
i taučiau.
i * —Ir ko jam! — kalbėjo antys:—žmogus peni ji,

NEĮEINU f VAGĄ

Siunčiu $10 savo ir Nel- 
lie Straukas prenumeratai

s.* • mėneri dan ?iau išsitempia ir susitiau- sumokėti ir už 2 kalendo-
*tai sausio mene*! dau- £ i moksliniu ™s. Jei kas liks, tai pa

gulu sergama skilvio, zar- kia- *>al kūne mok. linui M-iikir
nų ir tulžies ligomis. Vasa- kai sąko, kad ligų šukele-į
i io mėnesi daugiau negu ki-a iiusu n mikiobų nuo-į - ~oi
tu metu pasireiškia skilvio ^aT pdna mūsų kūne. bet jie ♦ 
ir dvylikapirštės žarnos TOUm> žalingi tik tada, ka- 
žaizdos. Nuostabu, kad va
sario mėnesi dažniau būna 
kraujoplūdžių iš skilvio 
žaizdų.

Kovo mėnuo pavojingas
Ėirdies ir kraujo indų su- tamPa mažiau atsparus su 
sirgimais. Tada būna dau- Jals kovoti, 
giausia širdies smūgių dėl. Bandymais Įrodyta, 
širdies kraujo indų užsi-' palankumas * žiemos 
kimšimo. * ‘ i goms” daug pareina

Kovo mėnesi daugiausiai šilumos paskirstymo kūne.: 
vyrauja artritiniai ir reuma-; Dėl šalto oro kūno pavir-

tėvo pyp- 
fondą. Jo pypkė, atro- 
visai nusidėvėjus- gal 

pradėjoir Maiki? ia
da mūsų kūne sukrinka tie vallcp- negalima pa-
ar kiti fiziniai veiksmai Judviejų pasikalbė-
(kraujo apytaka, medžią- .ūmai teikia oaug pasiren

gti pasikeitimas, šiluma ir kinimo.
„t.t.) ir mūsu kūnas dėl to Po mano brangaus vyro 

Antano mirties vis dar ne-
oro 1 » 11i:au u ĮKlpl

kad
li-

nuo

turiu visokių reikalų su
tvarkyti. noriu ir nameli 
parduoti, nes jis dabar li
ko toks šaltas, nemalonus, 
nenoriu jame gyventi. O 
šiandien vienai didžiųjų 

dirbtuvių Nash au
tomobilių dirbtuvės darbi
ninkams sustreikavus, gy
venimas sustojo ir tokiu lai- 

' ku namą parduoti neįma
noma. Turiu laukti ir pa

i * • • • • 1 • Į IĮ* 1 "I Itiniai susirgimai. Kaulų ir'sluJę jaučiame kraujo ato- j/ n " u 
sąnarių skausmai, kaip ži-Į^lūgĮ- jo čia sumažėja, to" TnTr,n^l];1 
noma. yra labiausia būdin-j dėl mūsų odos ir nosies, 
gi artritiko ar reumatiko^ ausų ir kt. gleivinės plėvės 
nusiskundimai, jiems jie atsparumas mikrobams su
yra geriausias barometras silpnėja.
oro pasikeitimui Įspėti. Aiš- šaltis, suspausdamas krau-!
vin-jinu Vorj šaltais žiemos! jo indus, taipgi ir širdies,' p.., . \ulėtėja kortizo-l arterijas, apsunkina šMiir DekoJu mano vel.on.o 

f ii......•_ vyro paminėjimą ir uzuo-
kinama, kad šaltais 
mėnesiai
no barmeną gaminančių liau kraujo indų dalbą ir todėl 
kų veikla, o tas harmonasį <Iėl nepakankamos kraujo 
yra kaip tik reumatą nai
kinanti priemonė, to deltos 
rūšies susirgimai padidėja; 
kai kraujuje sumažėja kor- 
tizonas.

Žiemos mėnesiais gera 
dirva ii

cirkuliacijos žiemos metu ir 
būna daugiausia širdies 
priepuolių.

Manoma, kad geriausia • 
priemonė su žiemos ligomis: 
kovoti yra rūpintis

jautos pareiškimą.
Barbora Krušinienė

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANŲ

M.
duoti: Ohio

užkrečiamoms Ii- kūnui pakankamai “kuro”,'.už^kj..kl.i,endoril5 
goms plisti, žiemą daugiau! kuris palaikytų kūne reika-;1111' tl1o e e 
būna ir visokių nelaimingų: Jingą medžiagų apykaitą iri juHus verba. Chicago, Ilk, 
atsitikimų (griuvimai, nusa-Įgiluminę pusiausvyrą, ki-i atnaujino prenumeratą ir užša
limai. eismo- gaisrų nelai-: taip sakant, maitintis tokiu; kė kalendorių K. Balkiui, šve-

Gavėnas, iš Cleveland, 
atnaujino prenumeratą 

K. Gavė-

maistu, kuris turi 
Žiemą ii’ radeni geriau- kalingų kūnui medžiagų— 

sias laikas ir slogai, gripui baltinių. angliavandenių, 
siausti. Nekalta, rodos, ta riebalų, mineralų: tinkamai; 
slogų ligelė. bet, žiūrėk, apsivilkti ir turėti savo svei-į 
vien šitame krašte ji per
metus ilgesni ar trumpesni pratimų-veiklos.

mės ir t.t.).

užsakė laikraštį metams Alek- šuo Vitkauskienė - Klimavičių- . ^ ... ' butų netoks puikus. Jo žmogus
sui Bartkui. Toronto. Kan;«Si. • cė, Ona.
ir Viktorui \Vaituloniui. Man- Kondrotas, Jonas, Alekso sūn. 
leno, III. ’ Lubinaitė - Neberežienė, Mari-

• ; joną.
Mrs. Chas. Berguson iš La»- Maurus, Antanas. Jonas. Nata- 

rence. Mass., atnaujino prenu- Jūa» Nikodemas ir Ona. gyve- 
merata ir užsakė kalendorių ne Chicagoje.
Antanui Latviui. Pelham, N. H. Mažutytė, Bronė. Vinco duktė.

• i Notmonas, Karolis, iš Daržinin-
J. Mackų nas, iš Darbv, Pa., daliosios vai.. A ilkavis-

atnaujino prenumeratą ir už- aP’, 
sakė kalendorių Mrs. Elizabeth “askanska
Klemkai. Philadelphia. Pa. sūnūs.

• Pumputis. Mykolas ir Pranas-
. .Ralys. Antanas. Jono sūnus, išJ. Ramon- -- —-

■ ir narve nelaikytų. Sako, jis kalnuose gyvenęs. Argi 
, ten taip gera, kaip pas žmogų. Argi ten rasi tiek
i varliūkščių, kaip čia....
1

—Ir mėšlynas gal kur geresnis!—kalbėjo gaidys: 
. —tai pakrapštytų dabar, jo nagai tokie geri. E, kvai
las paukštis, savo laimės nesupranta ...

—Žmonės kalba, kad šalti tie kalnai, amžina žie
ma ten gyvena—tarė pralėkdama kregždė, kuri toli 
buvo, daugel matė.

