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52-IEJI METAI

Pereitą savaitę Egipto 
diktatorius Nasseris pasky
rė savo gubernatorių Gazos 
sričiai, iš kurios žydų ka
riuomenė pasitraukė. Jung
tinių Tautų kariuomenė ne
sipriešino egiptiečių admi
nistracijos Įvedimui toje 
srityje, nors pagal Izraelio 
susitarimą sų Vakarų valsty
bėms tą sritį turėjo perimti 
tvarkyti J. T. organizacijos 
skirti tvarkytojai.

Toks Egipto nesiskaity
mas su J. T. organizacija 
Izraelyje sukėlė didelio su
sijaudinimo ir žydų vadai 
kalba apie naują karą prieš 
Egiptą. Izraelio užsienių 
reikalų ministerė Goldą 
Meir atvyko Į Washingto-
v\r» Lraaa* -ii ololziy\Qoi oil iro 1 o _ 
n<x, nui ji aionmaoi ou toic-
tybės sekretorių John Fos- 
ter Dulles dėl Įvykių Gaza 
srityje. Iš spaudos praneši
mų aiškėja, jog Izraelis rei
kalauja iš Amerikos ir kitų 
didžiųjų valstybių, kad jos 
laikytųsi susitarimo ir ne
leistų Egiptui perimti Gaza 
srities tvarkymą. Tuo tai*pu 
Jungtinių Tautų organiza
cija nori išgauti iš Izraelio 
sutikimą, kad J. T. organi
zacijos kariuomenė stovėtų 
ant Izraelio - Egipto sienos 
ir būtų abiejose sienos pu
sėse. Žydai tam priešingi, 
nes tokio susitarimo nebu
vo.

Padėti dar komplikuoja 
Egipto diktatoriaus pareiš
kimas, kad jis žydų laivams 
neleis naudotis Sueco ka
nalu ir neleis tiems laivams 
plaukioti Aqaba Įlankos 
vandenimis Į žydų uostą 
Elath.

Amerikos vyriausybė pa
siuntė griežtą notą Egipto 
vyriausybei su Įspėjimu ne
siimti jokių žygių Gaza sri
tyje, kurie gali iššaukti pa
sipriešinimą iš Izraelio pu
sės. Kartu Amerika Įspėjo 
ir Izraelį, kad jis nesiimtų 
jokių staigių žygių naujai 
iškilusioje krizėje.

Padėtis Vid. Rytuose da
bar ir vėl Įtempta.

R. NINON JAU
GRĮŽTA NAMO

Viceproz. R. M. Nixonšią 
savaitę dar lankysis Tunise 
ir iš ten vyks namo, aplan
kęs aštuonias Afrikos šalis. 
Pakelėje viceprezidentas 
buvo užsukęs Į Romą, kur 
jis matėsi su popiežių.

Abisinijoj viceproz. Nix- 
on tarėsi su tos šalies im- 
jieratoriu dėl davimo Ame-: 
rikai bazės oro susisiekimui.1 
Abisinija su tuo sutiko, bet 
nori mainais gauti daugiau 
ginklu iš Ą -r.erikns

Prez. Eisenhovver Vyksta 

Tartis su MacMillan
Egiptas Perėmė Tvarkyti Gazos Sritį; Izraelis Protes

tuoja; Izraelio Už*. Reikalų Ministerė Meir Atvyko 
Amerikon Aiškintis; Amerika {spėja Žydus

Nesikarščiuoti.

TAIP JUNGTINIŲ TAUTŲ fc AKIAI VAŽIAVO | GAZĄ

Čia matome, kaip Jungtinių tautų žinioje esanti danų ir norvegų karo daliniai 
Įžygiavo i Egipto ir Izraelio ginčijamų sritį, kurią buvo užėmę žydai, bet Jung. 
tinėms tautoms nutarus. iš ten pasitraukė*

Anglijoj Streikuoja Prezidentas D. D. Eisen-

| 200.000 Anglijos laivųi^i^ 2

statytoją peieitos savaites pirmininku Mac-
____________________________ gale išėjo Į streiką. Sekma- Millan Pasital.imai su Ang-

AdmirĮ. Byrd Žuvo FUipinų Ispanų Franka Žada Ą

mų neamerikinės veiklos ty- Garsus Keliauninkas Prez. Magsaysay Daugiau Laisvių įvairiuose uostuose ir nuta- jkurie bus An;erikos ir An’

Bimba ir Mizara
Buvo Tardomi

Antanas Bimba ir Rokas 
Mizara, vienas “Šviesos”, 
kitas “Laisvės” redaktoriai, i 
pereitą penktadienį buvo

rinėjimo pakomisijos New 
Yorke. Ir Bimba ir Mizara 
atsisakė komisijai pasiaiš
kinti, ar jie yra komunistai 
ir, pasiremdami penktuoju 
konstitucijos pataisymu, ne
davė komisijai jokių pasi
aiškinimų dėl savo politinių 
pažiūrų.

Atstovų rūmų komisija 
aiškino ir kitų svetimkalbių 
redaktorių politines pažiū- 
».q<i iv 17 įvairiu va/ialrtru-in**•^7 «* -a. a

atsisakė duoti komisijai par 
siaiškinįmus, kad patys sa
vęs neapkaltintų...

Komisijos vadai mano, 
kad visi tokie * penkto

Pereitos savaitės pradžio-; Fi]j jn IW,,ub|ikos 
je Bostone mirė admirolas; -j.
Richard E. Byrd, gaisus jėktuv

rė streiką tęsti iki pergalės, glijog vadų aptarti> yra Vi_
pinų respublikos pre- Ispanijos diktatorius F. k°l laivų statymo kompani-: d j • • R t painiava tas Magsaysay žuvo Franko pareiškė “Nevv York Jos sutiks pakelti darbinin-, gS^Uanto karo sąl 
ui nukiltus ant žemės Times” korespondentas, kad už(iarbį 10/c - . . J jungos (NATO) ateitis ir

siaurės ašigali 1926 m ir ~~ *---------------- — ido 25 viai" kritikuoti režimą. Bet AngVJ?J‘ .^lraka®. gal] Į®51”į politikoje. Dėl Viduriniųjų
siaurės augai) 1926 m. n žnionės įr tik vienas is ju kritika turės būti “lojali ir I)lestl 1 kltab ukl° i Rytų pernai metų rudeni
^aSaS?"^.2S,e±iX iaiko ir l’ats sun- konstrutyvi’-, o kas yra lo- La‘'« Matymo antyje Ang- Amerikos ir Anglijoj
mes asigal! 1929 metais, j kiaj sužeistas, jaii ir konstruktyvi, tą spies hJa. Jai. neteko vimenybes jškilo dideli skirtumai ir
Daugiausiai admirolas P^si-į Filipinuose nemažai spė- diktator iaus cenzoriai. vaižytinėse su Japonija, ku- An)erika hend;ai su Mask.
Z5v!*b0 Jty,1.ne“a™as Ant? liojimų dėl tos didelės ne- Generolas Franko, dabar “ tlabal laupau laivų sta- j T organizacija
arktiką, dar ir dabar mažai, ...a;.. _______*.. i.... to nefru Antrina. Streikas: . , „_.a ‘

' . - , . uaug ui metų, nai utis pagalvoja, , . ----- i SUtrUKCie Anglijai SUSUVai-
žinomą žemes kontinentą, kad pie2i([entas buvo nužu- kas bus, kai jan, kas nors Ja,v}i statyboje sustiprins: k suEgiptu dėl Sueco ka- 
apie pietinj žemes asigalj. dvtas pakaus bombą į jo atsitiks ir dažnai pakalba: ™k.,cc,T> Japonų »' kl‘1;nalo tvarkymo. Nuo to lai- 
Is penkių kartų adm..Byrd Wkw apie -‘įpėdinystę”. -Jis „„. krantų konkuienciją anglų k bend.ada.bia-
lankesi Antarktikoje ir ten Prezidentas- Magsaysay retų, kad po ,<
išbuvo po kelius mėnesius. buvo 49 metų, pažangus valdytų karalius

,0 Ispaniją lai¥M statytojams.
su viena

amendmento slapukai turi ’^s T.”j. su^auk^.s metų žmogus, kuris siekė savo falangistu (fašistu) partija. DUBLINO MAJORAS 
.. s nuo širdies smūgio. .... ®. « ‘ aidui 6\ze>ktibūti patraukti Į teismą ii 

išpilietinti, o paskui išsiųsti 
iš krašto lauk.

KUBOS DIKTATORIUS 
SKELBIA LAIMĖJĘS

Pereitą trečiadienį, kovo 
13 d., 40 Kubos universite
to studentų bandė užimti 
Kubos diktatoriaus palocių 
Havanoje. Studentai maiš
tininkai bandė nušauti dik
tatorių Batistą.

Kariuomenė ir policija 
jaunus studentus visus iš- 
šoudė prie palociaus, o dik
tatoriaus policija skelbia 
suradusi ginklų sandėlių 
poroje sostinės vietų. Visa
me krašte dabar karo sto
vis ir policija daro areštus 
neištikimųjų. Kažkokie dik
tatūros šalininkai nušovė

Kipro Maištininkai

• kraštui duoti geresnę ad- 
ministraciją, jis ko™J<> 1 C2,fca/ /»fl.sfc0//,w 
pnes korupciją ir kitokias

Siūlo Paliaubai ne^.ro',es, ,_____  . Visas klastas dėl popu-

AIRIŲ SVENTEJE

vimo taip Amerikos ir An
glijos nėra.

Anglija paskutiniu laiku
ruošiasi atšaukti iš Europos

nll. ... . • . i apie 30,000 savo karių, ku-Dublmo Airijos sostines . . kt*ta

Savo Vadui majoras žydų kilmės R<> XioJ> Varo pajėgų maži-hprt T Ridsm lankosi 4me. zlnloJe- Kal° maz*
, .. ,. ... , , nimas Europoje kelia klau-

unijos pmmmn. nkojeSęstadien, jis ‘lal.v- ^ (|e| kal<JVežikuKipro salos maištininkai liaraus prezidento mirties ...................... __ r_______  ____ ____
teroristai, kurie iki šiolei yra dideliame liūdesy. Pre- kas Davė Beck sekmadieni vavo airių sventeje Nevv jungos (\ATO) likimo, ko
manė ginklais priveisti an- zidento vietą užėmė vice- kalbėdamas per televiziją °* e» 0 sj pirma įenj a“;kią reikšmę jai skirti atei-
glus suteikti Kipro salai prezidentas Carlos P. Gar- rakė, kad jo unija per pas- Ivvauja evakuacijos„parade; .
teisę laisvai apsispręsti, da- čia. kutiniuosius 10 metų jam airių sven je os one.; Amenka savo užsienių
bar pasiūlė anglams “pa-;------------------------------- i yra paskolinusi nuo 300.000 aip ams 11 zy as u ^[politiką romia Jungtiniu

1 * — ’ ’ • ’ maioras ir Nevv rorke ir i, •_ •• • .?iki 400,000 doleriu be nuo-

bepasikartoja.
Anglai maištininkų pasiū

lymą švaisto. Maištininkai

G-U, P^oias
Turės Liudyti Davė Beck sakosi atmokė-

į jęs. Tai ne pirmas atsitiki-;

majoi
Bostone rado daug priete
lių.

Tautų organizacijai spręsti. 
Amerikos sąjungininkams 
dažnai atrodo, kad Ameri
ka iš viso užsienių politikos„ _ _______ ____________ Vežikų unijos pirminin- mas. kad unija paskolina 'KUR DINGO neturi ir nepntogius kbusi-

reikalauja, kad arkivvsku- kas £>ave Beck gavo iš se- savo vadams stambias su- ‘mus “atiduoda” Jungtiniu
pas Makarios būtų grąžin-i na^° . tyrinėjimo komisijos! mas be nuošimčių, bet tame . . Tautų organizaiijai spręsti,
tas iš ištrėmimo namo, ir Į kvietimą atvykti ir liudyti i nieko nėra blogo, sako ve-į .* us yi ausy e I -:kurį 5etgi nieko negali iš- 

atei- toJ komisijoj apie jo veda-ižikų unijos pirmininkas, jei ^unte protesto notą Donu- . Jr net iimtukad derybos dėl salos atei-į^J Komisijoj apie jo yeua-^mų unijos , urm įmurau jei, —
ties būtų vedamos taikiai. mos unijos Įvairius reika-i nanai zmo, kad pinigai bus . * 1 . nutarimu negali vykdvti,

kiečio lakūno Gerald Mur- .ka,P ta'l«“ale \ J R*™?-
KAS TURĖTŲ

i lūs. Komisijos pirmininkas] grąžinti,
reikalauja, kad unijos va-

KARPYTI BIUDŽETĄ!d?s.Pa-r®dytIV ’.r ^o asme-, ,NDONEZIJOJ BUS
______ ”nuų turtą. Unijos vadas sa-i naiiia vyriaikyrf

opozicijos vadą Dr. Pelajo į v 4 a bė iūl€ kon. ko, kad jo asmeninis turtas, NAUJAVYRIAUSYBE 
r„e,-eo. noan.^. ateinanljems k-ck. j>s JĮeąm* MĮjmjĮa,: ,ndonwijo5 i<fenUlsCuei-vo. žmogžudžiai nesu 
sekti.

LENKIJOS KOMUNISTAI 
IEŠKO POLITIKOS

biudžetą beveik 72 bilionų bū‘‘ tyrinėjumas, bet
ri.rrUio jis žada duoti parodymus, ou . ncuu<uju
dydžio, vynausy be sako, J natai«s io advo- nauJ3 vyriausybę naciona-
kad biudžetas yra “libera- ' listų partijos nariui Suvvir-
liškas” ir kartu prideda, 
kad jei kongresas nori, jis

Lenkijos komunistų par
tijoj eina kova tarp “revi- 
zionistų” ir “reakcininkų”.
Revizionistai mano, kad 
“spalio revoliucija” padaro 
būtinus pakeitimus Lenki-j vyriausybė turi bent paša-

gali biudžetą sumažinti, jį Į “TIK STOGAS MOS 
net gerokai apkarpyti. STUBOS

Bet kongresas nesiskubi
na to dalyti. Jei biudžetas' Antanai 
turi būti mažinamas, tai vio” bendradarbis Hawajų

i jo. Senoji vyriausybė atsi-ko, kad jis susimušė suvie- 
, statydino dėl neramumų nu savo kolega, buvo už-

|,hy. Tas lakūnas tarnavo^™8 d.4' Vengrijos jykių 
k • . . i ir jos reikalavimas, kad m-Domimkonu respublikai ir ? ,‘ \ *..............sai ištrauktų savo kanuo-vra įtarimo, kad tai jis is- •- ••
gabeno iš Amerikos Jėzus meI?^ J.S , .erVJI .. TA ... ... I Iki šiolei Amerikos irAn-Galindez, Dominikonų nik-; ... . . . .... ,. .. . .. , ..., glijos užsienių politikos ker-taturos griežtą kntiką. v e- J *
liau ir Murphy kur tai din
go. Dominikonų valdžia sa-

tiniai akmenys buvo ankš
tas bendradarbiavimas tarp 
abiejų šalių. Bet nuo Suee<» 
krizės tas bendradarbiavi
mas nutrūko ir Bermudoje

jos gyvenime ir kelio atgal 
negali būti, o reakcininkai, 
kaip Lenkijoj vadinami sta-

kyti, kokias išlaidas ji ma-
salose, atsiuntė pirmą pra
nešimą, kaip didžiulė van-, KOMUNISTAI INDIJOJ

no galima sumažinti nepa-, dens banga užliejo jo gy- 
kenkiant jos politikai. Pa- venamos Kauai salos že- Indijos rinkimų rezulta-

Amenkos policija šitam 
aiškinimui netiki ir turi Įro
dymų, kad taip nebuvo.

NUMALŠINO PIRMĄJĮ
GHANA MAISTĄ

tas nepasiseks, tai anglų 
amerikiečių bendradarbia
vimas bus sutnikdytas ir 
bendra demokratinių šalių 
politika bus neįmanoma.liniečiai, tęsia kovą prieš liekant biudžeto karpymą mesnes vietas. “Tik stogas tai dar nėra galutinai pa-

šalies demokratizaciją ir kongresui kyla daug neaiš- mūs stubos tematyti” buvo, aiškėję, bet vienoje valsti-]
vadina Gomulkos šalinin- kūmų. Demokratai sako, kai banga atsidaužė Į pak-joje, Kerala, komunistai ga-. Naujoj nepriklausomoj Kovo 15 d. Vengrijos tau
kus nukrypėliais nuo mark-'kad vyriausybė norėtų už rast), rašo A. Jenkins. Ka- vo daugumą vietos seimely-'Ghana negrų ralstyliėj Af- tinės šventės diena visojt
sizmo leninizmo. Pats Go-' biudžeto sumažinimą atsa- dangi žmonės buvo Įspėti, je ir tai bus pirmoji komu-j rikoj pereitą savaitę Togo V engri joje praėjo ramiai,
mulka bando išlaikyti “lyg- komybę suversti ant kong- tai visi buvo pasiruošę ir nistų valdoma Indijos dalis, srities negrai buvo pradėję Sumobilizuota policija ir ru-
svarą” tarp kovojančiųfrak-1 reso, o sau pasiimti kreditą laukė didžiosios bangos, šiaip jau i visos salios par- maištauti. Naujos valstybės^sų kariuomenė V engrijoje
ei jų ir balansuoja savo po- už pasiūlymą “liberališko” Aprašymas to nepaprasto lamenta daugumą laimėjo policija apie 1IMI negrų su-Į dabojo, kad žmonės nesu-
litiką kaip akrobatas <mt biudžeto. Taip kol kas nie-gamtos Įvykio eis kitą sa- Kongreso partija, kuriai va-ėmė ir nubaudė už traks- kiltų prieš Kadar vyriau-
vii-ves. 1 kas biudžeto ir neka’Tio. vaitę. dovaują Nehiu. marimą, už kėlimą maisto, svbę
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Vėl Vidurinieji Rytai
Visai nesenai Jungtinių Tautų organizacija “išspren- 

č” Izraelio ir Egipto ginčą, zvdų kariuomenė buvo iš
traukta visai iš Egipto teritorijos ir, rodos, buvo aptartos 
r sutartos sąlygos, kuriomis Izraelis savo karo pajėgas 
'traukia iš Egipto. Rodos, gudrūs žmonės buvo susitarę ir 

kių abejonių nebegalėjo būti. Bet, pasirodo, kad visas 
as susitarimas buvo surašytas tik smėlyje ir pirmas vėjo 
■astelėjimas tą susitarimą sujaukė. .