—Ir ko jis taip pučiasi, ko didžiuojasi!—kalbėjo
at is Teely. Pa., at- Pečiuliškės k.. Varnių vai.. Tej? kalaKUuus;—kad jo butų nors snaplys, kaip mano.

naujino prenumeratą ir užsakė į ap. i —Arba tokia uodega, kaip mano,—atsakė povas.
kalendorių savo giminaitei Mrs. RaiyS Petras. Jono sūnus, iš __Arba lianai Tai ne kažin kokie io narai» frBučkis. \ įctona, Australia. p^riikin k- ^k-auHviiė< v-u 1 ai oa nagai... i ai, ne Kazin kokie jo nagai! Ii

. • . . Kigės aP: ‘ ’.mano ne menkesni. Ar gal aš negaliu pasipuikinti sa-
Kruszinis is Keno- šerečkis, Juozas, iš Gudelių k. j vo skiauture. Niekas tokios neturi... Ku-kureka! 

sha. \vis-. atnaujino prenume- šikšnius, Adomas. Prano sūn.! 
ratą ir užsakė kalendorių Mrs. Stapulienė - Jodaitė. Ona. iš

Vvtautas. Vacio

visų rei-! d2io'?_____ ______________

katai atitinkamu fiziniu

PATARTINA VISIEMS ISIGYTI

.V.4t7.4 VALGtV KNYGA ,
Su Tarptautine Virtuve, tu Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kuria paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius ; 
valgiu- iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kejiti Įvai- ■ 
r.'us p agus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso- 
kių raudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie i 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. į 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo- i 
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. : 
“Nauja Valgių Knyga” turi 186 puslapius. Ji para- » 
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joa kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
06 E. Broadvray So. Bootoa 27* Maso.,

IŠDIDUS PAPA

Monako kunigaikštis Rai- 
nier dalyvauja -avo <Juk- 
terš gimimo registracijos 
iškilmėse. Dukters gimimu 
džiaugiasi ne tik tėvai, bet 
ir visi monakiečiai, nes jei 
kunigaikštis neturėtų Įpė
dinių, tai jam mirus. Me
nam tenka Prancūzijai ir 
tada jie turėtų mokėti mo
kesčius ir atlikti karo tar
nybų. o tų pareigų dahar 
jie neturi.

žeme
Sh<»re

Ilk.
Jin

ištraukus. 
Ind.

ueveriey Laukuvos
švedas, Mikas.
Tinkūnas. Veronik: 

iš Chica^i, Endicott. N- Y. 
prenumeratą-Tulkus - Gerkaitė. Julija, gy- 

Annai Silvers, Knox. Ind. venusi Čikagoje-
--------------------- ------------------ - Valiūnas. Antanas.

Vaškys. Kostas, iš Plungės. 
Vanarauskas, iš Skituriu k .

Frank Smilger
atnaujino

KONSl LATO IEŠKOMI

Adaškevičius, Povilas.
Aleksaitienė - Vokietaitytė, 
Magdė, ir jos sesuo šalaševi- 
čienė. Elsė-
Aušra. Jonas, Jurgio sūnus, iš 
Degučiu apylinkės, Zem. Nau
miesčio vai-. Tauragės ap.
Bajalytė - Kripienė. Teodora, 
vyras Kripas, Motiejus, ir sū
nūs Jonas ir Mykolas.
Baranauskienė - Didžiūnaitė.
Ona. ir jos broliai Didžiūnas. 
Ambrozijus. Jurgis ir Tarno- ponia 
sius. vaikai Karolio.. jos
Barkauskas. Emanuelis.

—Neturi, neturi, neturi,—rėkė vištos.
Ir ėmė paukščiai ginčytis ir bartis ir būtų susiko- 

gyvenusi vę, susipešę. Bet štai žmogus išėjo ir pabėrė glūdų, 
j Visi paukščiai pamiršo savo barnius ir nubėgo lesti. O 
i prilesę vėl susirinko i Erelio namą ir peikė, kam jis 
i veltui didžiuojąsis puikinąsis. Kad geras būtų, žmogus 
laisvai leistų iš narvo... tik sparnus pakirstų gal kaip 
strazdui... ir nagai reiktų pakii'sti. nes su tokiais na-Simno parap.. Alytaus ap.

Zakarevičius. .Martynas, su šei- gaįs a,gį galima gvventi...
Ieškomieji arba juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiiieo- Bet Erelis neklausė ju kalbos. Jis nepalietė nei 
t: i:
Consulate (Ten.

i• -ėdesio, nei vandens. Jėgos ji apleido, sparnai jau ne- 
‘ beklausė. Kampe narvo tupėjo niūrus, o kraujas bėgo 
iiš sužeistos krūtinės... Mirė Erelis... laisvės netekęs 
i ir gyvybės neteko. Tegu žino žmonės, kad Erelis, lais- 
' vas gimęs, ir name moka laisvas mirti ir žmonių ver- 

is Eurot; < sugrjzo, ney>us jęols nai-ve kūnas, noi’s pavergtas, bet kas 
paklausė: ’ palauš Erelio puikybę, kas jo dvasią nužemins? Aukš-

—Ar tamstos i savo kelio-'P lakioja, dar aukščiau nei jo sparnai pasikelti 
Bružas, Pranas, Domo sūnus. n^s niaršruta buvote it rauke ir gali! —
čepelis. Dominikas, gyvenęs Roma, _ teisybę ....................................... _

nežinau, nes mano vy-l . Val’. Jus zm°nes, pikti žmones- kam nuvaikscio- 
ra.s visuomet pirko bilietus,—' Eieli, visų erelių ereli

41 \Vest S2nd Stret*t 
New York 21. N. Y.

Smalsi keliauninkė

Neseniai iš Europo

; mama

V

West 35 St.. Chicago. III.
Daugėla (Dovgiallo). Aleksan- ^ms, 
dras. Prano sūnus.
Draugelis. Bronius, Igno sūn- atsakė smalsi 
Dudutis. Vincas, iš Valkininku nja$s? 
parap.. Vilniaus ap.
Gedutis. Kostas- 
Gradinskas. Povilas, iš Pasva
lio vai.
Grakauskienė - Grušaitė. L’rš®-

keliauninkė. (Pabaiga)

ATSILIEPKITE

Mes norime vykti i Arizo-
lė, iš Verdulių k., Šiaulių aps., na apsig\A enti. Katrie ten i
gyveno Gary. Indiana. ovvonnt' ’ nnin’vkit ninm<
Ivdškus, Juozas. gyvenęs P'enat’ niumN
Spring Valley. koks oras ir kitokios gyv.j
Juknevičienė - Kaniau^kaitė, sąlvgos. Būsime dėkingi. 
Marijona■ ir jos sesuo Vaiva- ' M. Waitkus, Į
(šiene \ alese. is Žiogaičių k..
Naumiesčio va!.. Tauragės ap- 
Katinskas. Dominikas ir Juozas.

PRISIPAŽINO NVilDĘS

Kdward (Bennie) l)edwell (vidury be kepurė*) rudo 
policijos abdovam* Chicagos priemiesty griovj, j kur) 
jis nu kitu vyridkiu Įmetė pirma primušę iki sąmonės 
netekimo, Barbora Grime**, 15 metą, ir jos seserį Pat,
13 metą. su kuriomis jie savaitę girtuokliavo.

. — .-LUM

22 Stagg St, 
Brooklyn 11. N.

OOOOMOOOOt

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro- 
ivi.”a užrašiau jai "Kelei . 

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 Motelį Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

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

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

Ktltivit
E. BraU«W. Sa. BaOaa 17.
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Iš Pietų Amerikos
URUGVAJUS to, ko tikėjomės”.

se kolūkiuose kolūkiečių Jos vyras buvęs jūrinin- no išvežiotojai ir kiti dar- čiams kuo plačiau išnaudoti 
1 darbas gerai apmokamas" kas. Laivas, kuriuo jis bininkai grasina streiku, šią retą progą, ir atvykti
Už darbadienį, pavyzdžiui, plaukė, nuskendęs prieš 2 jei jų reikalavimai pakelti pasiklausyti, 

f vilkijos rajono Čemiakov- metus. ‘atlyginimus nebus paten- J. S.
škic vardo kolūkyje šiemet Tompson tuo nepasiten- kinti.