Buvo susitarta, kad žvdai traukiasi iš paskutiniu * • . . . ’. .ginto žemių su sąlyga, kad mažoj Gaza srityje laikinai. į 
iki pastovesnio susitarimo. JT organizacija paims tą sri- 
. i tvarkvti ir laikvs ten savo karo pajėgas ir savo admini- 
straciją. Rodos, taip buvo susitarta. Apie tą susitarimą 

T organizacijos seime kalbėjo Izraelio atstovai ir nie
kas neprieštaravo. Priešingai, didžiųjų valstybių atstovai 
'zraelio kalbėtojų žodžius patvirtino, o Amerikos vyriau- 

bė iš savo pusės davė Izraeliui visokių užtikrinimų.
Bet kada Izraelio kariuomenė pasitraukė iš Gaza 

rities ir tą mažą krašteli užėmė JT karo pajėgos, tuoj į 
radėjo kilti nesusipratimai. Arabai Gaza srityje padarė; 
emonstraciią prieš JT karo pajėgas ir reikalavo, kad; 
gintas vėl perimtų tą krašteli valdyti. JT kariai demon- 
rantus išvaikė ir viena iu netvčia užmušė. Egiptas dėl i 
tuoj pradėjo protestuoti ir paskyrė savo gubernatorių ■

aza sričiai valdyti. Tas gubernatorius jau ir pribuvo i'Gali išsivystyti į 
azos sritį ir perima civilinę administraciją, o JT karo' sociali perversmą
ajėgos kol kas lieka, bet ir jos pasiliks tik tiek ilgai.; pereįtarn straipsnyje ra- legijose ir universitetuose; laikai negrįš ir medinė ža- įjLu*
=ek Egiptas leis joms būti Gaza sritvje ir prie Aqaba E‘ Rad už 10 pa_ apie
aukos, žydai dėl to tuoj pakėlė triukšmą, jų užsienių

XE(.RV VAl.STVBftS VfcUAVA

Afrikos studentu sąjungos sumanymu Filadelfijoj prie 
Independenee Hali iškabinta kovo 6-tą d. gavusios 
nepriklausomybę negru Ghana valstybės vėliava. Ji 
yra uudono'. auksinės ir žalios spalvos su žvaigžde-

Kas Savaite

Gamyboje vyksta perversmas
11

masis ir Anglijoj darbinin
kus stūmiu laukan. Būdinga 
tas, kad kovoj prieš tą reiš
kinį atsikartoja 19 šimtme
čio kovų istorijos metodai
—sabotažas. ~ ~~ .

Amerikos darbininkų ju- Un»J°« Vada$ Bed°Je 
dėjimas visuomet sėmėsi ži- Senato tyrinėjimo komi- 
nių ir patyrimo savo ekono- sija, kuri aiškina vežikų ir 
minėse kovose iš Anglijos kitų unijų tikrus ar taria- 
darhininkų istorijos, daug mus susibičiuliavimus su la
ką tiesiog kopijavo, bet ketieriais ir jtolitinėmis pa- 
dviejų dalykų nepriėmė, tai (lūgnėmis, jau spėjo priga- 

< sabotažo ir nepriklausomos minti daug rėksningų ant- 
. politinės veiklos. Amerikos galvių spaudoje. Bet praei- 
1 darbininkų judėjimas nepa- tą savaitę ji pagamino bene 
jėgė sukurti nepriklausomos didžiausią sensaciją, kai 

’ j>olitinės partijos ir išvysty- buvo areštuotas žymus ve
ji politinės veiklos darbi- žikų unijos vadas James 
'ninku naudai, šio krašto Hoffa iš Detroito. Jis buvo 
’daibo unijų vadai dar vis suimtas už tai, kad bandęs 
i laikosi įsikibę buržuazinių sužinoti senato tyrinėjimo 
\ partijų skverno ir tenkinasi komisijos paslaptis ir tuo 
‘ nuotrupomis nuo buržuazi- tikslu papirkęs tos komisi- 
) jos stalo. jos advokatą. Jis pagautas

Bcadroe išvados su tyrinėjimo komisijos do-
i Nepaisant kas prie vai- ku™".ta>s kaltinamas už
džios vairo bebūtu: demo- vąhlminko papukima Poh- 

irt__________ i. -i-2A . cija aknsciau su pagalba to

50 nuošimčių. Tas i pom jaučių jau ze- j Hoffa g Ra^
‘kaičius butų daug aukstes-mes neara. Technologijom , %prastam juodo darbo žmo- -raičius uuiu »aug a imsies-; mo kauciju užstatęs 25

įkalu mimsterė Mrs. Goldą Meier tuoj atskubėjo į Y\a- eui nebus ^as veikti. Bedar- bet šalies mokslo insti-! amžius pasilieka visiems tūi.stan/.ius doleriu Jo' teis-
nėra bevaliai vie-'laikams ir nuolatos žengs , ‘ . *’nei a ug vaitai vie * mas nemaza sensacija.

komisija
kingtoną aiškintis ir padėtis atrodo nei šioki nei toki. i0;u nuo .p, ($5 metų am- lutuose
-radis grasina 
vaikyti tuoj 
ors kito pas
lio kariuomenė ir vėl okuj.uv..-.-.»n .. . ----— ...............................— - - — , .

- , ,.f. . T r . r . . iš viso susidarvtu apie 45 technologijos mstrukto-j tais metodaisTokia dabar yra padėtis pne Izraelio 11 Egipto si e- . . 1
tos. Galimas daiktas, kad valstybės sekretorius, ką tik 
g’įžęs iš Australijos iš SEATO valstybių posėdžių, suras'jį 
ūdų nuraminti Izraeli ir duos jam kokius nors naujus 1jnna padėti ypač industri- užtenkamas.
^tikrinimus dėl jo saugumo ir dėl jo laivų praleidimo niuoVcentruose ir priėjom Stambiųjų pramonininkų;

b o J o iv Aiiolvo ilonbo liz.t 1 . J _ 1 _i _____12 2 =_ —------------------ 2—
v- K'HVVV/ nctiiavci i: »»vi .T-uava liauna. nv: *- ISVUGOS, KH(l SiaiKlieniHeS MiVUZIUYlIIie, V IllCagUJ,

nas ir baimė dėl savo ateities vargiai duosis lengvai nu- technologijos vystymasis mour & Co., vvviausis 
raminami. Ypač. kad Egipto diktatorius dabar jau garsiai daromas industrijoj perver- nio direktorius J. C. Clamp 
'kelbia. kad jis ir nemano žydri laivų praleisti Sueco ka- smą, ko gero. gali išvystyti pareiškė, kad jie jau šiemet 
ualu ir Aqaba Įlankoje. . . i

Atrodo, kad didžiosios valstybės, neišskiriant 
Amerikos, davė Izraeliui pažadus visai

nio” režimo iš Javos salos.
Reikia atsiminti, kad In

donezijos gyventojai kalba 
45 skirtingomis kalbomis ir 
tarmėmis. Kai olandų kolo- 
nialinis režimas jų nebe- 
jungia. jie ir nebesusikalba. 
Vos aštuoni metai laisvę at
gavę jie jau sako, koks gra
žus buvo Indonezijos respu
blikos idealas, kada olan
dai viešpatavo . . .

Bimba, Mizara ir Ko. Tyli

Pereitą savaitę atstovų 
į-ūmų neamerikinės veiklos 
tyrinėjimo pakomisijų ap- 
klausinėjo svetimkalbių ko
munistinių laikraščių kai 
kuriuos redaktorius ir rei
kalų vedėjus. Apklausinėtų
jų skaičiuje buvo Antanas 
Bimba, ALDLD organo 
“Šviesos” redaktorius ir R. 
Mizara, “Laisvės” redakto
rius.

Kaip daugelis kitų sve
timkalbių komunistinių lai
kraščių redaktorių, taip ir 
A. Bimba su R. Mizara pa
sislėpė už penktojo konsti
tucijos jfataisymo ir “neiš
davė paslapties”, kad jie 
yra komunistai ir kad jų 
vedami laikraščiai yra so
vietiškos propagandos w- 
ganai.

i kas. nai PaIeidzia sensacijas pa- daktoriai turi rašyti, jie tu-
Bet kokia dabartinė išei- tys būdami toje baloje, į ku- n sovietišką liniją viešai 

na jų liudijimai nukelia ir J atstovauti, jie turi aukštintia- tis tiems milinnnms
HzJar greit'bfcimį hrfirtSĮ? kai kuri'JOS uniW veikėjas. 

Trumpai tariant,—mokslas. Lavonai Kuboje 
Pakabinus dantis ant tvoros

Rusiją ir žeminti Ameriką. 
Todėl jiems nėra kaip išsi
sukti, kada tyrinėtojai jų pa-

ne

Pereitą trečiadienį Kulvos KIausia. kaip jie žiūri, pa- 
„lentn hflrvs 40 mnm. jsoeiali perversmą. davė užsakymus ' studentu būtys, 40 jaunų

Užpereitos savaitės “K.”.tams n įvairioms kolegi-rt , " E žmonių, bandė paimti pne.................................................... irkokl°J sP«>al.vbej, mokytis zi(|en.’’ diktatol^aUj! Batistąkiek ir kokiu darbinesusitarus su 9- !>asteWj(™ trumpą joms 
Egiptu ir Egipto diktatorius dabar mano, kad jis gali vi-
<us tokius be jo sutikimo duotus pažadus skaityti be jo- įmones". Kur vakar dirbo,kompanijos 
kios vertės, manydamas, kad niekas nedrįs jo priversti papi.asti darbininkai, tai diplomais laukia 
klausyti didžiųjų valstybių “patarimų”. Egipto diktato- šiar.dien ten “yra pastaty- viiii su išskėstomis 
rius tariasi galis rodyti ragus, nes už jo nugaros stovi įos automatinėš mašinos ir bet to amžiaus jaunuo-

oasieuejoin u uiupa j^***-? *>*v-*» •• — • . , , . . ..... zioeiuo uiniaioiuties o*»iis>ut
iš Detroito ant-pinkų reikės už trijų metų. r Sleį,tl .dl‘ palociu Havanoje. Pagal

“Mašinos pakeičia Aišku, tą pati daro ir kitos;jįe‘ni®. i^pavimmo. Gėliau v pranešima VISI 40
Taiimirūiii cl, i įssilavmusiam žmogui ir se- . . . . , •Jaunuolių su, . - jaunu žmonių žuvo nelvgio-

nesmo amžiaus bus leng- . , * \ciaroaa- s ,e kovoje pnes diktatūros
yiau pasiekti geresni kąsni į..,.iuom' „ *1)oli<,iia
duonos, žmogus sali būti kd',uomenf 11 1>OI'C'30;

Studentų vadas, žuvęs
ranko-

Sovietų Rusija. Maskva jau yra Įkėlusi kojai Viduriniuo- Jaukiančių darbo prie jų jau 
Aus Rytus ir ten reikės daugiau negu tik doktrinos, kad yra tūkstančiai. Paprastų 
rusų Įtaką pašalinus. ! darbininkų vis mažiau be-

Egipto diktatorius dabar, kai žvdai ištraukė savo ’e*kia. \i> daugiau
* laujam Įvairių specialistų .Hariuomenę iš Egipto žemės ir kai JT karo pajėgos ji lyg 

ir saugo nuo naujo žydų puolimo, pasidarė vėl labai iš
kalbus ir vėl rodo nugara Vakaru valstybėms. Dėl Euro-* A *
pai svarbaus Sueco kanalo, jis jau skelbia savo sąlygas, 
kuriomis jis sutiks laivus per kanalą praleisti. Dėl Izra
eliui svarbios Aųaba Įlankos jis jau nusprendė, kad žydų 
iaivai ten negalės plaukioti. Egipto Nasseris aiškiai rojlo. 
kad su juo negalima dalyti “biznio”, negut tik jo stato
momis sąlygomis. Jei Amerikos vvriausvbei tokio irodv- * • * » • » *• 
:no reikėjo, ji ji dabar jau turi ir gali Įsitikinti, kad anglai 
r prancūzai neklydo, kai Nasserio diktatūrą skaitė di

džiąją kliūtimi taikai Vid. Rytuose užtikrinti.
Reikia tikėti, kad Nasserio politika bus tikamai Įver- 

nta ir Bermudoje. kur Amerikos prezidentas ir anglų 
remjeras bandys vėl sulipdyti Vakarų pašlijusią vienybę.

•mobiliu gamybos cent-

liu su diplomais bus tik 50 i Perpenas darbui, bet jis nie- , t ’ to<5a Antonio
nuošimčiu o kur turės na-lkad nera P^^enas mokslui, kautynes t Jose Ant 
nuošimčiu, o kui tuies na-, Echevarna, kiek seniau sa-nuošimčių, o kur turės pa-į 
sidėti kiti 50 nuošimčių, ku
rie diplomų neturės? Ar ir 
tiems teks atsidurti bedar
biu eilėse? Aišku, tas vis-

A. Jenkins

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI 

“Keleivi#” Kalendorių 1^57 Metams

“Keleivis" jau išleido ir siuntinėja užsisakiu
siems dideli, apie 100 puslapių kalendorių 1957 me
lams. Dabar pats laikas jį užsisakyti.

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

Patartina kalendorių užsisakvti tuoj pat. (Jave 
užsakymą, kalendorių tuoj pat pasiųsime. I /.saky
mai išpildomi tą pat dieną, kada gaunami.

Nežiūrint kari viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 5<i cen
tų. J žsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.

re vien tik Detroite jau yra ka* veda prie į imtos padė- 
tūkstančiai bedarbių, o kiek ties. 
jų ten bus už lo metų.’ Kas; Perversmas keptų 
darosi automobilių industri- karveliu neduos 
joj Detroite, tas pats vyks-' ? .
ta ir kitose industrijose per! D^.skmi, kad uz lO .me- 
visą šąli. Vien tik specialis-P’i alha soc,,allJs
tai reikalingi, o milionaiU’®1'?.,s'n?a? pyktų, kad 
paprastu darbininku te.i«an<lien,n,s ekonominis ir 
džiauna'dantis ant tvoros, politinis gyvenimas bus su- 

kręstas iš pat 'pamatų. To- " 
kis perversmas gali būti 
kruvinas ir pražūtingas, 

Jau šiandien samdo vien'i<ajp Rusijoj, kur išskerata 
tik diplomuotus darbinin-:milionai žmonių ir toms 
kus: inžinierių, komplikuo
to mechanizmo specialistų 
vairuoti automatines maši-

Be diplomo darbo nėra

skerdynėms dar vis galo ne
simato. Arba jis gali įvykti, 
kai j) buvo prieš keletą nie

Ar mašinas atims 
žmonėms darbus?

kė. jog Kubos studentai ne
bijo mirti už šalies laisvę. 
Jis ir jo draugai tą įrodė sa
vo drąsiu bandymu.

_____  Diktatorius Batistą sėdi
Amerikos, Anglijos, Ru- Kubos prezidento soste iš

sijos, Vokietijos ir kitų ša- kariškių malonės. Jis gink
ite dirbtuvėse vis daugiau lu įkopė į valdžią, ginklu 
atsiranda mašinos-automa- j°Je laikosi. Bet kiek li
tai, kurie pavaduoja darbi- 8ai- Jaunoji Kuba, ypač 
ninkus kitų mašinų priežiū- mokslo jaunuomenė skaito, 
ros darbe. Amerikoje toks kad diktatoriui laikas ap- 
automatų naudojimas maši- leisti sostą ir eiti sunims se
nų priežiūrai vadinamas ko piauti. Prieš tą tautos 
“automacija”. jaunuomenės s p r e n dimą

A. Jenkins savo straips- diktatorius ir su armijos pa
ntuose apie perversmą ga- •(?alk>a ^S31 negales laikytis, 
myboje pakėlė klausimą, ar Irstanti Valstybė 
automacija atims dai-ba iš T , , , -
darbininku? Tuo klausimu J™ ,<'a“»’bes

nas jau stoka, «. už metų! tų Anglijoj, kur piliečių jr darbininkų organizacijos jc 8|) . R
kitų visai jų nebus is kur; balsavimu valdžios vaire, i tuo nmtai yra susinipinu- 
gauti ir vien tik dėlto di-ipateko socialistams ir ten;8108,
džiojo biznio vadovai susi--darbininkai \-aldė per 6

seniau junge 
ikolonialinis režimas. Po ka

mpinę.
Darbdaviai žiūri, pasi

renka ii samdo pirmučiau-

Todėl tie redaktoriai, kartu 
ir Bimba su Mizara, užsi
čiaupia ir, pasiremdami 
konstitucija, nieko neatsa
ko. Tai, žinoma, yra jų tei
sė. Bet atstovų nimų tyrinė
tojai turi įi-odymų ir be re
daktorių pasiaiškinimų. Jie 
juk turi tų pačių redaktorių 
rašytus straipsnius . . .

Rodos, atstovų įūmų ko
misijos apklausinėjimai tu
rėjo duoti progos plepiems 
komunistų redaktoriams iš
dėstyti savo “taškaregį” ir 
“nukaukoti” visokius impe
rialistus, bet vietoje to mes 
girdėjome tik visišką tylą. 
Tyla gera byla—nutarė An- 

i tanas su Rojumi.
Atstovų įiinių tyrinėtojai 

mano, kad tylėjimas netu- 
į-ėtų Maskvos propagandis
tų apsaugoti nuo visokių ga
limu nemalonumu. Vienas < * 
toks galimas nemalonumas 
yi-a denatūralizacija-

Jei Bimba su Mizara sa
ko, kad Sovietų Rusija yra 
darbininkų valstybė, kur 
kuriamas socializmas, o 
Amerika yra imperialistinis 
kraštas, kur darbininkai yra 
spaudžiami ir išnaudoja
mi, tai kongreso tyrinėtojai 
norėtų Bimbai, Mizarai ir 
panašiems žmonėms padėti 
iškeliauti iš čia į laimingą
ją Sovietiją.

Bet ar taip bus, ar Bim
bai su Mizara ir kitiems pa
našiems žmonėms bus atim
ta pilietybė ir ar jie bus iš
gabenti ten, kur Chruščiovo 
vėžiai švilpauja, tai jau ki
tas klausimas. Ana, Prftsei- 
ka su Andriuliu, nepilieciai, 
o visvien dar tebesėdi Chi- 
cagoje, todėl ir tie, kurie 
norėtų lieti ašaras dėl Bim
bos ir Mizaros likimo ge
riau padarys kiek palaukę.