Dar apie “delegaciją”

Jau esu rašęs, kad važia
vusi į Sovietų sąjungą ir 
lJetuvą lietuvių “delegaci
ja” buvo pačių komunistų 
iš savo “smetonėlės” suda
ryta, kad jos kelionę ap
mokėjo Sovietų sąjunga, 
kad ją daug kur važinėjo, 
daug ką rodė. kad Lietuvo
je žmonės ją sutiko nedrau
gingai, bet nebuvau atkrei
pęs dėmesio į tai, kad jai 
nebuvo parodytas tikrasis 
Lietuvos gyvenimas, žmo
nių skurdas ir valgas.

Sugrįžę Maskvai ištiki
mieji Rasikas, čiaplikaitė, 
Revuckas, Diktaraitė, Kurk
lietis, Trinskis visaip giria 
ir zalatija dabartinį Lietu
vos gyvenimą, bet daugu
mas tyli, yra nusivylę ir 
nenorėdami į klausimus at
sakinėja, kad “ten daug 
ko trūksta”, kad “išvyku- 
sieii iš Pietų Amerikos, jei

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei-

neturėjęs laiko pas savo jp rublių pinigais. Kapsu- tvirtino, kad ji turėjo teisę Pagal klubo įstatus kiek- —*------------------------------- —
gimines pernakvoti, niekas j^o rajono ‘Šešupės’ — po 3 ištekėti antią kartą, nes ji vienas, norėdamas tapti,
be palydovo negalėjęs su kg. grūdų ir 7 rublius pini-stropiai ieškojo savo pirmo- klubo nariu-šėrininku, pri- Floridoj ,.artumu
namiškiais pasikalbėti ir i!- gaiš. Vadinasi, gerai tvar-jo vyro, bet jo pėdsakų ne- valo būti ir šio klubo pa- ^^„tuotas. įlnn.a m jau am
giau kaip porą valandų pas kantis, kolūkiuose galima surado. Ji net skelbė laik- talpinės draugijos nariu, t i trobesį. Kaina $8..w>. Ts
juos pabūti. ' gyventi pasiturinčiai”. , raštyje ieškanti savo vyro.

M. Kr&sinskas Neabejojame, kad tuose Tompson prieštaravo sa-Į .
---------------------------------kolchozuose tiek mokama,į kydamas, kad pagal NewA*ena moka kas mėnesį 50 ‘^‘ZOVJ

KĄ JIEMS RODĖ? ‘ nes jie rodomi užsienie-j Yorko valstijos įstatymus ji i centų ir ligoje gauna pa-
_______  i čiams, bet kodėl Revuckas turėjo palaukti 7 metus po šalpos $5 savaitei. Antra

Mūsų korespondentas M J neparašė, kiek tokių kol-j vyro dingimo. Ji šito ne-l klasė moka $1 mėnesiui ir

Ki
kad ta iš Urugvajaus
žiavusi ‘delegacija” nematė rublio už darbadienį nepa- 
tikrojo Lietuvos gyvenimo,' jė?ria išmokėti. O antra 
kad jai parodė tą, kas pro-\eifcus ir tų geriausių kol- 
pagandai buvo .reikalinga, ebozų darbininkas, išdirbęs 
Tas aiškėja ir iš vieno “de-; Per metus 300 darbadienių, 
legacijos” šulo Petro Ra- "aus 2,100-3,000 rublių, tai 
vucko straipsnio “Vilnyje”J >ra d\iem kostiumams nu- 

Jis rašo, kad Urugvajų- įpirkti.
sklidusios kalbos apie —

į Įdomu pažymėti, kad nė (ly5G Red.) žmonės kine ir iškėlė teisme ištuo-Į Vvtauto klubo vatus 
vienas ‘delegacijos narys caus pO 5 kg. grūdų ū* po kos bylą. Teisme Johns

l’jrrtuu.Mlu Foto Studijų

Dėl sveikute.- išvažiuoju j Kali
forniją. Vienintelė studija, virš tri
jų tūkstančių (3<H*o> gyventojų. 11 
bažnyčių, •' dirbtuvės. 24 myli..- į 
Omanu, Xebr. Gal- reja dienos šviesa 
l'»XlS pėdų u kambarys. .<|5..»’i 
icndos. Rašykite:

Art Studio 
• 31-B Sharp St..
C lenv.MMi. lowa (7

Žemė ir namai Floridoj

I akrus žemės, i 
vienas blokas nuo 1-o kelio, kelias

PAIEŠKOJ Iii AI

ie

Nario mokestis yra nedide- Parduodu namus.
j • • i i - patogumai. pusantroira dvi narių klase.'

l’airskau savo giminaičio <'bardo 
iKazimier.il Aukso, iš itumoni.škiu 
kaimo. Viekšnių parap. Jis pats ar 
ji žinantieji atsiliepkite:

.'Ir/. Mantu Slušinskis 
lltiei.'- Eureka St.
Detroit ::4. Mieli.

asinskas teisingai rašo ' ehozu yra. Vienas kitas, o padarė ir todėl ji neteisė- gauna pašalpos $10 savai* 
tta iš Ūmiajai nu™: Visu,'kitur ir nieko verto'tai ištekėjo. tek Pomirtinė abiem kla-

aip put 
kambariui, visi ■ 

akro žemės.' 
apsotintos palmėm, vaismedžiais si

nt bei u opom. .Miesto vau- __ -_________________________________
---- . - mylios nuo miesto, kaina Žekienė l'ršuiė iš Lietuvos paieško

P**” $2l>.<XMI. Kreiptis: Antano, Jono ir Kostanto Petrausku
Joe Pundin ir Antosės Petrau-kaitės. o taip pat
1643 N. W. 43rd Avė. Kazio Stepanausko. Jie patys ar juos
Miami. Fla. (♦») žinantieji atsiliepkite:

bloga kolūkiečiu gyvenimą/ 
“Tačiau, aplankę Kapsu
ko rajono ‘šešunės’ ir čer-.

Kaip spręs tumė t 
šitas bylas

niakovskio vardo kolūkius,: 
ealėtu grįžtų, kad neradom mes pamatėme, kad genio-

Uršulė Žekienė 
Lietuvos T. S. R.
Kauno sritis, Kybartų ra j. 
Gražiškių km ir paštas

BIBLIJOS TYRINĖTOJU 
GARSINIMASsėm vienoda — $200, vai

nikas ir kiti nariai palydi 
mirusį į amžinojo poilsio 
vietą.

K.-..: mirusius ir pasakojimas, kad tokius i Klubo nanU gali būti mišios palengvina ir sutrumpina •__
kiekvienas geras lietuvis, kentėjimų tų, kurie, anot jų pasako-i p (
. . .. jimo. vra aisiuūrę sveistainėje, vi-', .
kuns yra ištikimas ne tik sai nėra Kristaus patvirtintos :r

paramos įkvėptajame 
Pardavinėjimas atlai-

Kanadai. laiminimas paveikslų ar stovytų
, . , .. . , ir t. p. už atlyginimą yra nekrik-
Sia draugija turėtų dau- ščioniški ir nešventi darbai, kurie

Teisme ta byla buvo 19- 
51-ais metais ir kaip ma
note jis ją išsprendė?

Tompson bylą pralošė.
Teismo sprendime sakoma, 
kad Johns antrosios vedy
bos yra teisėtos, kol nebus
kitaip įrodyta. Ne žmona J vo kilmės kraštui, bet šventraštyje 
turėjo įrodyti, kad jos pir-’ >r 
masis vyras mirė- bet ant
rasis vyras turėjo įrodyti, 
kad pirmasis vyras gyvas.

DIEVO PASKIRTIEJI AMŽIAI
Baimę įkvepiantis pasakojimas 

apie amžinų kankinimą nusidėjėli j 
nėra krikščioniškas. Mišios už nu- i

Antanina Murauskienė paieško sava 
brolio Vinco Diliaus, gyvenusio Kau
ne. Kreiptis:

A. Murauskienė
Kukštėnų km., Dotamų apylinkė 
Kalvarijos raj. Lietuvos TSR ( 7

giau susidomėti ir naujieji "etun J0.1?'.0?. daI.ies Dievo <iarbuo.se _°........................ * * a šiam Krikščioniškajam amžiui pra- v
ateiviai ir į ją stoti, nes ji • slinkant. 
priima visus be tikybinių irLK^XS‘

ieškomų Domicėlė Sabonaitč—Mil
erienė- iš žąslių narap. Kapciškiu 
kaime; Turiu svarbių žinių iš Lie
tuvos. Ji pati ar ją žinantieji atsi
liepkite adresu:

Mrs. Marcelė Wadell ilvoškąitė, 
543 Hyde Park Aye.
Roslindale 31, Mass. (7

iktol as Kutauskas iš Lietuvos i.a- 
( ieško savo brolių Liudviko. Juoza;»

Vienos proteinų baž-' MONTREAL, p Q 
nycios kunigas, išbuvęs ten: —

Didžiausioji Siuntiniu Firma Anglijoje 5 metus, išėjo 1 pensiją .; ijoinu# savavaliavimas
* Parapieciai nutarė jam mo-

TAZAB 0F LONDON
siūlo savo patarnavimą ir 10 metu patyrimą 

Iš ŠVEDIJOS per 3-4 savaites:
* Ekspresu maisto pakietai 
’ Vaistai oro paštu
’ Stiklai akiniams, der.tistų ir chirurgų įrankiai

K 1 
•JT '«•’

Siunčiame kX'X

keti pašalpos $200.
Mokesčių įstaiga tą sumą

“Nepriklausoma 
va” skelbia tokia

Lietu-
žinute:

Dabar beveik visai iš mados išėjės , □ t- . -r • . ■vardas nebuvo kr.!:-,* Leonardo KuUuskų. Ta.p pat ^s-
Dolltiniu skirtumu Valus Ščioniškas. Tasai vardas turėjo savo I sa.v? '<ene-.IMJIlUmų SKllTUmų. _ V ajus kilmę tvirtinime kad su b<nv-i3 .e v,s, pae.na .s M.lv.d.sk.ų
pradėtas sausio menesi ir susivienijusios Europos valdžios su-
tesis iki fzeiružės 1 d Juo darė Kristau’ karalystę, bet tasaitęsih IKI geguxeb 1 U. JUO lvirtjnįms buvo netikras. Apie to-
metu įstok nariu ir Tamsta. kį netikrų bažnyčių susivienijimą su 

'civilinėmis valdžiomis buvo prana-

vien
kiemio. Jie patys ar juos žinantieji 
atsiliepkite adresu:

Mrs. Elen Tureikis (Blystrumailė) 
143 l'ierce St..
Philadelphia 48, Pa. <8

M. laikė darbo pajamomis ir<“Lonqueuil atgavo mokyk- 
£ į reikalavo mokėti mokestį.! los patalpas dėka T. kun. 
I i Kunigas nesutiko ir bylai dr. J. Kubiliaus intervenci-
X

J. Valeika ! šaujama šventraštyje kaip apie dva 
____________ siškos prasmės paleistuvavimą. Bii»-

■ lijos mokinimas apie tokį nelegališ- 
. ką bažnyčios susivienijimą su val- 
; stybėmis, simbolizuojamas ištvirku- 
! šia moteriške, sėdinčia ant raudono
■ žvėries, ir pasakyta.' kad ji apgirdė 
' "savo |>aleistuvavimo vynu” visas 
i tautas. Todėl nereikia stebėtis, kad 
' Europos tautos beveik nuolat užsi-4 Vai po! ifn’iinėjo karais, kraujo praliejimais 

. _ . . ir neapykanta, per visą dvasiški jospietų Tarptautinio instituto! viešpatavimo laiką senajame Romos

DETROIT, MICH.

Nikodemas Baranauskas iš Merkinės 
miestelio ieško brolio Kazimiero 
Rimkos, kuris iš Lietuvos atvažia
vo į L'.S.A. PJlO metais. Jis pats 
ar jį žinantieji atsiliepkite šiuo 
adresu:

X ik. Baranauskas 
7509 Chalfone St.,
Petroit 38. Mieh. (6)

Paskaita apie dantis ir 
jų priežiūrą

Vasario 10 d.
g; nuėjo į federalinį teismą. 

Teisme kunigas aiškino,
jos pas vyskupą ir dabar 
tęsia darbą ten pat....” 

Keisti čia mokyklas tvar-

Iš ANGLIJOS per 7 savaites:
* Angliškos medžiagos kostiumams ir apsiaustams nuo $15 iki 
f Vilnonės medžiagos Moterų suknelėms nuo $10 iki $18
* Vilnoniai nertiniai ($10). anatiniai ($10). kojinės C$3.40)
* Šiltos pirštinės ($2.00 iki $10.50), moterų skaros ($4 iki $15)
® Odiniai batai ($13.50). kailiniai batai ($18)
* Rašomos plunksnos ($6.50j. laikrodžiai ($39.50)

TIK GERIAUSI ANGLŲ IŠDIRBINIAI—Gavėjas nieko čiais neapdedamos. Mokes-į ju mokesti mokykloms* išlai 
neturės mokėti—Ga ra n tuo ja m gavimą 

Dėl Informacijų. Katalogu ir Pavyzdžių pašaukit ar rašykit £
TAZAB OF LONDON 

51 Reservoir St.
Cambridge 38, Mass- 

Tel. KIrkland 7-9705
Prašom atsilankyti!!! Nuo Harvard Sq. imti Huron busa £ ’

‘ X ■

*
‘X*
X ;'K’ 'X X X ; A

kad tie jo gaunami kas mė-
nU° $2«0 nėra alga, bet! kantieji įstatymai. Mokės- patalpose 111 Kirby Ave.,!l’X“*i'/,,,.f s,v. PascK.j»s. ka.i 
S.o dovanos mokes-jėiy mokėtojai moka specia-- (priešais meno muziejų) jeitM i visą pasaulį ir skelbtu Ėvan

Aš, dėdė Adomas Juodelis, paieškau 
Jurgio šulskaus sūnaus Mykok» iš 
Janydšių vienk., Anykščių valšč., 
Utenos apskr. Atsiliepkit:

Adomas Juodelis 
4X34 Wegg Avė.,
Kast Chicajro, Ind. (•»)eliją, ir padarytų mokytinių iš vi--- - as, « ..u « ''lr1llba.__ ___  -^s—___ ___  _______

na., «».'"«« . S įstaigos atstovas ąiški-ikyti bet'pačte mokvWos: kaitą iš 'danuThiSiios'S. ‘S,“
Del Informacijų. Katalogu ir Pavyzdžiu pašaukit ar rašykite Po niiešincai kad tai vra N j j * i« *•, t- ’a.- ii.- j x j i. .pasidarytu Jėzaus n.„^jv....TAli OV mvnnv * . puesingai, Kd« uu yia atiduodamos atskiru tikybų ties. Kalbės dantų daktare! šauliui, kurs girdėjo jų sk

* uždarbis ir tun būti mokės-; i.ipr-nni. V1',^;njnunl R Gmzdionė Tėiiniii<5 np ibuvo tai tik liudijimui Matoai Reservoir St. « hieoonų n jų ursimnKO, d. urazaiene. Įėjimas ne-,Xe visi jtikfjo šitam skeUji
Cmbridre 38. Mass. |, etų apdėtas. Kaip Tamsta k kontro]ei. Ta pa?