J. D.

Apje tą klausimą mūsų ,.o Įnf|onezjja olandus ne vi- 
skaitytojai gali rasti siu me- saj man(iagjaj išprašė lauk. 

ar tų milionu bedarbių tų Keleivio kalendoriuje pražioję Indonezija bandė 
lė pagerės? Tai diskusi-Udomų J. Kaminsko straip- tvarkytis kaip federalinė 

Robotų į-e- valdybė, bet paskui susi- 
volnicija . su tuo sudai-vti centralizuo-
straipsmu susipažinti. Jame ų valstybę ir visas federa- 
klausimas nušviečiamas is- jines dalis įjungė į vieną iš

; metus, 
bet 
būklė page

Vienaip
per

ar kitaip,

šiai l>-24 metu amžiaus i nis klausimas.
darbininkus, kai tokių pri
trūksta, tuomet jau pasiren
ka ir ima liki 39 metų. Bet,

Anglijoj per 6 metus dar- 
biečių valdymas davė dar
bininkų naudai daug leng-

jei tu žmogau jau peržen- vatų, pravedė gei*ų reformų i samiai ii aiškiai. centro valdomą respubliką,
gęs 40 metų slenksti, tai jp žymiai pakėlė gyvenimo; Be to, “Keleivio" kalen- Tai, tur būt, buvo didelė 
jau visai mažai teturi pro- lygį. Bet vis vien didžiumos; doriųje 1957 metams yra klaida.

ziovko gyventojų nepatenkino, nes ir įvairių kitokių įdomių I)al>ar atskiros Indonezi-
po šešių su virs metų ir vėl skaitymų. Tą kalendorių j«i dalys pradeda išsivaik-
valdžos vairas pateko kon-jdar galima užsisakyti. Jo štinėti kas sau. Didesnės ir
seivatoriams. O kaip darbi-:kaina 50 centų. Užsakymus mažesnės salos atsimeta

nuošimtis, 1949 m. to am-ninku būklė, ar ji pagerėjo?!ir pinigus prašome siųsti: nuo centralinės valdžios ir
žiaus jaunuolių siekiančių Dirbančiųjų taip, pagerėjo,; “Keleivi*” reikalauja plačios autono-
mokslo pamoko ligi 29 nuo- bet bedarbių skaičius ir ten i 636 East Broadway
šimčių, o pereitais metais:kyla. Technologiškas vysty-1 Se. Boston 27, Mas*.

gų gauti darbą.
Prieš 59 metų, 1900 m., iš

18-24 metų jaunuolių siekė 
aukštesnio mokslo tik 4-tas

mijos, o kai kurios nori iri
• isai nusikratyti “koloniali-J
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEREIKIA

KELEIVIS, SO. SC37CN Puslapis Trečiai

KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠOAmerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas naujo Brooklyne

eilinis LDD 7 kuopos susi- dą moka po 
1 rinkimas, kuris LDD šuva- iškastą toną. 

svarstė

Nepriklausomybės šven
tė gražiai paminėta

Kadangi “Keleivyje” ne
teko pastebėti pranešimo 
apie Ne\v Yorko lietuvių ta
rybos ruošto Lietuvos nepri
klausomybės 39 metų su
kakties minėjimą, tai noriu, 
kad ir pavėluotai trumpai 
ji čia apibūdinti.

i
Minėjimas Įvyko Webster; 

Hali, New Yorke, vasario 
17 dieną. Jam pirmininka
vo sandoi iečių atstovas, pa
žangus visuomenininkas ad
vokatas Ošlapas. Įžanginę 
kalbą pasakė dabartinis 
Nevv York ALT pirminin-į 
kas adv. S. Briedis. Po jo 
ilgokai, bet Įdomiai, kalbė
jo Pennsylvanijos kongres- 
monas Flood. Trumpai kal
bėjo konsulas Budrys. Pa
grindinis lietuvis kalbėto
jas buvo .J. Tysliava. Me
ninėj dal v labai puikiai pa
sirodė, nors neskaitlingas, 
Operetės choras. Solistu bu
vo armijos dainininkas bas- 
baritonas Vokietaitis iš Wa- 
shington, I). C. Priimta ati
tinkama rezoliucija. Aukų 
surinkta virš tūkstančio do
lerių. I
“Margučių vakaras“
Tradicinis, kas metai LDD 

kuopos ruošiamas, “margu- 
sių vakaras” šiemet i vyks 
balandžio 27 d., šeštadieni, 
Atletų klubo svetainėje, 
1332 Halsey St.. kampas 
Irving Avė., Brooklyne. Į 
Kaip paprastai, bus poky-' 
lis su Įvairia programa ir' 
dovanomis už gražiausiai 
nudažytus margučius, kurių 
LDD 7 kp. narės ir jųdrau-j 
ges suneša nemažai. Nėra i 
abejonės, kad šis “margu-j 
čių vakaras” bus toks pat' 
gausus, kaip ir buvusieji.
Ii LSS 19 kp. susirinkimo!

I
Kovo 8 d.. Atletų klubo 

patalpose, Brooklyne. Įvyko' 
I.SS 19 kuopos eilinis susi-j 
linkimas. Be geroko būrio 
19 kuopos narių šiame susi
rinkime dalyvavo visa anks
čiau išrinkta šiemetinė 19 
kp. valdyba: pirm. adv. K.j 
Michelsonas, viiepirm. J. V. 
Stilsonas, prot. sekr. F. La-

50 centų už darbo. Rūpinamasi i Gard- 
Minkštosios neri pritraukti kitokiųĮmo- 

ziavnno ruošimą svarstė ir anglies per dieną iškasama nių. bet kol tas Įvyks, daug 
išrinko net 5 narių komisiją dvigubai daugiau kaip kie- žmonių bus be darbo. Daug 

lin. sekr.-ižd. A. tam darbui atlikti. Į komi-itosios ir mokama po 40 et. namu savininku parduodu

Worcesterio naujienos
vinskas ir 
Žilinskas.

Atlikus 
reikalus,
(“Darbo“ 
skyriaus) komisijų rezigna
vo 19 kp. veteranas Anta
nas Žilinskas, jau perėjęs

j siją Įeina: J. Buivydas, 
kuopos eilinius' Hermanas, J. Rimavičius, 
net iš dviejų! V. Kalvelis ir B. Spūdienė.

J.

vajaus ir ALTj Išrinktoji komisija tuo- tai ne visas dienas.

ir apsisprendė suvažiavimo 
8o metu amžiaus. Nusiskun- pioga suruošti saunų vaka-
dė sveikatos pašlijimu. Iš
rinkti kitą narį Į “Darbo” 
vajaus komisiją palikta bū
simam susirinkimui, o Į AL- 
T Nevv Yorko skyrių išrink
tas V. Michelsonas. Dabar 
socialistų srovę New Yorko 
ALT atstovauja adv. S. 
Briedi*, B. Spūdienė, V. 
Karčiauskas ir naujai iš
rinktas V. Michelsonas.

B. Spūdienė lankėsi 
Kanadoje

Plačiai žinoma Brookly
no visuomenininke, Nevv 
Yorko ALT skyriaus narė ir 
LDD 7 kp. pirmininkė Bro
nė Spūdienė šiomis dieno
mis lankėsi Montrealy, Ka
nadoj. Be kitų savo pažįs
tamų, ji ten pasimatė ir su 
visa LDD 35 kuopos valdy
ba, kuri per jų viešnią at
siuntė geriausių linkėjimų 
LDD 7 kp. ir sakė, kad jei- 
ru šiemet LDD suvažiav 

Brooklyne, tai 
atsius npimižn

mas bus
Montrealis
delegaciją.

ir mokama 
už toną. čia dirba apie 200,-j namus ir 
000. o Įdėtosios anglies ka- miestus, 
syklose tik apie 30.000 ir:

keliasi i kitu.'

Kelia mokesčius
r J

jau ėmėsi darbo. Ji jau pa-j Fondai dabar valdomi at
ėmė suvažiavimui svetainę skilai ir darbdaviai yra si miesto majoru, kuris pa- 

priešingi jų sujungimui, skyrė vieną žmogų nekil- 
Prof. Farley kalbėjo apie nojamam turtui perkainuo- 
technikos pažangą ii* jos pa- ti. Namai dvigubai bran- 
sėkas. Jis pavyzdžiais pa- giau Įvertint’, to dėl ir mo- 
rodė. koki vaidmenį seniau kestis bus dvigubai dides- 
vaidino žmogaus rankos ir nis. Sako, miestui reik pi- 
kaip šiandien jas visur pa- nigų.
keičia mašinos, kurios grei- žmonių su skundais prie 
’iau ir daugiau pagamina, mokesčių asesoriaus ilgiau- 

Kongresmonas D. Flood dos eilės.
pabrėžė, kad anglies pra- ... 
menė reikalinga daugiau ' os nauj.cros 
valstybės paramos. “Keleivio“ skaitytoja ir

Konferencija nutarė pra- visu geru darbų rėmėja Ag- 
šyli gubernatorių priešintis nieška Kukienė gulėjo li- 
natūralinio gazo vamdzdžių goninėj, o dabai- sveiksta 
pravedimui ir ragina narius pas savo (lukteri Nelie (nu
veikti miestelių tarybose, can. Linkiu jai greitai pa
kuti jos nesutiktų duoti lei

rą, kurio |teinąs eis “Dar
bo” žurnalo naudai. LDD 
šiemetinis suvažiavimas ir 
jo proga ruošiamas vakaras 
Įvyks Bill Welton svetainė
je (buvusiose Atletu klubo 
patalpose), 168 Marcy Avė., 
Brooklyne. Smulkiau apie 
LDD suvažiavimą ir jo pro
ga ruošiama vakara bus 
pranešta vėliau.

Vietinis

WILKES BARRE, PA.

Angliakasių unijos 
susiripkimas

Vasario 18-20 dienom?'

Namų savininkai piktina-

, . sveikti,
i dinru minėtiems vamz-
džiams pravesti. “Keleivio“ skaityt* jas

Algos apygardos Įtarei- kubas Vėjelis jau turi <a 
Įvyko angliakasių unijos gūnams bus pakeltos, nors metus, bet tebedirba Bent 
(UMW oi America) apy-įjie ir dabar gauna 3 kalius Bros. bendrovėje, 
gaidos (distrikto) kon fe-m augiau negu angliakasiai. Gamiškis
rencija. kurioje dalyvavo! pažymėsiu, kad apygar- ---------------------------
apie 200 atstovų is 53 sky- dos vadovybėj yra ir 2 lie-
nu.

sveikino
tuviai, čia augę, o atstovų 
tarpe buvo apie dešimti lie

ti ėmis.
Stanislovaitis

RO2KFORD. 1LL.

Nori nugriauti pil. klubą 
Per Worcesteri yra nutur-

Vincas Vitunskas, Laimo
nas Montvila. Petras N'ali-

- . . , v v., valka, Joseph Ii. Paunukai-ta vesti nauja kelia — Ex- .. ’ ...i- „ tis, John Skelris, Vincaspiessvvav. Jis numatytaves- ’ , _ , ’ . .. , , Zigmontas. John Povuaitis.ti per lietuvių ir lenkų ap-
įgyventas vietas, tarp Mill- Kitos naujienos
i kury ir Ward gatvių. Net Mokslininkas elektros inž. 
Lietinių piliečių klubas tu- Vytautas Janonis politech- 
• ėtų »uti nugriautas, taipgi nikos institute skaitė pa- 

:ii ką t.k pastatytas lenkų skaitą amerikiečiam.' 
duba.". ias kelias jungtų, |jnjni.aTns
kelią Nr. 110 su vadinamu _ .

į Toli Road ir eitų per Wor- 
cesteri iš pietų i šiaurę, tie-

! 11 < ’:

nauja-

*UU Loveli.
Tas kelio planas sukėlė 

didelę protestų audrą. Ko-i 
.o įz u. valstybės darbo ko- 
misionierius Sheridan ir 
valstijos inžinierius Grayl

Prieš Užgavėnių.' 
kuris muzikas Romualdas 
Juozaitis vedė prancūzų 
kilmės mergaitę.

Ūkininko Prano Bario 
žmona su Paulauskiene grį
žo iš Floridos, išbuvusios

į klasikinės aukštosios moky-i^en 'iena mėnesi. Lai ai »a 
klos saiėj susitiko su suin-Į
dresuotais ------ •
kais, kurių
500.

Piliečių klubo ir lietuvių

namų savimn-j 
čia buvo virš

' "Keleivio” skaitytojai. 

Miesto valdyba gatvių
taisymo viršininku jaskyrė 
lietuvi Joną Salduka.

namų savininkų pusę gynė j 
buvęs miesto tarybos narys 
J. Grigaitis, adv. A. Mille-I

Meno mėgėjų ratelio cho
ras Bendruomenės suruoš-

/“‘V? o'7-*- i tame Vasario 16 minė Lineadv. (■• Balcom-Balciu-' ... i- r*. - ■> , gražiai pasirodė. Prcvičen-Alb. Seilius ir J. Būt- ce lietuviu

Konferenciją
tad jei- miesto majoras. Unijos cen-Į airiškomis pavai 
,-ažiavi-! trini komitetą atstovavo T. • J. V. Sl«

Kennedy, kuris pasakė ii-;

Kas mėgsta nepastovų orą, 
kviečiami atvykti Į Nevv 
Yorką. Čia vieną dieną tu
rime tropikų orą, kitą die
ną kažką panašaus i uraga- 
gą, trečią—tikra Alaska, o 
ant rytojaus vėl saulutė vi
sus maloniai glosto.
L. D. D. suvažiavimas 
Įvyks Brooklyne

Dar vasario pradžioj LDD 
Centro Komiteto sekreto
rius J. Sonda pranešė LDD

o ri L-u L- u 11 m«'.«! • F«.- • Ik i kuvt'muvk 
j i XIV. j’ z

GARDNER, MASS.

Tebeserga A. Pocius

Y'eiklus naujakuris A. Po
cius vasario 9 d. turėjo gul-
1- .lis aut Operacijos Stalo;

kad savame krašte visa an-; 
glis nesuvartojama, nes ši-; . “ ~~
ta anglis vartojama kurui.o- ’^eja ne«ar^cs 
šiandien aliejus, gazas ir Atrodo, liūdnos dienos
elektra užima anglies vietą, atėjo Gardneriui. Florence ___
Te dėl unijos centras susi- stove bendrovei beveik už- pasveikti ir vėl Įsijtu 
rūpino anglies išvežimu i sidarius ir persikėlus i pie- vietos lietuviu visuon 
užsieni ir toj srity yra daugi tus, daug žmonių paliko be darbą, 
nuveikęs. 1

jam buvo padaryta sunki 
tulžies operacija Ligonis 
jau grižo namo ir sveiksta 
savo žmonos prižiūrimas. 

Linkime ligoniui greičiau 
įgti i 

uomenini

T. Kennedy pareiškė, kad 
norima sujungti minkšto
sios ir kietosios anglies dar
bininkų gerovės fondus i 
vieną. Minkštosios anglies 
darbininkai gauna veltui 
gydymą visai šeimai, naš-

»•*Į
E

kp., kad Centro komite- lės ir našlaičiai pašalpą, o
tas norėtų būsimą LDD su
važiavimą ruošti Brooklyne 
birželio 1-2 dienomis. Kuo
pa Centro komiteto siūly
mą priėmė savo eiliniame 
susirinkime vasario 10 d., 
bet dėl stokos laiko smul
kesnio pasiruošimo tuo tar-

kietosios anglies darbinin
kai tegauna tik $50 sulau
kę 60 metų ir išdirbę ne 
mažiau kaip 20 metų, šiek 
tiek gauna dusuliui gydy
ti, bet fondo lėšos mažos ir 
to dėl nesiskubinama siųsti 
i privatines ligonines, kur

t

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! J
l’irl-.il vaistus iš tikrai Amerikos valdžios į

pripažintos vaistinės j
IDEAL PHARMACY 1

29 Kelly Square, Worcester, Mass. 3

Jei Jums reikia vaistu, kreipkitės i registruotą vaistiniu- į
ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy“ savininke, čia iė- *

pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama .sveikatos reika

luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 

specialinių vaistu nuo džiovos ampulėse, 

vaistą nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 

reumatizmo, nuo širdies ir nervu ligą. Vai

stai pasiunčiami VISl'R. Rašykit mums 

visais sveikatos klausimais.

Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Phm.
Ideal l’harmac.v vaistinės savininkas 

ir Notary Publicpu nedarė. tenka mokėti už para $15.
Kovo 10 d. Įvyko kitas Kasyklų savininkai Įfon-

n>, 
nas, 
kevičius.

Tačiau dauguma miesto 
• ai y bos narių pasisakė už 
to į dano vykdymą. Kokie 
bus to protesto vaisiai, pa
matysime. Mitinge dalyva
vo nemažas lietuvių skai
čius, jų tarpe M. Žemaitai
čiai. J. šalaviejus, L. Misiū
nas. J. Pupka, J. Glavic- 
kas, I. ir J. Pigagai, J. Za- 
lieckas, jūsų bendradarbis 
su sūnumi ir kt.
Pagerbė senus darbininkus

.American Steel and YVire 
bendrovė išdirbusius25 me
tu* darbininkus apdovano
jo auksiniais laikrodžiais ir 
kitokiomis dovanomis.

Kovo 7 d. Putnam-Thurs- 
ton viešbuty ji suruošė 168 
ilgus metus išdirbusiems 
darbininkams pokylį. Tų pa
gerbiamų tarpe buvo ir šie 
lie-u viai: Walter Lileikis, 
Stasys Rukšnaitis, Jurgis 
Samuolis, Feliksas France, 
Stasys Urbis, Pranas Žide- 
lis. Jonas Augilius, JosChi- 
"inskas, Vincas Kamendu- 
lis, Antanas Kuzmickas, Jo
seph Raulinaitis, John Sin
kevičius, Ipolitas Cviklas,

parapijos var
gonininkui Beinoriui i»t alie
jus chorui vadovauti, jis 
smarkiai pažengė pirmyn.

J. Krasinskas

PRANEŠIMAS

Pranešame \Vorcesterio ir 
Bostono apylinkių ’ietu- 
viams, kad YVorcestei y par
duodama lietuvikka b.atu 
krautuvė (shoe store). Biz
nis išdirbtas per 40 metu, 
geroj gatvėj ir geroj vietoj.

Jei kas iš lietuviu neri 
verstis batų pardavimu ir 
turėti lengvą, švarų ir pel
ningą darbą, prašom kreip
tis Į

Family Shoe Store 

27 Millbury St. 
YVorcester. Mass.

(Skelb. i

MŪSŲ ATSTOVAS 
ANGLIJOJE

“Keleivio” ir “Darbo“ 
atstovas Anglijoje va J 
Venskūnas (17 WeUview 
Or., Motherwell. Laši ark 
Scotland). Visais prenume 
ratos reikalais prašome 
ji kreiptis.

Niekada Nenustok Vilties! Kas Nors Kur Nors Tau Vis Dar Gali Suteikti Pagalbą

Mano tikslas yra padėti žmonėms atgauti sveikatą natūraliniu budu
Brangus dr. Miller. pareiga 

ir dėkingumas verčia mane
parašyti Tamstai laišką, nes 
Tamsta man grąžinai sveika
tą ir norą gyventi. Daug metą 
kentėjau kryžiaus skausmus, 
o mano nugarkaulis buvo per
kreiptas ir sunkiai tepaeida- 
vau pasiremdamas lazda. “Pro
greso Italo Americano" laik
raštyje skaičiau Tamstos pa
cientų padėkos laiškus. Pra
džioj buvau skeptiškas, be to, 
man trugdė liga ir varginanti 
kelionė. Bet pagaliau pas Tam
stą atvykau, nes negalėjau 
pakelti skausmų.

Dabar jaučiuosi, lyg naujas

žmogus. Ne tik pranyko skausmai, bet galiu ir tiesiai vaikščoti. 

Todėl visiems patariu, net vyresnio amžiaus žmonėms, kreiptis 

j dr. Miller.

Joseph Quartullio,
New York 51. N. Y.

Visa šeima sėkmingai pagydyta

’Tai retas atsitikimas, kad visa 

šešių asmenų šeima tiek daug 

manim pasitikėjo, kad visi šeši 

dėl jvairių negalavimų kreipėsi Į 

mane ir aš savo natūraliu gydv* 

mo būdu visus pagydžiau. Dėl 

profesijos etinių priežasčių neno

riu išvardinti visų tos šeimos na

rių ligas, tačiau mano kabinete 

yra jų išsamus padėkos laiškas, 

kurį. kiekvienas, besidomis gali 

patikrinti.