1M. MM 7-9-05 S;ta bylą isspręstum? 'tvirtina ir čia minėtas'fak-
Prašom atsilankyti!!! Nuo Harvard Sq. imti Huron busą«' Teismas sutiko, kad ku-!4~€ 

nigo gaunamieji kas mėnuoi
ew»oe«©ooocxxxxxxx»0GO«xxxxxxxxxi3oc«ixx^x^xxj?xxxx>;>scc yra būrio žmonių, ne-! Gresia streikas _____ _________ ______ ____

norinčių, kad jų kunigas, didžiųjų pieno per- tų išlaikyti sveikus dantis?
skui'Stų, laisva do\ana. Tai dil-himn hondivniu — Ror- Tu i nirmo čirte cTičioc ttoc. 

i ne alga, nes ji mokama sa
vanoriškai ir gali būti kiek
vienu metu nutraukta

Mokslas - Literatūra - Švietimas
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 

ypač tu. kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir 

kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol 

pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $5-00! 

Tuoj kišk penkinukę i voką ir siusk, nes tokia proga atsi

tinka rečiau, nei aukso klodų 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.

-149 puslapiai, ilustruota. kaina............................................................................ ............... . $4.00

ČLIUPTAKNIAl (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 . . . $-300. 

Visos 4 knygos sykiu tik už S5! Bet kas nori 1. 2 ar 3 kny

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

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

•»BtXJOn»WW<*a«OO«X3C*X5O«OC>«53eXX50C®COCXXX*XXXXXX5e«OOO©

j SUSIVIENIJIMAS UETUVUJ 
AMERIKOJE

KVIGTIA mes | BENDRA UETUVYBtS DARB* 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Uetuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

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

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar- 
bai ir pasiekti nuopelnai apraiyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa- 
rašysite si<a sekretoriui:

OR. M. X VIN1KA8
307 Wust SOtli Straut, Naw York 1, N. Y.

i-nnsia ros- ....

mokamas.
Tema labai svarbi, 

dantų stovis atitinkamai,15:14- 
‘veikia visą žmogaus orga-

isuose tautose 
mokytiniu. Pa

skelbimu. 
24:i I)

įtikėjo šitam skelbimui ir 
! šventasis Raštas aiškina, kad skel- 
'•bimo tikslas buvo “paimti” iš pa sau- 

nCS lio žmonių "Jo vardui.”—Ai». Darb.

(Bus daugiau)
■I

Ona šalaševičienė Lietuvoje paieško 
Magdalenos Snaudžiuvienės, taip 
pat Povilo Snaudžiaus ir Antano 
Belžaus žmonos ir jos vaikų. Jei 
esate gyvi. parašykit:

Ant. šalaševičius 
Mockų km., Kalvarijos raj. 
Sangrūdos paštas
Lietuvos T.S.R.
U. S. S. R. (O

. . Daugiau vra pasakyta knygutėje
nizmą. Kasis mūsų nenore- štai Jūsų Karalius, 145 pus. 25 <•..

neturtingiems veltui, turime ir ma
žesniu spausdiniu nemokamai. Pra- 

444 S. Li- 
Ill.

dirbimo bendrovių — Bor- Tai pirma šios lūšies pas- šom kreiptis: 1.. b. s. a. 3 
dens, Juol>ert ir Elhurstpie- Laita. Patartina detraitie-; ===========

I

Mister Tompson vedė 
Miss Johns. Po kelių mė
nesių Tompson sužinojo, 
kad jo žmona jau buvusi 
ištekėjusi. Tikrų įrodymų, 
kad jos pirmasis vyitis mi
ręs, ji neturėjo, bet ji aiš
kinosi šitaip.

ęKlU)|

NEW ERA

20DYNAS
A. LAL1O

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14
I

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.Naujos Gadynės vartotojų REZO
LIUCIJA. Iš Detroit rašo: Du sykiu 
išmazgojus galvą—niežėjimas dingo, 
tas mane ir užganėdina. Iš Cicero 
rašo: Niežėjimas kad ir mažas, bu
vo priežatsis pleiskanų, o ta* bu
vo priežastis plaukų slinkimo, NEW 
ERA mišinys tą viską pašalino ir 
plaukų slinkimas sustojo. Iš Chka- 
gi.s rašo: Visi turėtų mėginti XEW 
ERA— aš tik 5 savaites vartoju ir 
matau nepaprastus rezultatus. St. 
Straukas iš Ind. pakartoja: Mėgin- 
kit visi NEW ERA, nesigailėsite.

Siųskite $2 už 8 ox. butelį.
F. BITA UTAS

.302 Teari St.
Denver, Crio.

LYTIES GARBINIMAS 

Parašė T. J. Kučinskas

HARTFORD. CONN. ir 
APYLINKĖS MIESTŲ ŽINIAI

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.

1530 Bedford Avė 
Brooklyn 16. N- Y.

Atidarė savo ofisą šiuo adresu:

651 Albany Avė.. 
HARTFODR. CONN. 

Telefonas: CHapel 7-5164
Mūsų firma patikima siunti

mui siuntinių j SSSR. Lietuvą. 

Latviją. Estiją. Ukrainą ir ki

tur. Esame Įgalioti Inturist 
Maskvoje. Muitas apmokamas 

čia- Garantuojame pristatymą. 

Atidarą kasdien ir sekmadie

niais.

APSIVEDIMAI
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
Kvro būdo moterimi. Esu nevedęs. 
Geistina be vaikų. Galiu gauti pen
siją. )>ct dar dirbu.

John Lipson I*. 0. Bos 50
Sparkill. N. Y. <7

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. je ar mergina apie G0 

Skaitydami, sužinosite dievu kilmės istorija. P. 144- Kaina tik- ’~u 'iasi’“n"t,s- Ka?i-Vt 

tai 1.50- Knvga galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane

APKIVEOIMAl
Noriu susipažinti su gero būdo naš- 

metu. Aš

Jeigu norite siųsti siunti
nius į SSSR, Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Ukrainą ir Intus 
kraštus, kreipkitės j se 
labiausiai patikimą firmą.

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.
1530 BEDFORD AVĖ. 
BROOKLYN lt, N. Y.

Telefonas INgersol 7-7272 
ir INgersol 7-6466 
kuri įgaliota Inturisto Mas
kvoje priimti muitus čia vie
toje. Atidaryta kasdien, 
taip pat sekmadieniais 
nuo 9 iki 6, šeštadieniais 
nuo 9 iki 4.

Pilnai Garantuojama

T. J. Kučinskas 740 W. 34lk SL, Chiragn 16, III.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

71
Užsisakant 

636 Brondvray, Se. 17, Mest.

4712 Fredrrick A ve., 
Ikdtiniore 2?\ Md. (Gi

PLAŠE 2OLC
Plašė ara Asuklis- 

Ožkabarzdis žolė 

nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vf-mimo, vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi,

lytiškų ligų. šita žolė yra tur

tinga mineralais, kaip tai: Cal- 

eitim. Silicon, Sulphur. ir vra 

žmonių, kurie negeria kavos ar 

arbatos, tik geria šitos žolės ar

batą. Svaras $3.00. Medleva Žie

vės via geriausių gyduolė nuo 
vidurių užkietėjimo, geriant 
daug ar mažai ji nepakenkia 

sveikatai. Ji lengvai iiuosuoja vi

durius. stabdo galvos skaudėji

mus ir priduoda kūnui gyvumo 

ir skaistumo. Svaras $2.00 
ALEXANDER’S CO.

414 BR0ADWAY 
So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
336 East Broedvvay, Ssntk Boston 27, Mass

f t

iKazimier.il
iarbuo.se


s

Poslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6. Vasario 6, 1957

Sveikina Dramos sambūrį Ruoškimės Vasario šventei M1RC L. SUDENTAS

Vietinės Žinios Iš Miami, Fla., K. B. Lietuvos nepriklausomy- 
Kraučiūnas be ko kita mums bes šventę minėsime sekma* 
rašo: dienį, vasario 17 d. 2 vai.

i Minės Nepriklauso* 
1 mybės šventę

Vasario 3 d- mirė Leo- I s + o so i r’M- i-i Lituanistikosnas Sudentas, musų laik-
u , *^*0 laužytojas. Vėlioms vasa,.io\6 dJ2 vaL

“Malonu iš laikraščio su- po pietų Thomas Park mo- sausio 17 d. savo namuose - pPt,.n nanmiuK 
žinoti apie dideli nuveiktų kyklos salėje, šiemet pa- sunkiai apdegė, buvo nu- ‘ 1 1 J J-

šventę

VISŲ LAUKIA.'4 A S KONCERTAS JAU ČIA PAT

J. Budreikients, West Roxbury, Mass., pasikalbėji
mas su dainininku Vaclovu Verikaičiu

vežtas j ligoninę ir iŠ ten Raudonojo Kryžiaus Canibridiiaus
nebegriŽO ' s*--vrius »av° prašymu iŠ Veronikos

{ Saparnicnės paieškoti jos dukros Jo- 
Velionis buvo kilęs išMit-' anos šapąrnytės - Andrišiunienės.
..... n,.,--.. ___ i -±'Ji gimė 1911 m. ir gyveno kadaise

Irost St., Cambridge, Mass.

Dr. B. Katalionū
SuL^S?%rts JSh

sositaius telefeM ar

£%*Bfce4e‘bi2L
“f:

Bostono dramos sambūrio grindiniu kalbėtoju busAl- 
tlarbą. Aš, vienas seniausių to (Amerikos lietuvių ta- 
aktorių- sveikinu Bostono rybos) sekretorius, “Nau- 
dramos sambūrio veikėjus, iienų” redaktorius dr. P- 
Taipgi sveikinu Antaną Grigaitis, žymus kalbėtojas,! kraštų atvyko 1912 m.- mi-j 
Gustaiti jo jumoristinių ei- kuri bostoniečiai jau seniai*^ sulaukęs 66 metų. ■

"Anapus teisybės” bėra girdėję Meninėj dalyj 
dalyvaus Vyru choras, O- 
Ivaškienės tautinių šokių 
šokėjai, j iškilmes yra pa

kaičių, Telšių apskr., j ši
DR. D. PILKA

Ofiso Vi

Ji, rodos, buvo pažįstama su Jo
nu Jakimavičium iš 83 Silver St.,

J Boston. Minėtas asmuo ar kiti, ku-■ 
j rie žino ką apie Joaną Šapamytę, ■ 
I prašomi atsiliepti adresu:

American Ked Cross
1 Cambridge Chapter 

y U'aterhoose St.
Cambridge 38, Mass.
Mrs. Eliz. G. Griffeth (o) 1

Ali- rėčiau paklausti,., ar turite1 O
glijos i'abnillečių dr-jos ruo- daugiau pareigų šalia var-
šiair.oj koncertų serijoj es- gonininkavimo?
tų smuikininkės Carmen —Vedu parapijos chorą,
I'iii sėkmingo pasirodymo vadovauju orkestrui ir ok-«■ * • *
artėja lietuvių koncertas, tetui. penktadieniais dai- 
kuri atliks Vaclovas Veri- nuoju CBC radio progra- 
kaitis. moj "Songs of my people”

ii eiiėj kitų.
—Ar teko Jums girdėti 

apie Naujosios Anglijos pa- 
baltiečių dr-jos veiklą?

—Žinojau, kad Bostone

.Mi'aJUsiO:

lėrašcnt 
pasirodymo proga

Diktatoriai kenkia Balfui
Mini Vasario 16-tąją .

---------- kviesti gubernatorius, atsto-! Vasario 2 d. buvo Balfo
S.L.A. 2-sios apskrities vų ramų daugumos vadasįs^yr^aus metinis susirinki-;

vadovybė praneša, kad Va- McCormack ir daug kitu!111518- nebuvo gausus.
Į Seniau ir Balfo susirinki- 

bet

: mm I M 4 
iraMTUI

546 BROADWAY 
80. BOSTON. MAM. 
Telefonas AN 8-1320

VACLOVAI EK1KAIT1S sario 16-sios minėjimas svečių
SLA nariams bus šeštadie- Vakare Lietuvių piliečių ma^ būdavo gausesni 
r.i. vasario 16 d. 6 vai. vak. draugijos salėj bus šaunus! *uo labiau pamirštame, kad 
Sandaros patalpose (124 F pokylis, kurio pelnas eis'Ęu10?0! “JSibire pasilikusių- 

. St. >. Pagrindinę kalba pa- Lietuvos laisvinimo reika-'JV tautiečių tarpe yra daug
veikta minėta draugija, bet sakys ad\. dr B KaIvaitis? Iams. Pokyliui bilietų gali-’neturinčių giminių ar kitų

j m plataus- marto komei tų minėjimo užkandžiai ir ma gauti ir “Keleivyje”, 
man malonii serija ouvo 

Į staigmena.
—Gal galėčiau išgirsti

po minejin 
alutis. Prašoma 
nariai ir jų svečiai

Tamstos nuomone apie pa- SLA 2 aplkr |u
baltiečių dr-jos sumanymą _______
ruošti tokius koncertus?
—Dėl -Jūsų ruošiamu kon-

PLIKI PROGA
pigiai parduodu du gražius ■ 

karštas van- ;
Lauai
namus. 7 apartmentai, _
duo. šiluma, gražus įvažiavimas, i 
naujai dažyti, tik S15,5d0 už abu. • 
Kreiptis tel. GA 7-8086 (8) '

PARDUODU AKORDEONĄ
Parduodu gerą vokišką koncertiną 
(akordeoną). Labai geram stovy, i 
Prieinama kaina.

dalyvauti Gubernatorius Furcolojtll» ° vargas vis didėja- ti HfS^Buroer UBiow«7l |
Vasario 16-ų paskelbs “Lie- Malonu nors tiek- kad vis Dėl abiejų daiktų kreiptis: •

tuvių diena”. Tų aktų pa
sirašys vasario 11-ų d. da
lyvaujant Alto atstovams.