Aš rašau šį laišką Jums 

norėdamas pareikšti didžiau

sią padėką už taip puiku 

manęs ir mano šeimos pagydymą, kuris mums visiems taip buvo geras, kad 

mes visi l>e operacijų ir be jokių vaistų pagijome ir jaučiamės pilnai sveiki. Tie

siog neįmanome Jums. dr. Miller, tinkamai atsidėkoti, kad Jus taip greitai 

mane, mano žmoną pagydėte. Reiškiu didžiausią pagarbą ir padėką-

GERB. PONE DAKTARE.
Pagaliau ilsiuosi, džiaugda

mosi sveikata. Negaliu susilai

kyti neparašiusi Tamstai pa

dėkos žodžio. Tamstos patari

mų ir gydymo dėka atgavau 

prieš keletą metų prarasta 

sveikatą. Dabar jaučiuosi, lyg 

naujai užgimusi.

Kadangi tokių nelaimingi) li

gonių. kaip aš buvau, yra ir 

daugiau, tai įgalioju Tamsta 

skelbti mano laišką, kad ir jie 

galėtų Tamstos |>atarimais pa

sinaudoti. o paskui džiaugtis.

Caterina Marazzini,
Union City, N. J.

t

OSCAR STILLER.

Joseph Miller, D.C.Ph.C. 790 Broad Street, kampas Market Street,Neįtark, N. .f. Telefonas MItchell 2-0773 
PRIĖMIMO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. ŠVENTADIENIAIS nuo 9 iki!2 ryte.
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Aliejaus ‘karalių’ pagalba {Breskin. Chieago. Ilk; Mrs- A. 
! Markūnas. Rockford. Ilk ir A. 
Kačergis. Montreal. Canada.

Kol Etrinto Nasser vis tri kanalu naudotis kraštai. prisiuntė. J. Sun-

Bendras Nepriklauso* 
nybės minėjimas

lui varyti i Viduržemio jū- met paskubės 
ros uostus, Europos vaka-i draugai.
rai pradėjo he skystojo ku- 

į ro dusti. Visa jų viltis bu
vo Amerika. Amerika tu
rėjo ąusti printi žibalo sė
mimą iš savųjų šaltinių, su
tvarkyti jo gabenimą Euro- atrodo nugalėtas, 
pon ir “broliškai” padėti; 
bėdoje atsidūrusiems, ypa-

Kremliaus Jos. Armin, Indianapolis, Ind.; 

.... K- Dumblys, Phila-. Pa.; V. 

Kaip bebūtų, teksasieėiai, Venclovas, Naugatuck, Conn-; 

rodos, bus bizni praganę, Ch Gačiauskas. Manchester 

nes žibalo tiekimas Europai• c«nn.; Peter Stiro. Brooklyn, 

pradeda surasti savus ke- x. y.; p. Kavaliauskas, Albu- 

lius, ir krizės aštrumas bus kuerkue. X- M.; F. Yinevičius.

J. K.

Iš Pietų Amerikos
URUGVAJUS Dalyvavo ir Lietuvos minis

teris dr. K. Graužinis su 
savo įstaigos tarnautojais.

Įžangos žodį tarė ir kal
bėtojus pristatė energingas

Montevideo lietuvių kolo- ir nenuilstantis lietuvių so- 
nija Lietuvos nepriklauso- cialistų veikėjas A. Plavi- 
m.vbės paskelbimo 39-ją su- čius. Kalbėjo buvęs parla- 
kaktį minėjo vasario 16 d. mento narys, geras lietuvių 
Kultūros draugijos patalpų- draugas L. Tritinio, Socia- 
se. ; listų internacionalo narys

Kalbėjo Lietuvos minis-. H. Maiztegui ir buvęs Lie-

---------------------------------------------------- Umaras. Detroit. Mich-; A. P.| Lietuviu
tingai nesi pelnydama. Pre-: VINCO KRĖVĖS VARDO Grigaliunas. Brighton, Ma—d

Terrvviile, Conn.; Mrs. M-Ma-!^^ pįetų Amerikoje dr. tuvos seimo narys Pr. Vi- 
tonis. Haverhill, Mass-; Jimlj^ (;,.aužinis, Urugvajiečių- konis. Paskutinį žodi tarė

i zidentas Eisenhotver’is taip PREMIJA 
s ir pažadėjo. j

sąjungos pirm. studentė Diana Vikonytė, 
ss ;i Jose P.* Martines Berseche, kuri socialistų vardu padė-

Išėjo kiek kitaip. Kai ra-- Lietuvių akademinis sam- Savtckas. Rockford, Ilk; P-Ur- 

jšomos šios eilutės, Izraelis; būris Montrealyje (Kana- tarnas. Pawtucket, R. 1.; G-Go-

Pakas. Gary. Ind.; Mrs. G. {p,. K Griniaus dr-jos vai\ kojo susirinkusiems už atsi- 
\\ahen. Nashua. N- H-; Al. du -jog iiol.espon<iencijos i lankymą ir Urugvajaus so- 

autorius, lietuvių katalikų cialistų partijai už duotas 
parapijos vardu kun. J. Gie- patalpas, kalbėtojų pasky- 
drys, Kultūros dr-jos pirm. rimą ir kitokią paramą.
J. Janauskas ir kt. Kodėl socialistai

Lietuvių katalikų parapi-Į rengė atskirai?
jos choras nevykusiai su-j dieną šiemet atskirai
dainavo kelias dainas. Kol • minėti paskatino štai kas. 
chorą vedė Gabaliauskienė,Į žymesnius įvykius minėti 
jis gana gerai dainavo, +>et pasiėmė Kultūros draugija, 
jai išvykusį šiaurės Ameri- < kuri vra didžiausia. Ji tu-

ber, Baltimore. Md.; Joe Pocus, 

nada; M

shnikov. Hartford

įau ous atitraukęs savo ka- doje) nutarė 19oa m. is- ,— r, . . I. ; , v- r - - j Delhi, Canada; Mrs. A. Kala-nuomenę iš Gazos ir Aqa-. teigtą Vinco Ri eves vardo
bos sričių, ir žibalo knzer literatūrinę premijų SoOO Yasunskos Alu Cana<la; „ 
turėtų būti galas, bet pade-; sumoje skirti reguliariai kas Cenliauskas, s,, Mass..

jo beveik pilnai aprūpinti:sirodziusią literatūrinių at- Komer. Allen. Mich.; J. Košei,

Spurgis. Branch. Mich.; 

Thad- Norkus. Trenton, Mich.;Maik. vaikus reikia dėti draugingoms taupoms slJ*a> kurios sąstatas siomis:

—S< 
dar fry‘

—Ką tėvas nori 
sakyti ?

—Aš klausiu, ar
tavęs vis dar ncsuKauiia. •?—-— ---- -------z- — ---— „„i,;.. „ t i • i

—O kodėl ji turėtų mane ^gali ir savo vaiko papilk-’ Ir va kaip paskubėjo pa- .„aĮsnR‘n}LJ!“’y
gaudyti?

—Ogi gali sugauti dėlto,' V1'1!’ 
kad aš niekad tau kailio kinti.

o ne gražiuoju mo- Teksaso žibalininkai. Kaip pS Anl. Iškauskas. Kulpmon:.;

žinoma, Teksaso žibalo šal- -°Je Jieturiskosios uemjos, Pa . Carsok Gr EapidJ

iriuosius Lietuvos nepriklau-
o . .. . .................. somybės veteranus, atskiraiSočiai,.!., atskirai minėjo min#ti jos ,)askeIbimo 39.j?

Vasario 17 d. Socialistų sukaktį.
Mich : . Kiisevičius. Montcalm. • centre (Liaudies namuose) Tikime, kad kitais metais 

pastan- Kultūros draugija iš anksto 
skil ai Lie- susitars su visomis lietuviu 

somybės mi- organizacijomis ir atkris 
atsilankė ne- reikalas Vasario 16-ją mi- 

mažas pažangiųjų lietuviu nėti atskirai.
ir vietiniu šviesuoliu būrys. M. Kr&tinskas

— Į eva klvsti. Ameriko- tinius valdo 15 nuo nieko spaudoje.

giau ir daugiau trobelių to- ai pa.odo, kad daugiausia Jos turi savus Įrengimuszi- gų .^-s. So. Ik)slon, M ir Wm.
kic vaikėzai nridaro Čia >rie to prisideda bloga na- balui rafinuoti ir iš jo gau- Lietukų akademinis sam- M. žara. laurence, Mass.

•r mobila pavagia čia už-! ™ aplinkuma, stoka gerų na benziną ir dešimtis kito- buns tikisi susilaukti aukų Mr A Vaičekauskas iš E-į
molą i’ n imuS žmogų ant bVvzrižir vaikams, tėvu kių produktų. Dabar jos šiai premijai paremti is vi- st. Louis, „1-. prisiuntė $075-

’nvto lk“irp" girtuokliavimas ir šiurkšti ^esta savam benzine, ne- - pasaulio lietuviškosios vi- Vi w aUiuntusiems TaikJ
na'apiamdo. O ar žinai.ko-! nas. Jeigu pasigėręs tėvas spėdamos jo parduoti. suomenes. rašei,,! auk,. nuoširdžiai doko-

Del smulkesniu mfonna-

AAi mums rašoma

1

ti motina vaiką apstumdys, 
školios ir dar apmuš, tai

s vyriausy-
«P"*U>. LHj Į3ę nutarė Europai padėti, 7:^;"į ietį,vin '''a’-uionirnSk 

ru negalima tikėtis, kad teksa«iečiai turėio naikinti tK L . .ctuYU akademinio 
,; ka> tokius tėvus mylės ir , J A ^mbuno pirmininkę Birutę
lausvs iu. -Ji.-

Kai Amerikos cijų ar aukų prašome kreip-i
jame.

Administracija

r - «• • • avy J/.I imunine

/ulinių pompavimą iš 16 Ciplijauskaitę. 3172 Hut-i l' AIRIOS NVOMONes< mėgins jiems 1 •'pabėgs nuo iu.• » nŲ., 1 . c’ 1,..tu.°nKt chison St., Montreal. Que.j ' • ‘t! oa jmoegs nuo jų.^ Ąjnerj|<a galėjusi pa-
-ekęs tevsKO.- gio ios. j;>( djdĮntj žibalo Europai nri- 

alt nueiti blogais Keliais ir i statymą 806 tūkstančių sta- 
usokių beoo5\ nu. |tjnjy kasdien ir tuo būdu 
Maik;, as ant to, laikinai gelbėti padėti. Bet 

esoglasiui'. Atsimenu, Lie- Texaso žibalo bendrovės tu- 
uvoje visi tėvai mušdavo,,.j “protą”. .Joms yra pel-

Lietuvių akademinis 
sambūris Montrealyje

šmokli
Nt MAIKIO TĖVO KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atsinaujin

dami prenumeratas, prisiuntė

, ].p.. liet aš negirdėjau: ningiau paiduoti rafinuoto P’-mno
,k:o atsitikimo, kad savęs'žibalo produktus ir dėl to p .u
i.a !• va'.aas pabėgtų iš; io« pasiūlė Etironai. kad ___ mi. .

dėl toks ištvirkimas Ameri- 
l oję pasidarė?

—Na, o kodėlgi?
Ogi todėl, kad tėvai 

duoda perdaug valios savoj 
>a:kams. Neišdirba gerai 
sknro?. Kodėl seniau tokio; 
asibddimo nebūdavo? To

dėl. kad ant sienos visada, 
bodavo .geras bizūnas.
—Tėvas čia kalbi apie 

•"' vi.-kus papročius. Seno
vė; i uvo mušami ne tiktai 
vaikai. 1 et ir suaugę žmo- 

pač baudžiavos lai-
ais. Bet kas norėtų grą

žinti baudžiavos laikus da- 
ar?

’i'as teisybė, vaike, bi-i 
: fino niekas nenori. Ale bi-!
imas reikalingas. Su ais-į 

ki-ymu ir čitijinguma vaiko 
neišmokysi, bet dar dau- 
* iau ištvirkinsi. Aš jau pi i- 
-ižiūrėjau i Zaeirkos vaiką. 
.Jis vis sakydavo tėvui: “tuį 
ta mas”. Mane tas labai ei-į 
žino. kad toks paršas taip: 
storžieviškai tėvą užgauna, j 
Taigi nunešiau Zacirkai ge
rą kančių ir sakau, duoki 
tam varliagalviui į skūrą, 
kai jis tave bomu pavadins: 
ale Zacirka sako: “no sa- 
iv”. Amerikoj vaikų nemu
ša. ale gražiuoju mokina. 
Mudviem bekalbant, atbėgo
jo vaikas ir vėl tėvą pava-Į.; 
dino b,omu. Aš raidavei pa

įjos pasiūlė Europai, kad
turgi jis eitų pa-ipirktų jų benziną ir tik po Po §1 -0 prisiun(€.; P

!to jos sutiko parduoti irža- Hus< vvillovv Rivcr. B. C- 
—Bet Amerikoje sąlygos) liąjj žibalą, arba: temoka <ja; A Kasiicr. ( bi ; ;r<» 

:it«»kins. tėve. 1’aMtraukęs europiečiai aukštas už žiba-; j. stanker, Piapot. Sask .
•i namu jaunuolis čia leng-Hą kainas ir sudaro prista-j nada: P. Macys. \Voodkaven. X. 
ai gali gaut: darbo ii už-jtymo kontraktus ilgesniam, Y.: J. Pilka. Detroit. Mfch.; K. 

įdirbt; pragyvenimą, arba laikui. Teksaso bendrovės s. Margis, st. I.ouis. M«».; .Ju-

ra’i susidėti su vagiliais ir surado ir pasiteisinimo: pa- zuknnis. Hyde Park. Mass. ir

iradėt vagiliauti. Policija didintas žibalo transportas Joseph Siiks. Xew H;.\en

ažnai suima Bostone jau- Amerikos geležinkeliais su- Conn.
dvtų, girdi, visą jų tvar-j 
ir be to stigtų laivų.

Dar nežinoma, kaip grei-j

amu. 
ė ges'.'

Te L- prisiuntė $2.00.
\\ osy- 
“ '.na-

IH ;
Ca-

ią vagili, kurio tėvai gyve- j ardytų, girdi, visą jų tvar-j po si.no prisiuntė: E. simai- 

:a kur nois kitur ir apie'ką ir Ik* to stigtų laivu. J tis. Chieago. Ilk; Mrs. Bara- 

sa\o taika nieko nežino. Dar nežinoma, kaip grei-joauskiene, l'airfield. t onn.;

tai tiknimoje susitvarkys’Anth. Zelaitis, Lincoln. X. H.; 

reikalai Artimuose Rytuo-JJ- Mmauskas. chieago. III-; 

se. Sueco kanale tebegrulij ^rs' l’M,,'hinskicne. Mnntreai. 

du dideli laivai, kuriu vie-r ,‘udis- < «mbridge.

na, yra prikrautas spraga-

tinku įsivaizduoti, kaip ne- 
aiminuas jaučiasi jaunuo- 
•<. kuonvt jo paties tėvai. 
<urie turėtu būti geriausijo 
'raugai ir globėjai, prade- 
la ji kolioti, stumdyti ir 
mušti. .Jis tada gali susidėti 
u 1;et kuo, kati tik jo ne

muštų.
Tu. Maiki. negali skųs-

. J a aš dar niekad tavęs
nemušiau, nors kaltais ir

ford. Iii.; Mrs. M. VVikis. Ha

milton. Canada; Mrs. B. Pr>-

kišau Zacirkai bizūną irsa- , . . ...
kau: "užtepk:" AlcZacir- lab‘*' '• Neuz-
ka bizūnų atstūmė, o išsi-'^l"- '«* kari tu nuo
traukė iš kišeniaus pinigą raan^ "įbėgtum.
:r. paduodamas jį vaikui,
,d;o: I*vter. ve tau dešim- Jei la*o draugai ar kaimy- 

tnkas. tik nesakyk daugiau na> neskaito “Keleivio”, para-
“Itomas’’. Vaikas pagriebė 
nūrigą ir išbėgo: ale neirti- R'n*‘ 
kus vėl sugrižo ir sako: tik $L

išsirašyti. Kaina me

tamos medžiagos, ir kūnų
nepašalinus negalėtu kana- . .. ... n.
Iu plaukti didieji in.WK»l7j!< ,,r„ k|vn x y . shi..(,k 
tonų tanklaiviai. Olandai iri |Wr,,h Wch . J|rs D |ntas 
vokiečiai, kuriems Įiavesta Mt Vcn|on N . 4 Kvoske. 
kanalas išvalyti, rankoves
pasiraitę laukia, kada gaus 
leidimą imtis darbo. Bet 
Nasser neskuba. .Tam yra

vich. Camden, X. J-; Mrs. Ve

ra Taut, Chieago. III-; A Mak

svytis. Chieago, III-; A. Matu- 

(lis. Vilk l.a Šalie. Canada ; \V. 

svarbesnis dalykas patik-! Bružas. Fort \VilIiams. Onta- 

rinti sau galimybę laikytiJrio.Canada;J Arnbrazas,M >n- 

kanalą visiškoje savo Žinio-; treal. Canada; J. Grimas. To- 

jje ir vienam pačiam imti mnto. Canada; A. Sadauskas, 

j iš kanalu plaukiančių laivų E. st. I.«,uis. III.; Mrs. Graštai- 

' mokestf. Su tuo jokiu būdu bs. Hartford. Conn.: K- Mer- 

. nenori sutikti kiti, reikalin- dvieilis. Montreal. Canada: p.

Kaikur i vandenį pradėjo 
maišyti fluorine, sakyda
mi. kad tas sveika dan
tims. Tokios nuomonės yra 
ir Xew Yorko sveikatos 
skyriaus vedėja dr. l-eona 
llaumgartner (viršuje), bet 
\anrlcns, gazo ir elektros 
tiekimo skyriaus viršinin- 
ka-; •Arthur Ford yra prie
šingos nuomonės. Jis ma
no. kad fluoriduotas van
duo yra žalingas-

Gerbiamieji, Gal kada Maikis ti per 1956 m-, ačiū Kazimie- 

su Tėvu pasikalbėtų apie jau- rui Daukniui, kuris man bu\<» 

tieną mėsą. Seniau skerdyklos "Keleivi” užsakęs dovanų, 

negalėjo mėsinėms parduoti se- A_ .-Keleivio- nenurimsir. 

nu karvių mėsos, nes ją gali- Man VJlatinpai Iwtinka Maikk, 

ma buvo pažinti - raumenys;^ Tčyu ėjimai. Siun.

yra tamsiai raudoni, o taukai į .ju kurjų n-tcks metjnęi

geltoni. prenumeratai ir kalendoriui, <»

Praeitą rudeni "keaūer s Di-j JiKussius 50 centų atiduokite 

gest” isspausdino straipsni, ku-i^jajkjo tėvuk Tepu jis nusiper- 

riame buvo rašyta, kad išrasti, ka pustyklę ir |»asigalanda kar- 

chemikalai, kuriais senu gyvu-j |a< ka,j jjs aštresnis mu

lių mėsą apipylus. raumenys; sll tėvynės priešų galvoms ka-

tampa šviesiai raudoni, o tau 

xai balti ir to dėl negalima 

pažinti , ar ta mėsa yra seno 

ir jauno gvvulio- Tik virdamas 

.ą sužinosi, nes tada iškils juo- 

žos putos ir mėsą virink kiek 

tori. ji nebus minškta.