Kovo 31 d. Lietuvių pi
liečių dr-jos salėj bus ŠLA Džiaugiasi ‘‘Darbu’

ceitų tuiėčiau pasakoti, kad o.sios apskr. pokylis, kuria-
tai \ ia ne tik pageidau t- ^us pagerbti buvusieji Prenumeratoriai džiau- 
r.as- zingH.i^. uiiuo tuietų apSųrį.ies valdybos nariai, giasi paskutiniu “Darbo” 
paseku kiekviena kolonija, p,.O2,Tania bus įvairi ir ge- numeriu, jo turinio įvairu

mu ir pavaizdais. Ka i kū

dar p-a nesurambėjusios 
sielos žmonių ir jų pagalba 
gali ir Balfo skyrius veik
ti. . į

Susirinkimo pradžioje bu- Išnuoniuojamas peras kambarys vy_!
• • • • rui ar moteriai. Visi patopumai.pa- Įvo pagerbti peniai mnusie- 

ji skyriaus rėmėjai — A- 
Ivaška, K. Kalinauskas ir 
Pr. Razvadauskas.

Telef. AK 8-7755 arba
Mrs. A. Visackas 

311 "E” St., 
So. Boston 27, Mass. (8)

IšN UOM L OJ A M AS K A M BAR YS

jis dainuoja ši penktadieni.va-, bet būtinybė, norint islai- vakarienė 
sario s d. S:3o vai. yak, Jor- kyti mūsų kultūrą ilgesniam ________
dan Hali. Nepraleisk line pro- JūSU pasišventėliu ,vuLvlr1,«
gos ji išgirsti. IJiletu bus ga- . , . - ? . - Mokyklos pokylisgrupe, kuri pasiryžo sureng-lima gauti prie įėjimo- 

Viso.- vietos po 90 centu.

Vasario 8 d. 8:30 vai. v. 
Jordar. Hali salėje koncer
tu mėgėjai gėrėsis sol. Vac
lovo Verikaičio galingu ba
ritono balsu. kuri jis suge
ba laisvai moduliuoti visuo-' 
se registruose- ir solisto iš-

ti tuos koncertus- yra verta 
didelės pagarbos. Šiais kon
certais mes supažindiname 
svetimųjų tautų atstovus su 
savąja kultūra, duodame 
pasireikšti menininkams ir 
tuo neskatiname iyos atsį-
dėti savajam menui bei pa
siekiame pabaltiečių glau- Dėkojam*

Lituanistikos mokyklos 
pokylis bus kovo 3 d. 5 vai. 
vak. Lietuvių piliečių dr-jos 
salėj, bus gera programa, 
gardi vakarienė, baras, šo
kiai, žaidimai. Rengėjai lau
kia mokyklos rėmėjų.

pildomų __ dainų bei arijų de$ni bendradal.biavinta.. 
grožiu. Solistas \ erikams,, Tokįu k stcka
tai nauja ir daug žadanti 
meninė pajėga. Apie ji mu-

Nuoširdžiai dėkojame vi- 
rnia mūsų priaugančią kai- siems draugams ir bičių-

'n. J.u. fu * svetimus PIotu* ir’kas Kams. kurie pareiškė mums
tragiškiausia, ji via ati- užuojautų laiškais ir perlai- stiprus bab-as pasizvmi to- ,r ... nnn ^vn . <■_ x-----

bula
mos atrama 
mu ir puikiu muzikalinių 
vertybių pajautimu”. "Jo 
interpietacija yra Įtikinan
ti”.

įasakvti.

k. gera diafrag- 
geru frazavi-

Keik taip pa 
kad V. Verikaitis yra dide-i 
lis lietuviško< dainos gar
sintoji^ tarpe svetimųjų. Jis 
vis pasistengia kiekvienam 
savo ne lietuviu pasirodyme 
lietuvišką dainą Įterpti ir 
savo

u

traukiama nuo savo ka 
mieno. Jeigu atsirastų dau
giau kolonijų, ruošiančių 
tokio pobūdžio koncertus, 
mūsų jaunimas turėtų pro
gos kur pasireikšti su savo 
tautos dainomis ir muzikos 
menu.

—Lakai būtų įdomu ži
noti iš anksto, kokį reper
tuarą p. Verikaitis

lietuviška 
pavaldė taip pat atkreipia 
svetiniu' ) dėmeli.

leiSKiėipta

Pabukieviu dr-jos 
mos komitete lietuvių at
stovė artėiančio koncerto
1 roua patle.-:e

T«L AT S-44M

Dr. John Repshi*
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 44
Nedeiiomis ir ftventadisaiais:

papai susitarimą

495 Columbia Road 
Arti U»Iu4b*s Conwr 

OOBCHESTEK, MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chlrsrsss 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

vieta, fĮima naudotis virtuve. Graži 
peras susisiekimas. Kreiptis: 

Mrs. Bruneikienč 
65 Allston St.
Cambridpe. Mass.

Tel. KI 7-8943
Valdybos veiklos prane

šimų padare pirm. A. And
riulionis ir ižd. A. Bričkus.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

Iš jo paaiškėjo, kad sky-iš stoties WBMS, 1090 ki
ši untė $3.50, J. Matonis iš j-jus pernai surengė gegu- lociklų, veikia sekmadie- 
Clevelando $1.50, V. Selgišjžinę ir pokylį, pasiuntė su- niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
Port Arthur Kanadoj ir J. į rinktų drabužių 8,000 sva- iienų. Perduodamos lietu-j 
Gimbutas iš W. Roxbury po rų. Viso labo pajamų tu- viškos dainos, muzika ir J 
$1.00. “Darbo” metinė pre-’rėta $1,538.96. Centrai pa- Magdutės Pasaka, 
numeratą $2.00. 1 *•* ,.A;k-oiQi<3

rie, pratęsdami prenumera
tų, prideda ir aukų: P. 
Chain iš Meriden, Conn. at-

Dr. P. Grigaitis 
kalbės Brocktone

Brocktonas Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
sukakti mini šeštadienį, va-

. , ... sario 16 d. 4 vai. po pietųkrasti musų brangiai amo-, winthro„ mokvklo‘s ^,ėje 
nai n motinai minis. _ _ ! (No Main st , Ka]bžs d,. 

Povilą, Brazam, ir mnu. p Gri itis. .‘Naujienų” re-

siųsta $1,100. Administra- Biznio reikalais kreiptis į 
t cinių išlaidų padalyta labai Baltie Florists gėlių ir dc 
Į mažai. lianų krautuvę, 502 East

_ _ , , . . 3roadway, So. Bostone.
J. Sonda perskaitė revi- rel so Ten gau-

zijos aktų, kuname pazy- iamas ir “Keleivis.”

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
f>r, Amelia E. RoJA

OPTOMETR1STA1
VALANDOS:

Nuo 9 lyto iki 4 vakaro. 
Semtomis—ofisas uždarytas.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Nauja Sandaros 
moterų valdyba

daktorius, meninę dalį at
liks Bostono vyrų choras.

Šių metų Sandaros mote- SLA 43 kp> >usįrįnkimas
rų klubo valdybon išrink- _______
tos: Pirm. E. Keslerienė, SLA 43 kuopos narių su

turi vicepirm. A. Kuprienė, se- sirinkimas bus vasario 13 d.
mums paruošęs vasario 8 d. kret. M. adei ienė, fin. se- 7 vap vaĮę. Lietuvių pilie- 
koncertui ir kas jį palydės kret. J, Gudelienė, ižd. J. ęjų dr-jos patalpose.

Franaitienė, iždo glob. M. _____________________
Kirmelevičienė ir A. Lane.

pianu?
—Man akomponuos pia

nistė Patricia L'Heureut iš ------- ;---
Toronto ir Įjrogramos pir- Nauja šeima 

proara- moJ (^a^.v dainuosiu Bonon-’
eini. Caldara. Carissinū,

Ant. Gustaitis vyksta 
į Chicagą

Verikai-
c:ui . e eta Plausimu, i ku-k(-Urs.
riuos atsakymai maloniems 
skaitytojams yra čia per
duodami.

mėta, kad knygos vedamos 
ir dokumentai tvarkomi pa
vyzdingai-

Valdyboje palikti tie pa
tys, kurie buvo ir pernai, 
tik pririnkti 3 asmenys iš
važiavusių vieton. Tuo bū
du valdyboje yra: A. And
riulionis, A. Bričkus, Afl- 
Baika- S. Jakutis, J Lap- 
šienė, A. Minkaitis. M. Mi
chelsonienė, inž. J. Mika
lauskas, dr. J. Petronis, A. 
Vileniškis, Vyt Vilutis, V. 
Vakauzas, J. Venckus. Rev. 
komisija palikta senoji: 
Inž. E- Cibas, A. Keturakis 
ir J. Sonda-

Balfo centro direktoriai 
P. Viščinis ir M- Michelso
nienė padarė pranešimus 
apie Detroite įvykusį Balfo 
seimų.

Po jy sekusiose diskusi-,' 
jose buvo pareikšta susirū
pinimo dėl perdidelio cent
ro pirmininko teisių pasisa
vinimo ir jo mūsų jėgas 
skaldančio elgesio. Tas nei
giamai veikia visų Balfo 
veiklų. Susirinkimas pave
dė valdybai tai pranešti 
centrai.

Steponas Minlrae.

Boston Homes Co.
345 E. Broadivay, So- Boston 

Telefonas: AN 8-0605
Tarpininkauja perkant ir par- 
luodant namus, biznius, ūkius ir 
St. Parūpina paskolas ir teikia 
patarimus kapitalo investicijoms. 
Patikėtiniai:
BRUNO KALVAITIS AN 8-6112 
VYT. STELMOKAS FA 3-2016

A. J. NAMAKSY
KKAL ĮSTATE A INSUKANCB 

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MA8S. 

Offic* Tel. AN 8-0948
27 ORIOLE 8TREBT 

Wmt Besbary,
TeL FA 3-551S

KETVIRTIS A CO.

«rrrrr«
Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 t’pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON
TeL AN 8-4649 *Rašytojas Antanas Gus-Vyra choro pirmi-

u 1 t- R .1 • įlinkas Petras Raškauskas ^Kis kovo 2 d. skaitys sa-
kūrini ‘ 'asa, i# 16 d- susituokia su jumoristinius kūlimus

‘ ‘ .........................'' Alberta Malinauskaite. Ves- Chicagoje.

Buvę?

dalv— Ponchielli, Banaičio . . , ~ « _________
harmonizuotas liaudies tiai- luvlni?. !’ok>'lls ,Bos-
r,as. Jakubėno bei Naujalio ‘?no lle,tuvn! Piečių drau- Kultūrininkai
dainas. Pabaiga sudarysi S>JOS saleje- ----
Gibbs
lykai.

—Ar mūsų seniai laukia
mas p. Verikaitis tuoj po

apie teatrą
rrrzrr IIJIMILIIIJIU

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

Verdi ir Mozartoda-
—Firmiausia norėčiau pa

klausti. kur gerbiamas so
listas studijavo dainavimą?

Jau Lietuvoje pradėjau 
studijas. Mokiausi pas 
<>p- ro.- solistą A. Kulkų. Ka
ro an bes atblokštas i Vo
kietiją tęsiau dainavimo žinių” laikraščio rengiama-

S. Liepas Filadelfijoje

Solis

Vasario 2 d. buvo Kultū
ros klubo mėnesinis susirin
kimas, kuriame Stasys San-

studija.-. Atvykęs i Kana
da. baigiau Toronto kon-

koncerto jau skubės atgali -Kanada? <lelf,^c

—Sekančią dieną dainuo
ju AVoicesterio Lietuviu

istas Stasys Liepasva-, J kaIbefo t:.,,.
17 d. dainuos Fiia- Kal0€l° aPle LJetu

,. 4 . vos teatra.
u v- le U\O!ih;^!rtPr" Vytauto Strolios rūpesčiu 
klausomybes paskelb.mo i^ meninę daIj atHko

1 rnebe'________________ tnųjų instrumentų kvinte
tas-

me koncerte Worcesteryje
—pasikalbėjimą oaigė Vac- 

seivatoriją dr. Ernesto Vin- ]ovas \’er
ei \adovvbėje ir gavau ar-___ _
tisto diplomą. _ ...

-Atleiskite man. jei iš- Su‘’'’ 100 n"l,o"S n,rou»

drisau paklausti, kelintais T, , . , , ,\ . r .. .a. . , Prudential draudimo ben-metais p. Verikaitis atvyko , . , ,. • i i • -• drove nupirko 28 akru ze-I Kanada ir kokio amžiaus , 1 ,.. a * , , mes plota, esanti taip Boyl-jis tuo metu buvo; ' ;Tston, Exter, Huntingtor., 
-A- at\; kau i Kanadą Dalton gatvių, už kurį su- 

j94-x m. -ai drąsiai pri- mokėjo 5 milionus dolerių.
; d buvau tada Bendiovė ten pastatys dan- 

nžiaus. coraiži- kuris nustelbs ir

Pasibaigė pusmetis
Popieriaus gamyba Massachu 

setts valstija yra trečioji JAV-.1

i-ipazi’.- 
24 mei
—Žinai;

----------- 3
Sausio 26 d. Lituanisti- < 

kos mokykloje pasibaigė J 
pusmetis. j

Mokytojai A. Vasaitytei 1 
pasitraukus, jos vieton pa- « 
kviesta Z. Durickienė, kuri 3 
mokins 2-3 skyrius. «

Aukojo Tarybai 1

AAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AA

A. Baginskas iš Bridge- 3 
water, Mass., atsiuntė Ame- 3 

lietuviulikos
kad esate Lietu- Hancock pastatą, ir kitų'auką- kuri perduota vietos 

viu Prisikėlimo bažnyčios daleliu pastatų, jiems isleis-. Tarybos iždininkui adv. 
vargonininku Toronte, no- iki 100 milionu dolerių. ' oiihg.

tarvbai $2 J3
1

Mamytes Suris
Skaniausias lietuviškas sūris, kokį dirbdavo mūsų ma

mytės. Jis yra sveikas, nes gaminamas iš šviežio ir šva
raus pieno, griežtai prižiūrint švaros moderniškiausiai įreng
toje dirbtuvėje.

MAMYTĖS SŪKI galima džiovinti ir laikyti kiek nori. 
Jis visada gardus ir tinka užkandžiams prie vaišių ir svei
kam pasistiprinimu- Gaminamas su kmynais ir be kmynų.

Reikalaukyte MAMYTES SCRIO visose lietuviškose krau
tuvėse arba tiesiai iš dirbtuvės:

S< OTTYTLLE CHEESE. INC„ SCOTTVH.LE. MICH. 
l>r. t baries Paukštis, President-:-Walter Paukštis, Managcr

J

NAMŲ SAVININKAMS 
Per.tiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jatnaica Plato, Mass.
Tel.: JA4-4576

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM
J«j>tic« of the Peace—ComtaMe 

598 E.
So. Boston 27,

Tek AN 8-1761 ir AN 8-2483
na

Telefonas ANS^S? 

Beajarain Moore Matcvoe

Vtookto 
Mk 
Visokie

VAISTAS -AZIVA”
< V
1—Vaistas nuo 
m nuiutimo

Bsikalaaldtt Ntg vaistų gm 
masriais. Kaina al 
numeri $1. Pink 

gni, Mds ar moosy ordsrte H
Adresuokit: (M)