Vincas (irėbliūnas 

Jhieago. III.

II

Worcesterio šv. Kazimiero jki- 

’apija, kurios klebonu yra kun. 

Petraitis, Lietuvos nepriklauso

mybės minėjimus rengia atski

rai ir visuomet tuo metu, ka

da tokius minėjimus ruošia ir 

;iti. Tuose minėjimuose renka

mos ir aukos, bet jos nesiun- 

riamos Lietuvos laisvinimo rei

kalams. Lietuvių tarybos cent- 

•o komitetas patvirtins. kac 

jis nėra gavęs iš tos parapijos 

nė vieno cento. Tų minėjimų 

aukas parapija skiria savos 

mokyklos reikalams.

Kiekvienam savo krašto liki

mu susirūpinusiam lietuviui 

kyla klausimas, ar parapija ne

gali suruošti mokyklos reika

lams pramogą kitu metu ir ne

trukdyti savo tautiečiams Vasa- 

sario 16-sios proga aukoti Lie

tuvos laisvinimo reikalams.

Parapijomis
III

Ačiū “Keleivio” administra

cijai, kad man siuntėte laikraš-

poti.

K- Dumbrys
IV

"Dievas sutverdamas žmogų, 

panašų i savę, suteikė jam ir 

laisvą valią”. Taip parašyta 

šventojo rašto knygose, kurio

mis turi vadovautis bažnyčia ir 

visi tikintieji- Deja tikrovėje 

dažnai yra visai kitaip.

štai kad ir Montrealy mirė 

laisvų pažiūrų žmonės, kuriuos 

artimieji palaidojo visiškai ne

atsižvelgdami j jų įsitikinimus.

Ar pagalvojo tie asmenys, 

kad jie taip darydami pasity

čioja iš savo artimo žmogaus 

ir ka<l tokiu elgesiu patys sa

ve niekina. Jei norime, kad 

mūsų įsitikinimus kiti gerbtų, 

turime gerbti ir jų pažiūras. 

Gyvieji gali savo įsitikinimus 

ginti, bet mirusieji yra bejė

giai. ir tikrai negarbinga yra 

iš jų tyčiotis, juos įžeidinėti 

teikiant jiems paskutinį tokį 

patarnavimą, kokio gyvi būda

mi jie nenorėjo.

J. Valeika

Moteriškas sekretas
Moteris savo draugei; Koks 

nesmagumas! Ji prašė manęs 

niekam to nesakyti, bet kam 

tik aš pasakau, visi jau yra 

apie tai girdėję.



No. 12, Kovo 20, 1957 LEIVIS, SO. BOSTON Puslapis PmMi

Iš Pavergtos Lietuvos j
ĮDOMUS PUNSKO MOKINIŲ LAIŠKAS

Lietuvos nepriklausomy- “Draugai, 
bės pirmais metais Lenkija Mes labai džiaugia*
okupavo vadinamą Suvalki- mės, kad mūsų darbu ir 
jos trikampį: Augustavo- veikla susidomėjo Lietuvos 
Suvalkų-Seinu - Punsko sri- žmonės. Mūsų mokykla dar 
tį, tirštai lietuviais apgy- jauna. Iš pradžių buvo tik 
venta. Jis Lietuvai nebuvo žemesnės klasės. Ji čia
grąžintas, ir po antrojo pa
saulinio karo ji taip pat 
sau Lenkija pasiliko. Maly

Punske įsisteigė 1952-53 
mokslo metais. Turėjome 
labai mažai knygų, labai

ti, lietuviškai kalbantieji j mažai lietuviškai mokančių 
komunistai, Lietuvos oku-1 mokytojų. Lenkijos liaudies 
pacijai talkininkaujantieji,;švietimo įstaigos mums visa 
neturėjo drąsos kelti klausi-Į kuo padėjo. Gauname šiuo 
mo dėl Lietuvos sienų išly-jmctu įvairius laikraščius, 
ginimo. Jie nedrįso kelti i draugai iš Lietuvos atsiun- 
balso ir dėl Karaliaučiaus-! čia mums knygų. Labai ver* 
Tilžės srities lietuvių liki-! tingų knygų gavome iš Prie
mo. Ir tuos gerokai lietu-'• nu vidurinės mokyklos mo- 
viais apgyventus žemės plo- kinių. Už tai radijo bango
tus pasiglemžė rusai. mis jiems siunčiame broliš-

Suvalkijos trikampio lie-ikl.ačj?' Laiškus P*'
tuviai, kad irkaž kaip len- !'ase. Kapąąmtęsąo, Lepa- 
kų spaudžTami. net kurį! ‘"S10 mok'"'al lr "“k> 
laiką palikti be savos mo- J . . .
kyklos, neištautėjo, spyrėsi Jiems taip pat dėkojame, 
prieš lenkus seniau, reikia; ^es (^al turime daug sun- 
spėti, spiriasi ir dabar. Ir! kumų. Mūsų miestelyje
dabar, šiais pokario mėtau; < ankštoka. Tačiau, ateinant)
jie kuri laiką buvo palikti: !>av.atarl mums žada pra- 
be savo mokvklos. o dabar! statyti naują mokyklą.

1 Mokykloje mes turime 
daug darbo. Patys dažome 

1 langus, tveriame kiemus. 
Šių metų kovo 4 d. per Mūsų mokykloje yra viso- 

Vilniaus radiją buvo per- kių būrelių. Šiais metais 
skaitytas Punsko mokyklos veikliausiai pasirodė šokė- 
mokinių ir mokytojų lai?- jai ir dainininkai. Su dai- 
kas, rašytas T. Lietuvos mo- nomis ir šokiais dalyvavo* 
kiniams ir mokytojams. K-.- me tarpmokyklinėse vai’žy- 
dangi tas laiškas daug ką bose. Apskrityje užėmėme 
pasako, tai mes jį čia i>ti- pirmą vietą. Mūsų jaunieji 
sai pakartojame: artistai suvaidino Čiurlio-

bent Punsko apylinkės lie

tuviai iau tokios susilaukė.

SKAITYKITE

nienės “Dvylika brolių juo
dvarniais laksčiusių“. Vai
dinome ne tik mokykloje, 
bet įvairiose apylinkėse.
Mūsų geografai pavasarį 
aplankys šaltinius, iš kur 
prasideda mūsų visų myli
ma Šešupė, padarys iškylą 
į Seinų apylinkės gražiau
sius ežerus. Istorikai ir et
nografai ketina suregisti-uo- 
ti liaudies meno paminklus, 
piliabalnius, rinkti nykstan
čią liaudies tautosaką. Mo
kyklos gamtininkai apsės 
daržą, padės miestelyje 
įrengti parką. Kalbininkai 
ir literatai gegužės m. ruo-. 
šia skaitymo varžybas. Mes 
siunčiame nuoširdžiausius 
sveikinimus Lietuvos moky
klų mokiniams ir prašome 
palaikyti su mumis ryšius.

“Punsko lietuviai moks
leiviai ir mokytojai”.

Iš čia mes sužinome, kad .
Punsko apylinkės lietuvių 
nesnaudžiama. Jų vaikai 
lietuvių mokykloje gražiais 
darbais pasirodo ir lanko 
savo apylinkės tautiečius su
vaidinimais. Gražu. Būtų dicija Egiptan sutvarkyti !sų skaičių, paduotų už dar 
gera ir naudinga, jei JAV Sueco kanalo reikalą vis pa- biečius per paskutinius par-
lietuvių mokyklų mokiniai vojingiau remia MacMilla- lamento rinkimus, dabar jų muzikais tinkamiausio re-,5atas- Stasys 

taip pat su Punsko moki- no vyriausybės šonus. Ang-įgauta nemažiau kaip o-6; peiiuaro parinkimo reika-, įey>’ £-vvenvs Sagi 
niais pradėtų susirašinėti ir jams pradeda atsibosti su-į nuošimčiais daugiau. Tas lu. jšedys. Stanislovas.

STRĖLE NUŠOVĖ DRAMBLĮ

. iiiif - r « . ...

Čia matome Bill Negley iš Teksaso, kuris Afrikoje 
Belgu Kongoje strėle nušovė dramblį. Negley pats 
sugalvojo 102 svarus sveriant; lanką ir strėlę ir ja 
dramblį nušovė. Tuo būdu jis laimėjo $10.000 lažy
bas ir tą sumą paskyrė San Antonio muziejui-

Pasaulio lietuvių seimas
P. L. B. Seimui rengti: Kirkliauskas, Viktoras ir sesuo 

Organizacinis Komitetas, Zaturskienė- 

sudalytas praeitų metų ru- Lenkauskas. Kazimieras ir Pe- 

denį New Yorke, savo vei- tras. Vincento sūnūs- 

kią plečia ir intensyvina. Liorančas. Mikas, Kristupo sū- 

Iki šiol įvyko penki prezi-Įnus. iš Tauragės vai. 

diumo posėdžiai. i Masiliūnas, Antanas, nuo 11a-

Organizacinio Komiteto mvgalos- banevezio aP- 

; pilnatį sudaro prezidiumas Matuzas. .Juozas, 
ir visų komisijų pirminin-jMlller ' Janus-Vte’ Viktorija, 

kai. Iki šiol įvyko penki pil- Adomo duktc- 
naties posėdžiai. Be to, tu.i Vilūnas, 
reta 3 prezidiumo pasitari- Onos 
mai su komisijomis.

Jiems atsirūgsta

iš Jokūbo Miluno ir 

Raciūtės - Milunienės

i šeimos.

, . _. , , Petkunienė - Smetonaitė. Ona,

š. m. vasano 20 d. pil- jr ,,ruliaj I!altnls>
naties posėdyje buvo galu- „ yk()t,r; ir sim, 
tinai priimta P. L. B. Seimo |larap Val,„kHu val 
Konstitucija, kun nusako, Pla-as Ju<)Zas įvvell„ p.,uhna 

Seimo tikslus, jo šaukimo j St Chicago IM. 
tvarką ir atstovų rinkimo: Protsk(), Richardas.

‘ taisykles. i jočius. iš Stasio Račiaus šei-

P. L. B. Seimas pareika- mos-

lauš žymių išlaidų, kuriomsi Raskilas. Motiejus. Kazimiero 

telkti yra sudarytas Finan- sūnus.

SU Komitetas, A. Trečioko Raulinavičius. Ignas, nuo Jezno, 

vadovybėje. Alytaus ap.

Seimo proga įvykstančio Rimkienė - Banlauskaitė. 

simfoninio koncerto diri- ron*ka* Juoz° d-
Ve-

Anglų nepavykusi ekspe-yra laimėję. Palyginus bal-«genįU pakviestas muz. Ma-.Rinikus- Stas.vs- Jokimo sūn
njosius. Jis veda plačius. R°rnan_- A,lder 
pasitarimus su kitais liet 1 M est 50 Place

gyvenęs 2217 

Chicago. III. 

(Szatas, Stan- 

Sagimaw, Mich.

„„v. 1U Kazimiero

jiems padėtų kurtis, parem- varžymas benzinui gauti, reiškia, kad, jei visuotini j P. L. B. Seimo proga New:’r 1 rsldės Jasiulytės sūnus, 

tų juos knygomis ir kito- §u 200 litrų benzino mene- rinkimai vyktų dabar ir jei Yorke įvyks reprezentacinė šimuleVRius* Juozas- is Gut_ 
, „.1 lietuvių dailininkų ir skulp- Iaukui km-

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS 3IATITVTIS, Aš NETIKIU J DIEVĄ,

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- argumentų, kurie
mas apie nepaprasta žemaiti, kuris ld,””us- Kaina .........................
daug nuostabiu dalvku nudarė, tik <'TLA,nV PAVĖSY, P. Abdkie 

, manas is Žemaičių Kalvarijos
nepadare vieno, kuri tįsiai turėjo , ;tjl.. Kietais viršeliais, 467 posta-
padaryti. 237 psl. Kaina ........... S3. niai. kaina ...........................................|4

PABUČIAVIMAS, parašė J. Gru
žas, novelių rinkinys, 155 psl.

$1.50.
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
Kaina ................................................. 75c. Parašė Leonas Blumas.

- stsializnio aiškinimas. Kaina 
NAUJA VALGIU KNYG... M. Mi- DEMOKRATINIO SOCIALPZMO 

chclsonienės parašyta; 250 įvairiu' PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptu. 132 pus!. Kama ... .$1.25; knyga šių dienų klausimams supras* 
KAS BUS, KAS NLitLS, BET ZE-.U- Kaina ...56c

i SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI
KIŠKAI. Geriausias vadovėli

A N G- 
• pra-

.10e

MAITIS NEPRAZl’S.
vos jtlomus aprašymas, ka.p Jonis- >as Kaįna 
Mažrimas U 12 metais is Sieksnių į - .-...,,Kauna nusikraustė, ir Napoleoną re-1 ' .1 .? * Y 
uejo--ir kas iš (o išėjo. Kaina .<2.50

Ba.io S r •«>- las^ Vanderveldc, vertė Vardtt-
••••••••«••••..».«.Ibe
KAi.BOS ISTORIJA. 

Dr. R. Joniko pirmasis ir vieninte* 
is šiuo klausimu veikalas. Kai- 

CLZA RIS, ?•! ir ko .les u lie o romu nas,! -*a ^3,66
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis. I1KRA TEISYBE APIE SOVIETŲ

1Sx puslapiai, kaina ....................... $2; RUSIJA, arba komunistų diktatu
1 a faktų šviesoje. Trumpa bolšc4ix-

CEZARIS, Mirko Jel'jsu’<» roniunai- 
vertė A. K. Puida. Antroji dali.-

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

,00 istorija ir valdymo praktika. lak
si i daug medžiagos. 96 puslapiai. 

k«iiii<A *«•••••*••••«•••••••••••* 50e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarini 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
StM IALDEMOKRATIJA IR BOL

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

BINO SENOVĖJ E. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir jvAiriuo- 
sc laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?

ll*
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Ąoelkio 

parašytas istorinis romanas tt te-
•naitijos krikšto laikų. Su kietais 
i pda t sis. Kaina • .55.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar gaMjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai 
-ako mokslas. Kaina •«..•••••.25c 

... i v LAISVOS LIETUVOS. Lietu-
WiriLzi-\l“ ir i li’Tis socialdemokratų raštai dėl bok ‘ ■‘lLl \ A. Kun.go ševjfc,, okupacijos ir teroro Lietuvo-

M. valadkos parasta knyga 2-^, Kaina‘ ..................................
R,." : '"; "- BARABAS. Pacr Lagerkvist’o isto-

ZEMaITe^. RASIAI. Garsiosios rinę apysaka iš pirmųjų krikščio* 
musų rašytojus pinojo kai o metu nrhes iMįfcM Romoje. ...............................

CEZARIS, Mirko Ai..-:- 5. 
vertė A. K. Puida. Ti.-<

176 psl. Kaina .............

• manas 
i daii<

MILŽINO PAUNKSMi:. Bali.. Sruo
gos trilogišku i. Innjos kronika,

173 pu. I., didelis lominias, gera 
popiera. Kaina ...........................$2.50

KON-TIKl. Th<>r Ii«-yei-<ial.i aprašy
mas nepaprastos sesių vyin kilio

nės plaustu i.š Piet’i A:m rn.os į l‘o- 
iinez.ijų. 413 pusk Kaina. .. .$5.75

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. P<et«> 
4. Aisčio aU>iniin:niai n;».e įkilki,

Miškinį, Tuma. Savickį, G:ras ir k;
24;l pusi. Kaina ............................ $2.©u
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė .M.

šakių ap. 

iš Čekiškės
mis mokslo priemonėmis. sjuj nedaug privažinėsi. Dar toks balsų prieauglis pasi- 
Lenkijai bent kiek atsipa-i,nemajonesnis reikalas tas, rodytų visam krašte, dar-
laidojus nuo maksvinės ka(j pragyvenimas vis biečiai laimėtu parlamente ----- ------- o-----  ą ,
globos,. ten visi laisviau branesta, įad reikia išly-bent 100 naujų vietų ir kon-j jų. Parodos rengimo komi-ir 
jaučiasi ir ai Lenkija lais- ^nti ž 5o j Egi ta pada. sen atoriai būtų išvaryti ga-, sijai pirmininkauja E. Kul- l
kais susirasinejimas nėra, iytas išiai(1as. LaikaL kuo. nytis j pūdimą. bokienė,, o nariais pakviesti VincoInu" '

kliudomas. o taip pat siun- met kjekvienam anglui dir-j Budinga tas, kad konser- • Jasaitjte ir Šalčius. Tamašauskai, kilę iš Igliškėlių

tinehai ten eina veik be j0 didenybės kolonijose-vatoriai pralaimi ir savo pa- P-L. B. Seimo proga Ne\\ v \;arįjampoiėS ap, 
muito. Punsko mokiniams dešimt spalvotųjų, dingo irj tikimiausiose apygardose, i O1'ke rengiama ir plati Lie- Vai<..titis petras> Mato sūn- 

u~. mokytojams . būtų didis nebegrįš. Reikia gyventi pa- Bene kovo mėn. 8 dieną vy- tuvos pa$to ženklų paroda, Yinevičius. Juozas ir žmona 

tiems iš savęs ir patiems-ko papildomi rinkimai bu- J<wul’i°s_^uren§}IPu !^l)13?asl Olbikaitė - Vinevičienė, Alek- 

is.
džiaugsmas, jei jie susi 
lauktų iš JAV ii- bendrai vi- į^į nįj5^ 
sos lietuvių išeivijos, bet
kur gyvenančios, laiškų ir Nai reikia, anglas moka

sutraukti diržą. Bet šiuoat-
Vlks. sitikimu tautos daugumos

___________________ ! supratimu — gal ir nevisai
LAUKAS REDAKCIJAI teisingu — nebuvo reikalo ,

______ leistis 1 avantiūra. Kaip vi-! ,
. . j i *--i ‘ 1 daugGerbiamas Redaktoriau, sur demokratiškuose

paramos.

torių paroda vienoje iš žy
mesnių New Yorko galeri-

Sirtautaitė 

Kauno ap. 

i Smetona. Baltrus

vaL

Irusiojo ministeriu pirminin- ^torko Lietu\ių i na- saiH]ra ix,į vaikai Eduardas ir. i n,.Q„«-;7o vi Matuko Lueno apygardoje. Juos LvlI Lli »*• — Aleksandra,
ir ši kaita laimėjo konser-ixadoyybėje. Zaturskienė - Kirkliauskaitė. ir

vatorių kandidatas, bet vosi Dietuviskosios spaudos pa- bn;!is Kirkliauskas. Viktoras. 

2159 balsu dauguma, kai;r?do? . renS}mo k°mlslJai! žemaitis. Vincas, gyvenęs Dct- 

tuo tarnu' per ' 11.55 men, J«vmin.nka«j. rašytojas J. Mit.hisall.
Edeno surinkta Alį * -, ♦ • *, Žilionis. Zigmas ir ž.lionienc.nma buvo 1 > 4GG . Seim° ukimams reika-įona. iš Kybartų.

lanis tvarkyti yra sudaryta žvirblienė. Rožė. ir vyras Žvir- 

Rodos, tos pačios dienosi ūkio komisija, kurios pii- blis. Jurgis, 

vakarą ministeriu pirminin-j mininku yra dr. A. Skėrys. ieškomieji arba apie juosži- 

kas Maemillan kalbėjo kon-1 P. L B. Seimo infoimiaci- nantieii maloniai prašomi atsi- 

servatorių parlamento frak- Jos reikalais rūpinasi In- liepti i: 

cijos susirinkime ir vos ga- formacijos Komisija,
Įėjo apvaldvti labai susijau- *7?^ pnmininkui, kun. 
dinusius savo politinius

kraš-
Prašau neatsisakyti pa- tuose, taip ir Anglijoje, vi- 

skelbti Tamstos redaguoja-. suomenė deda atsakomybę 
mame laikraštyje galimai u5 padalytas klaidas yy- 
artimiausiam jo numeryje riausybei. reikalauja jos 
žemiau dedamą pareiškimą. atsiskaitytų, kartu kal- 

Šių metų “Vienybės” ko- tinamųjų suolan sodina ir 
▼o mėn. 6 dienos numeryje tą partiją, kuri yra vyriau- 
tilpo vedamasis antrašte: l^tačiusi. Atrodo, kad
“Jei Lietuvoje būtu toks re- anglai jau rašo sąskaitą ir 
žimos, kaip Lenkijoje, lie- Macmillanui.
tuviai socialdemokratai jam Pcr paskutines šešias sa- 
nesipriešintu”. Tame rašiny v»>tes Anglijoje vyko pen- 
teigiama, kad lietuviai so- atstovų rinkimai parla- 
cialdemokratai Amerikoje mentali pasitraukusių ai nu
yra gavę iš Antrojo inter- ’usiųjų vieton. Konsenato- 
nacionalo vadovybės už- ’>« partija neturi jokio rei- 
klausimą. liečianti dabarti- kal° džiaugtis tų rinkimų 
ni Gomulkos režimą Lenki- rezultatais. Per juos paaiš- 
įoje, nes jai įTipėtų “išryš- k®jo, kad rinkėjai pradeda 
kinti”, kaip lietuviai sočiai- PaskulUi jai nugara, ati- 
demokratai žiūrėtų, jeigu duodami balsus Darbt, par- 
Lietuva taptų nepriklauso- tijos kandidatams. Kiek be
rną, nors ir komunistu va- būtų darbiečiai laimėję per 
dovaujama valstybė. ‘ Ten tuos rinkimus naujų vietų 
pat teigiama, kad lietuviai' parlamente, balsų jie tikrai 
socialdemokratai į tą klau-
simą atsakę teigiamai, nybė”, minėdama lietuvius 
Straipsnis baigiamas pra- socialdemokratus, turi gal- 
nešimu, kad Antrojo inter- v°jo LSDP delegatūrą. 
nacionalo kongresas vyk- I-SDP delegatūros paves-
siąs ši pavasarį Ko]ienha- tas« šiuo pareiškiu, kad kal- 
goje, kad ten būsiąs svai-s- bamo ”\ ienybės” straips- 
tomas tautinio komunizmo n’o teigimai yra nuo pre
kiausimas ir kad jame da- džios iki galo giynas prasi- 
lyvausiąs J. Kaminskas, at- manymas. Kas tikrumoje 
stovaudamas lietuviams so- Delegatūros iniciatyva su- 
cialdemokratams. šauktam socialdemonratų

Lietuvos soialdemokra- susirinkime buvo diskusuo- 
tams atstovauja užsienyje bi, tai \ akarų pagalbos sa- 
Lietuvos socialdemokratų telitams teikimo klausimas 
partijos delegatūra užsieny- b- diskusijų išvados yra pa- 
je. Tik su ja palaiko san- skelbtos KELEIVIO kovo 
tykius Socialistų intemacio- mėn. 6 d. numeryje, straip- 
nalo ir kitų socialistinių snyje: “Ar duoti parama?” 
partijų organai. (Antrasis Prašau, gerbiamas Redak- 
internacionalas nebeekzis- t oriau, priimti mano iš bal
tuoja jau nuo antrojo pa- no reiškiamą padėką, 
saulinio karo metų). Dėl Kaminskas
to tenka suprasti, kad “Vie- H‘*”*o7 Brooklyn

ku-
B.

pa-Mikalauskui išvykus,
kviestas St. Dzikas.

Sporto šventę, kurioje da-
... , • • , . lvvaus geriausi lietuviaivosi taip, kaip nepndera • • i • -1 . 1 : sportininkai iš viso pasau-

Consulate (len- of Lithuania 

41 \Vest 82nd Street 

Xew York 24. N. Y'.

bendrus. Visi 
tėjantį pavojų

pajuto ar- 
ir kai’ščia- BALK) IEŠKOMI

Baliu centras yra prašomas

lio, įvyks seimo progaNe\v paieškoti sekančių asmenų:
geram anglui

Darb,iečiai norėtų, kadda-i 
baltinis parlamentas būtų į 
tuojau paleistas ir būtų 
renkamas naujas. Geresnio 
sau oro j’e vargiai vėliau
susilauks. Bet konsen ato-i jokjnias. Juozą

toriai viską darys, kad rin-'Bartkevičius, Juozas, iš Kybar- Pelras Miikutčnas ir MariaMa- 

kimai vyktų tik 1959 me- tu.

tais, kad turėtų laiko atsi- Bartušaitytė - Jokubaitienė. O 

gauti. Dėl to Alacmillan sa- na (Auna), buvusi Endriušie- 

vo kalboje kvietė partiją nė. iš Butkelių k.. Tauragės ap 

nenusiminti ir būti vieniu- Bauža. Jonas ir Juozas. Petro s 

gai—Sueco kanalo reikalas Ikiuža, Pranas. Simo sūnūs, 

buvo tą vienybę kiek paar- Gražienė - Riaubytė. Marijona 

dęs ir konservatorių tarpe.
Kvietė sukrusti nedelsiant.
Ministeris pirmininkas tiki
si, Kad jam pavyks patai
syti konservatorių “popie
rius”, dar svarstant arti
miausiu laiku naują valsty
bės biudžetą. Ar jam tas 
pavyks, matysime neužilgo.
Bet darbiečiai taip pat ne
miega. J. K.

NAUJI LEIDINIAI

Yorke. Rengimo Komisijai 
pirmininkauja A. Vakselis.

KONSULATO IEŠKOMI

gini 

te;

Povilas

1 )ule\ iėius. Mečislovo 

11124 m. Pasvalio mieš

ti s.

Visockas. Povilo s., gi

nies 1!i20 m Pasvalio vienkie

myje;

Mi

:irn Mickevičiūtė iš
kuticne 

Kauno;

Jeronimas Cicėnas ir Maria Ci- 

cėnicnc. gini. Dagilytė iš Kau

no ;

Gajauskas Krisiunas. Mateušo 

s„ gin; Švenčionėlių vals.; 

Adomas Papinigis. Adomo s.. 

gini Švenčionėlių vals-; 

Kastantas Gajauskas. Liudvi

ko s., gini- Švenčionėlių vals.; 

Stasys Šlajus. Stasio s-, gim. 

192b m Švėkšnos mieste; 

Mieliauskienc. Uršulė;

Bolalienė. Agota; 

lštHi dona. šadreika. Vinco s.;

Marija šadreikytė - Dvareckie- 

nė. gyv. Brooklyne: 

Baranauskas. Juozas. Mato s-, 

gini. 1925 m. žižmų km.; 

Balėiknnienė. gyv- I,oiig Island : 

Juozas Greviškis;

Yarakulis. Petras. Petro s., ki

lęs iš Papilių vals-; t

štaškii ne. Veronika ir jos sū

nūs Jonas ir Povilas štoskai; 

Paays ieškomieji arija apie 

i. prašomi atsi- 

esu:

gyveno Kcwanee. 111. 

Butkevičius. Pranas, iš l'kmcr- 

pės-

čelkis - Kalaišaitė. Elena, ir vy

ras Izidorius, gyvenę Brooklyn. 

N. Y.

Daniseviėius, Ix?onas, Kazio sū

nus-

Daugirdas. Jonas, gimę 

m-, gyv. Čikagoje.

<»ervinskas. Petras. gyvenę* 

Belgijoje.

Gasiūnas. Juozas, gyvenęs I.e- 

onrralplatz A 19. Eichstatt. Yo- 

-------------------------------- kietijoje.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ Greičius, Vincas. Juozo sūnus. 

KALENDORIUS 1957 ME- iš Sartininku vai.. Taurapėsap. 

TAMS, išleido San I’aulo <iull»inas. Aleksas.

išeinantis savaitraštis “Ži- Juškaitienė. Rožė. ir sūnus b*- 

nios”, 40 pusi. onas *r Robertas, gyveno Rače

_ o_  Avenue, Chicago 44. III.

ŽEMĖ DEGA. antroji da- Kalinauskienė. Uršulė, ir

lis. parašė Jurgis Savickis, ,h'ku'- K,ena ’b.ktė-

416 pusi., Įrišta, kaina S4.- Kazlauskienė - Jasiulytė.

50. Išleido Terra.

, Palestinoje ir 
laimėjusi N<mtieAmerikoje parašyti vaizdeliai su ra- Kipre 

šytojos paveikslu. I2S puslapiai, prumiįų
i::E,i:;^iAW>vVs" r"'1? ™-

PINIGAI. Jono K. Kario, D.u Pa-| J's Andriusm, trumpos lyrinis 
veikslų, 225 pusk, gerame |K>pn i apysakos, 100 psl. Kaina .... $1,50.
JmSss’iN TI'ik’ i»Ai:k.* ’ J." ’.la^m- 1 ,PE,lJS’ pa,a^ Pu,fi* An<Jria*i,b 

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai.! juokingas romanas, 240 psl. Kie-
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, tais viršeliais. Kaina ................ .. $3.

...................S!PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa-
LIETUViŲ Kalbos gramatika. . įdomiParašė Dr. D. Pilka. I'riiaikinta ras'' , a",as , į™™
Amerikos * lietiniams. IU pu-i..pių. Ps* Kaina .... $2.20.
Kaina ........................................................ $1.00 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai
JUOZAS STALINAS. aC>a kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

Kaukazo razbiuninka i.uvo pasidn- suomenes santvarka ir kodėl ji dar rus Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis. Kaina ......

Knyga
Kaina

ed

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

f96 Efcct Broa<Iway So. Boston 27, Mom.
bieta, ir brolis

juos žinantiej:

jos bepti šiuo adr

BAl.Eas

Elz-
P>5 G r;

Brookl\
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Moterų Skyrius
) džli 
I vėl

Moterys ir higiena

džiugų, ii- iš ryto moteris 
būna šviežia ir sveika.

Dėl to gerėja jos savijauta, 
ji mielai eina i darbą, at
lieka ji gera nuotaika ir 
randa darbe ir gyvenime tą 
džiaugsmą, kuris apskritai 
skatina gvventi.

Valerija Grinkaitė 
(Iš “Darbininkų Balso”)

ANTANAS GUSTAITIS

-r .

v!

Dirbančiosioms moterims rų valandėlės metu dažnai -------
nėra nei prasmės, nei rei- duoda kosmetikos prepara- »EL11M- kč.ls
kalo užmiršti savęs. Tai tų pavadinimų, nurodyda-
sakydama turiu galvoje hi- mas kokiam reikalui ir ka

1
V - r ‘

X , VU
>v cpv . *

gieną. O bendroji kūno hi
giena yra labai plati tema. 
tai šįkart. kalbėsime tik 
apie vieną jos dali. Pat 
darbas kūnui dažniausia ne
kenkia. Natūrali švara ir 
normalus gyvenimo būdas 
padeda žmogui išlaikyti sa
vo sveikatą. Jautriausios kū
no dalvs vra veidas, kaklas• *
ir rankos. Jos nepridengtos, 
todėl daugiausia kenčia nuo 
oro. vėjo. drėgmės ir ne
švaraus oro. Todėl jų prie 
žiūrai reikia skirti daugiau 
dėmesio.

Čia kalbėsiu tik apie na
tūralią priežiūrą, kurios tik
slas yra išlaikyti savo išo
rę šviežią, sveiką, tokią, ko
kia apdovanojo žmogų. 
Taip atrodanti moteris yra 
mielas bendradarbis, taip 
pat jai visuomet bus leng
viau susirasti tinkamo dar
bo. žinoma, jeigu ji, be to, 
yra taip pat ir gera darbi
ninkė. švari, estetiška išorė 
rodo. .kad motelis sugeba 
tvarkvtis, vra geros sveika- 
tos ir moka savo sveikata 
rūpintis, todėl ir darbe bus 
švari ir tvarkinga.

O kaip lengva apsileisti!
Viinlatina t-jnVn ttiin not* V* VI AAV. puv

veido ir kaklo nešvara, kar
tais akiai visai nepastebi
ma. užkemša odos poras ir 
gadina ją. Smulkių tų dul
kelių pilna ore, ypač fabri 
ke. Bėda tik kad nevisuo- 
met lengva tą nešvarumą 
pašalinti. Kaltais žmogaus 
oda nepakenčia muilo, ar
ba tam tikros muilo lūšies, 
dėlto pasidaro per sausa, 
sprogsta, raukšlėja. Ap- 
sileidusios. savo išorės tin
kamai neprižiūrinčios mo- 
teiys dažnai atrodo vyres
nės. negu iš tikro yra

O tinkama odos ir veido 
raumenų priežiūra, noi’s kas
dien jai tereikia skirti vi
sai nedaug laiko, gali pa
daryti tiesiog stebuklus. 
Svarbu nustatyti, kuo valyti 
oda. nes be švaros negali 
būti kalbos apie higieną, 
tai pagrindinis dalykas. Jo
kie kremai ir kitos paten
tuotos priemonės negali 
nieko padėti, jei oda pirma 
nėra gerai išvaloma. Neno
riu čia duoti jokių receptų. 
Yra gerų higienos institutų, 
ir juose galima tuo reikalu 
pasiteirauti.

Danijos radiofonas mote-

Vėžiu (shrimps) salotos

1 dėžutę vėžiu nuplauname irda juos galima vaitoti. Jo
kie fabrikatai nereklamuo- ni|<ausiname.
jami, o tik išvardijami tie, . ... .
kurie valstybinio higienos ‘ ... ..... . * ... - . . 1 stikline smulkiai supiausty-mstituto yra išbandyti ir ne
gali pakenkti žmogui.

Yeidpi ir kaklui valyti
dažniausia vartojami spe
cialūs skystimai, vadinami 
“lotion”. Jų yTa Įvairių lū
šių. skirtingų sausai ir rie
biai odai, nes kas tinka 
vienai, gali netikti kitai. Po 
kystimo paprastai reikia*

apelsinus nuvalome ir su-

upniu.'
t ų salierui,

1 arbatini? 
nu sulčių.

• - puodelio majonezo.
Viską sumaišome ir dedame 

ant lėkštės, išklotos salotų la
pais. Labai tinka užkandžiams 
prieš pietus arba vaišiu metu-

šaukštelis svogū-

! Vėžiu salotos su žirniais

ir

JUOZAS GRUŠAS

Gera širdis
Tai buvo vokiečių okupacijos laikais.

, Gyveno du kaimynai ūkininkai: Jurgis Petkus ir 
Jonas Avižius. Gyveno ramybėj ir santaikoj, kaip du 
betžai viename lauke.

Jonas Avižius atėjo pas Jurgį Petkų ir tarė:
—Vargas, kaimyne.
Avižius užsirūkė pypkę, atsisėdo ant klėties slenks

čio, traukė tabokos ir vyšnių lapų mišinį ir žiūrėjo Į 
aukštą nuo į-udens šalnų pageltusią kriaušę.

—Ar ne biesai,—kalbėjo nepaleisdamas iš dantų 
šaltekšninio kandiklio,—ar ne velniai: atiduok jiems 
pieną, vežk kiaušinius, o aruodus iššluostvs iki pasku
tinio giūdo.

Petkus gudriai šyptelėjo, pažiūrėjo i savo naują 
klėtį, i galvą linguojantį Avižių.

—Blogai tai blogai, bet žmonės sako: žiurkė ant 
araodo nedvesia.

—Et!... Dabar aruoduose ir žiurkės nudvėstų.
—Tokiais laikais aruodas ne brolis. Kam jie! Gu- 

diiimo dabar reikia, gudrumo. Pažiūrėk į mano naują 
klėtį. Na, ką? Klėtis kaip klėtis, bet kiek ji gali turėti 
ilgio, kaip manai?

Avižius atsistojo, pažiūrėjo į vieną galą, pažiū
rėjo į antrą.

—Kokius septynis...
—Iš lauko septyni, o kiek iš vidaus?
Avižius skubiai ištraukė iš dantų pypkę, lyg vir

šaitį sutikęs, ir nemiksėdamas žiūrėjo į kaimyną.
O Petkui net saldu pasidarė, kad taip nustebino 

tą seną vilką. Taip norisi gerajam kaimynėliui pasa
kyti paslaptį, kad nora mirk.

—Gal taip pat septyni, kaip manai?—klausė bliz
gančiom akim žiūrėdamas į pagarbos vertus Avižiaus 
ūsus.

—Hm——atsakė rezeivuotai, kaip tinka rimtam 
ūkininkui.

—Ogi šeši! Iš vidaus nei mažiau, nei daugiau, kaip 
šeši sieksniai, o iš lauko septyni. Gale yra dviguba 
siena, ir tenai pilna glūdų. Ką dabar sakysi?

—Gudrus esi kaimyne, gudrus, — krapštė galvą 
Avižius.

Petkui patiko pagyrimas.
—Einam, pažiūrėsim,—pakvietė prietelį. — Matai,

i Antanas Gustaitis gimė bą.
1907 m. kovo 12 d. Gus- A. Gustaitis yra ne tik 
taičių k., Kvietiškio valse., rašytojas, bet ir aktorius, 
Marijampolės apskr. Baigęs rimtai studijavęs vaidybą, 

savo eilėraš-
minanją, jis metus mokyto- čius moka Įspūdingai skai-

vartoti kremą, taip pat pri-: 1 dėžutę vėžių nuplauname 
taikytį odos rūšiai, o tinka-: nusausiname.
mai, pagal anatomijos rei-; 1 d®,te žirniu nusausiname, Mal.jjamį>olės mokytojų “sė- to dėl jis ii
kalavimus atliktas 
masažas sustiprina 
kaklo raumenis ir atstato 
juos i noiTnalią padėti, nes 
kartais nuo Įtempto darbo 
arba kitų priežasčių atskiri 
raumenys deformuojasi ar-, 
ba pavargsta, sudaro raukš-Į 
les ar net veido bruožus iš-; 
kreipia.

Netinkamai atliktas ma-Į 
sažas greičiau kenkia, ne-:

lengvas <arba 1 i svaro šaldytų žirnių)
vpirln ir'išverdame ir atšaldome. i. ... , ,, . . .

1 arbatinis šaukšaelis smuki P"*“® mokykloje, tytl 
kiai sukapoto svogūno. A. Gustaitis nesiskubinovėliau studijavo Kauno uni-

1;* pe lelio smulkiai sukapotu! versitete» mokytojavo Auk- savo kūrinių spausdinti. Iki 
salieriu. 'štadvario progimnazijoje, šiol tik retkarčiais galima

i virta ir smulkiai supiausty-i buvo Klaipėdos ir Vilniaus;buvo jų vienur kitur užtik
ta bulvė. radiofonų direktorius, Vii-ti. Tik pern.vkščių metų ga
lį puodelio majonezo, trupu-; niaus valstybinio dramos le Gabijos leidykla išleido

lis druskos.
Viską sumaišome

teatro direktorius, Kauno'jo eilėraščių rinkini “Ana- 
ir dedame- radiofono redaktorius. i pus teisybės”, kuri žurnalis-

ant lėkštės, išklotos salotų la-j 1944 m. pasitraukė Į Vo- tas J. Cicėnas pavadino 
, , m - ... . .P**”- Pabarstome raudamu pi-ikjetiją, gyveno Ravensbur-'streptomicinu, nes humore

gu padeda. Todėl ir dėl jo piru (paprika). F- K- ge 0 nuo 1949 metu o-yve- ir satyroj lyg dideliame žai-
genausia pasiteirauti higie---------------------------------- - '
nos institute, net leisti sau
kartą prityrusiai speeialis- 
tei padaryti masažą ir ge-

AUKOJO KELEIVIUI
Bostone.

Antanas Gustaitis vienas
zdre
mus

galim nusivalyti visas 
•'pkritusias rūdis ir

iš
N.

.............. .. . Uršulė Daunorienė
rai ta mooa važi urėti. kam , ...------ -y—*-r.cige\vater, M. J., per .,.,MUISC Ciuuulrt
tai atliekama. Kas ga 1 e^stilsonienę atsiuntė $5 au-;vestras Dūdelė 

1 sau bent retkarčiais lan- R u- Rurfa nuoširdžiai Lietuvos „1:.. 
kytis higienos mstitutan ' ‘
gerus kosmetikos kabinetus, 
tas pasirinks geriausią bū
dą savo išorei tinkamai pri
žiūrėti. Išlaidos nėra per di
delės.

7 dėkojame.

pirmųjų pradėjo kurti dra- tarp nebevartojamųjų daly- 
mos veikalus radiofonui.Jis1 kų surasti... pareigas pa- 

: parašė eiliuotą pjesę “Šil- liktajam kraštui, pareigas 
‘ pirmajam tremčiai, artimam lietu-

lėlių teatrai, kuri viui”. Juk ir paskutinį be
buvo pastatyta Kaune 1934 gėdi juoku gali greičiau su-1
m. 1937 m. sukūrė 5 veiks- “ėdinti, negu rimtu pamo-jčia klėtyje tik pasturlakų krūvelė. Atvažiuoja tie ponai:negu rimtu

kymu.
Knyga turi dideli pasise

kimą. Ji, galimas daiktas,
PRAŠAU PAGALBOS Į mų kamediją “Slogučiai”, 

; kurią vaidino Klaipėdos te
atras. Būdamas tremtv Vo-

užmiršti 
dina
Dažniausia moterys atlieka; kitę nuo artimos mirties, 
lengvesnį darbą, taigi tie- Jau šešerius metus sergu 
sioginių, chroniškų sužaloji- “multiple sclerosis”, kurią 
mų jų profesijose nebūna, gydytojai vadina “slenkan- 
Bet rankas veikia aukšta čia mirtimi". Esu 45 metų. 
temperatūra skalbyklose ar gaunu iš Vokietijos vai- 
viryklose ir šaltis, kam ten- džios per mėnesį 62 markes 
ka dirbti lauke ar nepakan- pašalpos. Juodai duonelei;nau zinonias 
karnai apkūrentose patai-jų užtenka, bet gydymui per 
pose. Dažnas plovimas šal- mėnesį teskiria 6 markes, 
tam vandenyje dar pablo- kuriu neužtenka nė vais-•i_ i- __ " __ •

dirką”, kuri Bostono 
mos sambūris neseniai 
dino Bostone ir dar vaidins 

! kitose vietose.

dra- nuau rasite vieną eilėraštį 
vai- iš to rinkinio).

Gyvendamas Bostone A. 
Gustaitis uoliai reiškiasi

Bet plačiajai Amerikos vietos kultūriniame gyveni- 
visuomenei A. Gustaitis ge- me. Jis buvo Kultūros klu- 

kaip humoris- bo pirmininku, dabar yra 
tinių eilėraščių kūrėjas. Jis Dramos sambūrio pirminin- 
savo eilėraščius yra skaitęs kas. Ta< sambūris vra glau- 
įvairiose stovyklose Vokie- džiai siejamas su Gustaičių 

nebūtu4.^ \ " j-j-- - r 1 .. tijoie, o atvykęs 1 Ameriką seimą—nebutu los,pna reikalą. Del to nerei- tams didžiausius ligos skau- ..• , . „ j— • • j u- •1-;, r. ' 1 • j kartu su Brazdžioniu. H. ir dramos sambūrio,kia apleisti savo kūno, o smus susvelnmti. Gydytojas ___  .... ,
nuolatinė tinkama priežiūra! atvirai pasakė, kad taip, 
padės gamtai atstatyti svei-ikaip iki šiol gydantis, ma
ltą normalią odą. Visa hi-įža vilties šią vasarą išgy-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, au Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis .
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje |dėta viso
kių naudingi! patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Job kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
S3< E. Broedway So. Boston 17, Mase.

gienos ir kosmetikos pne- venti. 
žiūra daroma prieš einant Retkarčiais iš Balfo gau- 
gulti. Miegodamas žmogus; nu mažą paramą, nes tų 
ilsisi ir atnaujina savo gv-j varguolių tiek daug, kad 
vvbines jėgas. Švari, elas-rir Balfas didesnių pašalpų 
tinga oda gauna naujų jos’nepajėgia skirti. Gal atsi- 
atstatymui reikalingų me-Įras mano pažįstamų ar šiaip 

geras širdies žmonių, kurie 
man pagelbės.

E<u “Keleivio” skaityto- 
Jame randu daug dva-

Kačinsku ir vienas yra bu- Kovo 12 d. Antanas Gus- 
vęs visose didžiosiose lietu- taitis baigė pusamži. Linki- 
vių kolonijose ir ten skai- me jam dar vaisingesnio 
tęs savo humoristinę kūiy- antrojo pusamžio.

Jasinės paramos, džiaugiuos, 
kari mūsų tautos dalis gra
žiai įsikūrė svetimoj šaly, 
tik graudu, kad mane liki-i 
mas perbloškė pakely ir tik! 
mintimis tegaliu sekti lai
mingesnių brolių gyvenimą.!

Pridedu gydylojo pažy-į 
mėjimą, o be to apie mane! 
žinių suteikti gali Jonas 
Bagdonavičius (4510 So. i 
Hermitage, Chicago 9, III.).

Mano adresas: Vilius Me- 
gys, Etzenricht 89, bei Wei-
den (Opf.), VVest Germany.

Tikėdamas, kad mano pa 
gal bos šauksmas bus išgirs
tas, iš anksto dėkoju vi 
siems geradariams.

V. Mečy*

PIRMAS

Visur, kur įteikia man dolerių voką,
Kur valgo ir geria ir nieko nemoka,
Visur aš suspėju ir sėdžiu vis pirmas 
Ir atsvertu vienas ir tautą ir firmas.

Kai reikia kalbėti, aš pirmas tuoj stoju. 
Viešai apraudoju tėvynės rytojų.
Kai reikia sušelpti noi’s Balfo vaikytį,
Aš pirmas iš salės einu parūkyti.

Aš pirmas už pirmą pirmiausia balsuoju 
Ir pirmas nedirbęs jau sunkiai alsuoju,
O .jei mano priešai muimėti kur ima, 
l ai rengiu pirmą savęs pagerbimą.

Turiu aš ir nosį—politikos žvalgą,
Kuri man užuodžia tarnybą ir algą,
O pirmas įsėdęs į fotelį tvirtą.
Apspjaunu ir antrą ir trečią, ketvirtą.

Taip šitam pasauly nei sėju akėju,
Tik pjaunu be dalgio sau lauras veikėjo, 
Ir net Paskutiniam Teisme mums atgijus,
I'imliausiu seimely veikėjų draugijos.

Antanas Gustaitis

“Tiek teturiu, visa kita jau paėmėt”. Ir važiuoja nieko 
nepešę. O čia tarp sienų!.. Užlipkim ant užlų, atkel- 

1 si m lentas — pamatysi kas ten yra.
Avižiui net akyse saldu pasidarė pamačius tokį 

turtą. Begalinis javas! Gal visas šimtas pūrų, o gal 
ir du šimtai. Pasiutęs tas Petkus, tikrai pasiutęs, ir 
žemės turi mažiau ir gyvulių ne tiek, o javų—šimtai 
pūra. Kas iš tavęs, visų gerbiamas Avižiau, kas iš 
tavo tos didelės žemės, kad javu ten po šiaudais dar
žinės kampe nė pusės tiek neturi.

Nusispjovė į kampą ir paklausė atsimainiusiu balsu:
—Nejaugi nesuranda?
—Kur jie suras! — atsakė išdidžiai pakeldamas 

galvą Petkus. — tai gudrus, bet ir gudrumas turi ribas. 
Reikia būti dar gudresniam už juos, štai kas svarbu. 
Jei šuo nežinotų botago galo, kiekvienas ubagas karš
tų kailį.

—Atsitinka, kad ir šuo perarti prilenda,—sumur
mėjo kandiklį kramtydamas Avižius.

O Petkus nė nematė kaimyno blogos nuotaikos. Vis 
galvodamas apie savo turtą, palydėjęs iki vartų, 
paklausė:

—Kaip manai, duonelės užteks?
—Na vėl! Mažiausia šimtą pūrų dar galėsi parduoti.
—Argi be to.

(Bus daugiau)MMMMMHMnMnąanBMaMBMMMMM

s?

Mamytė labai dėkinga
N

Mamytės gimtadienio pro- 
a užrašiau jai “Keleivi-”

labai dėkinga ir sako: 
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms uzrafytu ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Motei}) Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 

ir žinias. Man 
‘KeleivM’ —

straipsnius 
labaipatin
aėlu,

patinka
dūkiais, ___

SaaMiiknMt. kodai Jom toto MdaąHT Ui 
4 doleriui “Keleivis” kas savaitę lankys jOsų ma. 

mytaą MrOataa matosi Jos .bos d^dogaa. kaip 
yra dėkinga mano manyti. Adnanokn taip: 

Kalaivia
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J. Jašinskui 50 metų
Pastaraisiais metais vis 

daugiau šviesuoliu, brendu
sių jau nepriklausomos Lie
tuvos mokyklose, švenčia 
reikšmingas kūrybinio dar
bo bei amžiaus sukaktis. 
Vieniems tos sukaktys mi
nimos plačiu mastu kultū
rinių, visuomeninių ar poli-

darbų balansais, turtingo
mis vaišėmis ir dovanomis; 
kitiems pakanka kuklios 
kronikinės žinutės perijodi- 
koj, ir tretiems visiškos ty
los.

Paskutiniųjų tarpe yra ir 
Jurgis Jašinskas, kuris šiais 
metais švenčia 5O-ties me
tų amžiaus ir 32-jų metų 
žurnalistinio darbo sukakti.

Šis kuklusis sukaktuvinin
kas gimė 1907 m. kovo 16 
d. Eilučių km., Biržų apskr.

“Diauge”, “Naujienose” ir teeh. mokyklos kolegos mo- Įvairi ir Įdomi. Meninėj da- 
daugely kitų. kytojai J. Jašinską laikė, ly dalyvaus aktoriai iš CIe-

Iš duotų laikraščiu jiava- komunistų šalininku, nors, velando.
In tėv«i nMnvpin „wimn'tinimų matoma, kad* J. Ja-jis nei viešai nei privačiai! Rengėjai nuoširdžiai kvie- 

. , J , t šinskas itilpo bendradarbiu komunistinės tvarkos nėrė- čia visus vietos ir apylinkės
žemes plotų, o tik trobelę . pakraipų bei partijų Tuo tarpu kiti mokyto-j lietuvius minėjime dalyvau-
kaimo gale, todėl supranta- J* j P^insUJ vi ” jai, anksčiau į pamokas at- ti. Komisija
ma, kad jaunojo Jurgiuko į. h. eidavę tik su „Lietuvos Ai-
keliasi mokyklą buvo kie-du" kišenėje, dabar viešose: 
tas n- grubus. Tacau j,s v(|lojus u- ,aj * ^^.1 kalbose Įrodinėjo, kad Lie- . ...
jveike vidurinįjį moks1^ vi> nežiQrint ar jie buvo ka-;tuvos ateitis tik su rytais, Mirė M. Kenmnaite 
Biržuose ir aukštąjį Kaune, tiilika.!, tautininkai ar so-;nes vakarai esą išsisėmę ir Kovo 4 d. po ilgos ligos

BRIDGEPORT, CONN.

jie matė jj užžensriant į dansrų. Bet 
tik po Šventosios dvasios sravimo 
per Sekmines, jie tepradėjo suprasti 
ku tikrybėje reiškia jo suirrįžimas. 
Jų tikėjimas buvo pajudintas tokiu 
staibiu ir netikėtu jų Viešpaties tar
navimo pasibaisimu, ir tai atsitiko 
pirma ne kaip salėjo {vykti «laus 
Dievo pažadų apie .Mesijo darbą. 

(Bus dausiau)
Daugiau yra pasakyta knygutėje 

Štai Jūsų Karalius, 145 pus. 25 c.. 
neturtingiems veltui, turime ir ma
žesnių s [Kiusdintų nemokamai. Pra
šom kreiptis: L. K. S. A. 3441 S. l.i- 
tuanira A ve.. Chicago s, III.

PAIEŠKOJIMAI

Paieškau Petro Gležnio. kilusio iš 
Ukmergės apskr.. išvažiavo į Argen
tiną 1!’2S metais. lis pat- ar jį ži
nantieji atsiliepkite adresu:

Mykolas Gležnys
P." O. !iox 215 
Crcighton Minės,
<ištarto, Canada (13 • •

 *

kursus ir Sipavičiaus vestą- kurie kraudami
ją dramos studiją. Spaudoj politini ir asmenini kapita- 
jis pradėjo bendradarbiauti, ją savo veiksmuose nebuvo 
1925 m. “Biržų Žiniose”; garbingi.
dar būdamas gimnazijos^ Paryškinimui Jurgio Ja- 
suole ii* to darbo nenutrau-| čįnsĮ<o asmens tenka pami- 
kė iki šiolei. Per tą laiką; ngtj keletą Įvykių, 
bendradarbiavo visuose <li-j Rai m j^nskas
tižiuosiuose lietuvių laikraš-į baigė aukštuosius kūno kui
liuose bei žurnaluose, bū- įq10s kursus, tuometinis 
tent: “Lietuvos žiniose ,| j<auno policijos vadas Jan- 
“Lietuvos Aide , “Karde ,• kauskas, pasikvietęs jį ka- 
“Kary”, “Lietuvos Mokyk-: binetan> pasiūlė užimti po- 
loj , ‘ Žiburiuose , Minty ,į jjcijos rezervo būrio vado 

į į pareigas. Tarnyba gerai ap-

nustūmus i rytus, J. -Jašins- Lietuvoje ji gyveno Tel 
kas iš Aukšt. teeh. mokyk- šiuose, gyveno iš sunkaus
los mokytojų atleidžiamas, 
kaipo komunistiniai nusi
teikęs. Po šio veiksmo Įsi
kišo jiartizanų štabas ir ati
dengė tikrąją J. J. veiklą. 
Pasirodė, kad Jašinsko prieš

darbo, bet bolševikams ar
tinantis ir ji, kartu su dau
geliu kitų, pasišalino i Va
karus.

Marcelė mirė nepalikda-j 
ma nė cento, bet geri žmo-

Uršulė Markunicnė paieško savo 
brolio Petro Kiškevičiaus iš Suba
čių parap. 1025 metais gyveno Pit- 
tsburghe. Pa. Jis pats ar jį žinan
tieji atsiliepkite adresu:

Jonas Gabrėnas 
257 Crescent St.
Athol. Mass.

okupantą veikta ne moky-'nės rūpinosi ja sergant ir 
tojų tarpe, bet mokinių, ir! jos laidotuvėmis ir didokas 
jo organizuoti slaptieji bū- būrys palydėjo ją i kapus.

SIŲSKITE Į LIETl'VĄ Pavasario Bargeno Siuntinius 
Pasiūlo

TAZAB OF LONDON
SIUNTINYS MOTERŲ DALYKU SIUNTINYS VYKU DALYKU 
1 kuponas—3 jardai U’orsted 1 kuponas—3 su trečdaliu jardai 
Tennis “B” fancy ir 1 j»ora vii- Worste<l Tennis “B” fancy mėly- 
nonią kojinių............................$23 nas, rudas, pilkas ar juodas .$23
Prie t* pridėkit: batukus, apati- Prie to pridėkit: pamušalą, koji
nius. nertinuka. gražaus šilko ar nes. marškinius, čebatus. šliures, 
medvilnės bljuskelėms ir sukne- pirštines, skustuvą, amžiną pjun- 
lėms. į ksną.

EKSPRESO MAISTO PAKIETAI
$21 Ad

15 svarų cukraus 
4 svarai miltų
1 svaras sviesto

*23.60
Irt svarų cukraus 
<» svarai taukų
2 svarai miltų 

Prie paminėtų siun-

$31. rtrt
5 svaraj cukraus 
2 svarai miltų
2 svarai taukų
3 svarai razinkų
1 sv. kavos ar arbatos 
1 svajas sviesto 
1 svaras kakao’
5 gabalai muilo.

$30.06
1 svaras kavos
1 svaras šokolado
2 svarai ryžių 
5 svarai cukraus 
2 svarai kakao 
2 svarai medaus 
2 svarai miltų 
2 svarai taukų 
5 gabalai muilo

,. . .... ? J aukščiau nurodytas M'T.Up siunt'iar’
tintų galit pyideti vai-kainas ieina viskas: rank,nes ^‘uvamasias 
stų iš musų kaUlogo Sovietų muitas ir pn-akord,onus ,r 

statymo garantija. Z1

TAZAB OF LONDON
51 Reservoir St~ Cambridge. Mass., tei. klrkland 7-9705

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

ypač tų, 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 klodu suradimas.

SAULĖS RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes 

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

kaina $3.00-

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, ku

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 

vandens ir druskos. Iliustruota, 310 psl.. kaina .... .83.00 

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi.

449 puslapiai, ilustruota, kaina......................................................................................................$4.00

SLIUPTARNIA1 (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa

ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio

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

tautinf išlikimą. 052 psl., kieti viršeliai, kaina tik .. . $3-00. 

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

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

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

Paieškomas Juozas Juodis iš Mari- 
ainpolės apskr.. Mikoliškio vai., ank
sčiau gyveno Sranton, Pa.
Paieškomi trys broliai MISIŪNAI: 
Vladas. Stasys ir Juozas ir seserys 
Misiuaitės: Ona. Veronika ir Mi
kasė. kilusio- iš Gudelių parapijos ir. 
tur būt. Gudelių miestelio, Slariam- 
polės apskr. Gyveno Brooklyn. N. Y. 
Paieškomas Putras Paleviėius, kilęs 
iš Varėnos, gyveno U'orcester, Mass. 
Jie patys ar juos žinantieji atsiliep
kite adresu:

Mrs. Aunu Pakalnis 
114 New Purk Avė.
Hartford. Conn.

Aš, Andrius Tatulis is 1 įaugu rajo
no \'il::iai:.s .-rities, paieškau savo 
dtdės Kazimiero Tatulio. Jis pats ar 
jį žinantieji atsiliepkite adieso:

A. Tatulis
1898 \V. 5th Street,
Donejlen, N. J. (12

Paieškau Antano Pakaušio, iš Ma- Į 
žuknių km.. Vabalninkų parap.. gy- j 
vena Montreal, Canada. Taipgi pa-1 
ieškau Adelės K iaulėnaitės-Adomai
tienės. iš l.ebeniškių km. Vabalninkų 1 
parap.. gyvena \Vaterbury, < onn. 1 
Atsiliepkite:

Kazys Valackas 
f.5 illiss St.,
E. Hartford, Conn.

Paieškau savo pusbrolių, mano tėvo 
brolio vaikų: George. Joe ir Mary 
Dubeckų (Dubickų). Jie visi gyve
na Hartford, Conn. Taipogi paieš- į 
kau pusseserių: Izabelės Ramoškai- 
tės-ženiaiiienės, gyv. Brooklyn. N. 
Y., ir Anelės Mikalauskaitės, gyv. 
Coal Center. Pa. Jie patys ar juos 
žinantieji atsiliepkite adresu:

Pranas Dubickas
Kaunas, pašto Nr. 9 
Iki pareikalavimo 
Lietuvos T. S. B.

APSIVED1MA1
Vedybų liksiu noriu susipažinti su 
rimtu vyru, nvsenesniu kaip me
tu. A< , su našle, i luošiu atsakymą 
kiek', ieruun.

Mis. Aini Zul»is
Iiaddock. Altą. ('ar.ada (12

Ypatingai ja rūpinosi Mit- 
kevičiai, pas kuriuos ji ir 
mirė. Korespondentas

TIKRAS TARPININKAS
Todėl, kursai mane išpažįsta po 

žmonių akių, tą ir aš išpažįsiu po j 
akių mano Tėvo Dangiškojo. Ale,' 
kas manęs užsigina po žmonių akių, 

,1, . , , . -į to ir aš užsiginsiu po akių mano
mokyklų insjjektoriaus vie-jTėvo Ihinjriškojo. Mat. 10:32-33.

reliai yra sėkmingai kovo
ję Kauno gatvėse su bolše
vikine armija.

Suprantama, kad po šio 
. . Įvykio J. J. Į Aukšt. teeh. 

mokama ir jaunam vyrui vi- mokyklos mokytojų tarpą 
, liojanti, bet tuo metu poli-^eg^jžo, o užėmė vidurinių 
i cijos rezei-vas buvo nese-' - - -
; niai grįžęs iš Suvalkijos su- 
. kilimo malšinimo, todėl J.

tą. A. A. (1$

Šiuo metu J. Jašinskas su
Jašinskas priminęs Jankau-j žmona ir maža dukrele gy

vena Bostone ir yra vienas; skili, kad policijos rezervas 
vyksta i provinciją ir jis to- 

kas.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

“ATGAIVINIMO LAIKAI” 
“Todėl darykite atgailą ir grįžkitės. j 
kad j ūsą nuodėmės būtų išdildytos. ■ 
kad .ateitą nuo .Viešpaties .veido: 
atgaivinimo įnikai ir kad siąsoų j 
jums apskelbtąjį Jezą Kristą, kurį, 
turėjo paimti dangus iki visą daly-' 
ką atnaujinimui, apie ką yra ka|bė-! 
jęs Dievas nuo amžią visą savo šven
tąją pranašą burna“.— Ap.Darbai j 
3:19-21. I

! DEŠIMTS Hienų po to kai mažas j 
Į pulkelis ištikimų mokytinių stovėjo! 
! Išžiūrėdami į dangų ir hesistehėda- i 
Į mi įvykiu, kokie, jų mylimasis Vieš-; 
' pats buvo kūnu paimtas iš jų tarpo 
ir pranyko debesiuose, jie buvo nu
stebinti kitu stebuklingu pasirody
mu. Buvo tai Sekminių diena, ir 
jiems belaukiant ir besimeldžiant 
viršutiniame kambary Jeruzalėje, jų 
tar|>e apsireiškė pati Dievo galybė. 
Tai buvo jiems duotasis Jėzaus pa-

__ _ ... . _ , ,, . įžadas, ir tam pažadui įvykus, jų
i KfĮjhlJ įfjinuruio f klausomybės paskelbimo i protai buvo apšviesti ir dabai- jie

___ _______ 1.ovo 91 galėjo daugiau ką suprasti apie bfi-
nuvu sjmus dalykus ir apie tai, kas turėjo

įvykti sulyg dieviškuoju planu ar
ba nutarimu.

Dar prieš Sekmines jie buvo įsi- 
tikrinę kad jų Viešpats turėjo su-

Bostono lietuviu
i dėl toms pareigoms netin-. sambūrio šulų. 
i kąs. Po penketos minučių) Sveikindami Jurgi Jašins

ką jo 50 metų amžiaus ir 
32 metų spaudos darbo su

dramos

; abipusės tylos J. J. apleido 
j policijos vado būstinę irpa- 
’suko švietimo Ministerijom 
' Mokytojavo Kauno Aušros 
i gimnazijoj, Tauragės moky- 
jtoju seminarijoj ir Kauno) 
Sauks, technikos mokykloje; 
■jau bolševikinės okunaciiosi
• —■ * * «V j

metu.
Charakteringa, kad Aukšt.

kakčių proga, linkime kuo- 
geriausios sėkmės ir dauge
lio darbingu metų.

Z. G.

IVDAKIr^rvrvvriv, VZTIIW

Mes minėsime kovo 31 d.

Amerikos lietuvių tary- 
Fuikus ANGLŲ-LIETUVIV| bos skyrius Lietuvos nepri-

Apie 20,000 žodžių, nurodyta

i minėjimą rengia 
•d. 3 vai. p.p. šv. Petro pa-

j ištarimas, geri aptarimai lie

tuvių kalba, rūpestingas žodžiu 

t parinkimas, vardų ir vietovar- 

įdžių žodynėliai. Žodynas kišeni-į 

nio formato, kietuose veršeliuo

se. 370 psl-, kaina tik $4-00. 

i gaunamas adresu:

TERRA
3333 So- Halsted St„ 

Chicago 8. W.
(Skelb.)

Suvalkijos Įvykių 
ISTORIJA

I)alwir visiems įdomu, kas dė

josi anuo metu Suvalkijos kai
me. kaip suvalkiečiai ūkininkai 

sujudo prieš tautininkų dikta

tūra. kaip jie pergyveno perse
kiojimus ir terorą bolševikų ir 
vokiečių okupacijose, bet visa 

šilai jūs rasite tiktai Andriaus 

V’alucko romane

NEMUNO SŪNUS 
Veikalas parašytas gyvai, įdo

miai. stiprus intriga, povergian-

cooeooooeeo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darlmi, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Uetuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose. kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

M. M. X VINIKAS
ŠIT W«t SMi Stoni, ftow Y«fc L N. T.

rapijos 
Avė.)

salėj (1414 East

Minėjimo programa bus pa£nj2£ kalį

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boaton 27, Maaa.

LYTIES GARBINIMAS 

Parašė T. J. Kučinskas

Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry
žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip

či« nuo pirmojo puslapio, tiek- Romos kunigui pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus, 
stipriai remiasi į ano meto gy- Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik-Į 
venimą. kad daugelis veikėjų, tai 1.50. Knyga galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane:' 
pažįsta save, nors ir po pokei- * '
stais vardais. Romanas išleistas T. J. Kučinskas 740 W. 34th St., Chicago 16, III.
dviem tomais: I t.—280 psl. 
kaina $3.00, II t.—42$ psl.. kai
na $4.00- Gaunamas pas leidė
ją 1S3 E. Miaaesota Avė, De- 
tmil. Mich. pas visus knygų 
platintojus ir

TERR4UE 
3333 So- Halsted St.

Chicago $. RI- 
(Skelb)

SANDRUS VISOKIŲ ŽOLIŲ 

Prieinamiausią
SarMiMHIfo

Išvalo kraują. Nuo chronišką li
gų, odos išbėrimą, lytišką dalių iš
bėrimo. vengrišką ligą, Branto bo
bom;, vandeninė?* I»fcr»s. reumatizmo 
ir tam panašią ligą ir xkau(trjimą. 
Gerti kain arbatą. Kaina au pmiun- 
timu SI.25.

P. S. Orderiai išpildomi tik JAV 
ribose. Su orderiu turi būti prikąs
ti ir pinigai. Nesiąskite C O D.

ELOBAL BERS CO.
Oept. 5

Bnv m.'» nintea, IML

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

nctotol

Keleivi*, 636 Broe4way, Se. 27, Maaa.

PLAŠĖ ŽOLE
Plašė ara Asuklis- 

) Ožkabarzdis žolė 

nuo inkstų, pūslės

'-'7 silpnumų, kraujais 

vėmimo, vandeni

nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi, 

lytiškų ligų. šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Cal- 

cium, Silicon, Sulphur, ir yra 

žmonių, kurie negeria kavos ar 

arbatos, tik geria šitos žolės ar

batą. Svaras $3.00. Medleva Žie

vės yra geriausiu gyduolė nuo 

vidurių užkietėjimo, geriant 

daug ar mažai ji nepakenkia 

sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi

durius, stabdo galvos skaudėji

mus ir priduoda kūnui gyvumo 

ir skaistumo. Svaras $2.00

ALEXANDER’S CQ, 
414 BROADWAY ’

So. Boston 27, Man.

Paieškomas Vytautas Juknevičius, 
kilęs iš Mikaičių kaimo. Ukmergės 
rajono. Jis pats ar jj žinantieji at
siliepkite adresu: į

Mrs. Auna Aukštolis 
97rt De Kalb Avė.
Brooklyn 21, N. Y. (14 Į

Paieškau švogerio Kazimiero Tup-1 
čiausko nuo Kybui-tų. Kailaise gy-' 
venom kartu Montrealy. Kanadoj. Jis į 
pats ar ji žinantieji atsiliepkite: |

Y. Maraškauskas 
75 Vail St.,
U’aterbury. Conn.

Paieškau savo draugo Juozo Mauru
čio iš Vilkaviškio. Jis gal 4 metai ' 
kaip čia atvažiavo. Jis pats ar jį ži- 
r.^nt it* ii ut <ili<»pLitp •

Jot' Putty
3218 So. Green St.
Chicago 8, 1,1.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI SIUNTINIUS I 
SSSR. LIETUVA, LATVIJA. ESTIJA »r kilus kraštus vis dar

laikoma
PARCELS TO RUSSIA, INC.

BROOKLYN. N. Y.
ši firma Įgaliota 1NTUR1STO MASKVOJE čia vietoje rinkti 

muitus už siunčiamus daiktus i SSSR.
Kadangi visos agentūros uždarytos, tai patobulinimui patar

navimo ir paskubinimui siuntinių pristatymo į SSSR. kartu kli

jentų patogumui, jau iki šiol

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius: (

11601 Jos. Uampau Avė-, DETROIT 12. Mich. Tel- TO $-0298 
631 Albany Avė.. HARTFORD. Conn-. Tel. CHapel 7-5164 
121 So. Vermont St., LOS ANGELES. Calif.. Tel. DU 5-6556 
7$ Second Avė.. NEW YORK CITY, N- Y-, Tel. ORchard 4-1546

Galima beveik viską siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto pro
duktai. o taip pat visokiausi vaistai. Streptomicin. Penicilin, Ri
mofon ir kiti- Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui prstatomi

per 7—10 dienu.
NAUJIENA! Dabar galima siųsti -ANTĮ - POLIO SERUM”

Taip juit siunčiamos rašomos mašinėlės įvairiais alfabetais, 

akordionai. siuvamos mašinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo paraša-
NAUJAS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVĖ.. BROOKLYN 16, N. Y.

(Už kampo buvusios vietos). Tel. INgersol 7-6165. 7272
įstaiga pirmajame aukšte. Patikrintas laisvas automibilių pa

sistatymas. Įstaiga atidaryta kasdien. Įskaitant sekmadienius,
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 6 vai-
Pirmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiunčia

mas neatidėliojant ir paskyrimo vietą jKisiekia per 7 savaites.

oro pašto siuntiniai per 7—1 <> dienų.

MES ATLIEKAM ... e

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”
636 East Broedway, South Boetoo 27, Mum
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Talentų popietis

VIEŠA PADĖKA Vyrų choro koncertas

Pp. Minkų radijo kovo 10 LDD 21 kuopa kovo 16 
d. rengtame Talentų popie- d. Sandaros patalpose su- 
tyj vai'žybas laimėjo: Ri- rengė “Darbo” žurnalonau- 
mas Budreika (smuikas)?dai gražų kortų vakarą. Lo- 
Georgianna Tamulis (dai- sėjų buvo kupina salė. Do-

Gražus “Darbo” vakaras “Nerimtos"• • ••minėjimą*
sukakties Dorchesterio klubo 

deiimtmečio minėjimas

Pabaltijo moterų klube 
valdyba dėkoja visiems at
silankiusiems i jos rengtą 
Užgavėnių blynų vakarą 
kurio pelnas paskirtas Onos 
Ivaškienės tautinių šokių 
gi upės išlaidoms, susiju 
sioms su jos dalyvavimu 
tautinių šokių šventėje Chi 
cagoje. sumokėti.

Valdyba ypatingai dėkin
ga šiems asmenims, savo 
darbu ir kitkuo prisidėju 
siems prie blynų vakaro pa
sisekimo : O. Adomavičie
nei. J. A d o m a vičienei. 
Adomkaitienei, Bakienei, 
Cibienei, E. Gimbutienei. J. 
Gražulienei. O. Gimlienei 
ir jos motinai. Jakutienei. J. 
Lendraitienei. J. Lapšienei. 
V. Minkienei. Millerienei. 
Mučinskienei. I. Manomai- 
tienei. Vaičjurgienei. Venc
kienei. Valienei. žižniaus- 
kienei. V. Vakauzai ir kt.

navo ir šoko), ir tautinių 
šokių šokėjų poros: Diane 
Yanulis—Audronė Lapin
skaitė ir broliai Vytautas ir

Kovo 31 d. (sekmadieni) 
šo. Bostono Thomas Park 
mokyklos salėj bus komp. Laimis Tamošaičiai.
Juliaus Gaidelio vadovau- Talentus rinko komisija: 
jamo Bostono vyrų choro adv. S. Šalnienė, dr. V. Bo- 
koncertas to choro 5 metų derick, T. Kieliūtė-Tattan, 
veiklos sukakčiai atžymėti. J. Vaičaitis ir K. Mockus.

Koncertui yra paitiošta Geriausiai valsą šokan- 
labai Įdomi programa. Ją čiais pripažinti Blanche ir 
atliks choras ir solistai: Sta- Julius Tamulis, o fokstrotą 
sė Daugėlienė ir Stasys Lie- —Mary Prakapaitė ir Ri- 
pas. chard Kazlauskas. Polkos

Choro valdyba prašo tą šokimo talentą parodė A. 
dieną neruošti kitokių pra- Prakapienė ir J. Valickas. 
mogų ir visus atsilankyti i Grojo J. Shurilos orkestras, 
vyrų choro sukaktuvini rinko E. ir P. Stonceliai ir
koncertą.

Balfo drabužių vajus

Lietuvių stalas greitai 
ištuštėjo

nese- 
lijos il

siame po-
Ang

vanų gavo ir prastieji lošė- 
jai. Jį

Ii skautų akademikų 
gyvenimo

Bii-utė Banaitytė ir 
Banevičius pasitrauki

Kovo 16 d. Bostono lie- Š1 sekmadienį, kovo 24 d. 
tuvių kultūros klubas su-; klubas savo patalpose (18- 
rengė rašytojo Antano Gus- i Dorchester Ave.) mini 
taičio 50 metų sukakties!metV sukaktį. Pradžia 
minėjimą. Nors pats. sukak-i5 vai. vak-
tuvininkas tą sukaktį pava- Po vakarienės bus muzi 
dino “nerimto žmogaus ne- ka ir linksmoji dalis. Visi 
įimta sukaktimi”, tačiau
'jos minėjimas buvo giažus, 
kultūringas, turiningas ir 
prasmingas.

nariai ir jų bičiuliai kvie
čiami dalyvauti.

Genė Vitkauskaitč-Šabliauskienė pa
ieško savo tetos Helenos Užpalis. Ji 
gyvena Cambridge, Mass., Portland 

i gatvėj. Turi sūnų Ukmergės apskr. 
Mano mama Karolina yra jos sesuo.

2®į Jį pradėjo trumpa kalba
Akademinio skautų sambų-ir jam vadovavo klubo pir-,IW1II4,
no valdybos. Kol kas sam-:mininkas K. Mockus. Jis už, Prašau atsišaukti, 
būriui vadovaus M. Ged-!__ = _ __ I (,ene Sabhauskabūriui vadovaus M. Ged 
mintaitė ir R. Tamošiūnas.

Sambūris paskyrė $75 
džiamborės fondui ir po 
$25 Mūsų Vyčiai, Skautų 
Aidui ir Lituanus leidimui.

Mokinių aukos

garbės stalo pakvietė su
kaktuvininką, jo žmoną, 
konsulą adv. A. Shallną ir 
vietos rašytojus: Stasį San- M 
tvatą, Petrą Pilką ir Pianą 
Lembertą ir dramos sam bū-j 
rio atstovą J. Jasinską.

G lažų, turiningą praneši-i

šabliauskaitė 
Pašto skyrius No. 9 
Iki pareikalavimo. 
Vilnius. LTSR

(13

PARDUODAMA
.Metime, pilno dydžio lova su matra
cu < inner spring). Labai geram sto
vy. Kreiptis

53 Gatės St.. I aukštas
So. Baston 27, Mass. (13

Dr. B. Matulionis
(m7 MkH tat tį.

BltaV

VaBan Lak* I_______
i: nuo Prarid—to N

T«L AT S-4MS

Dr. John Repshio
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: S-4 ir 
Nedaliomis ir ftventadieaiaio:

pagal susitanm*

Road
IšN LOMIOJ AMAS BUTAS

mą apie sukaktuvininką---  So- Bostone, III aukšte, išnuomuoja-
r • i - ,nas 4 kambarių butas. Suaugusiems

yg . žmogų ir rašytoją padarė arba su vienu vaiku. Rendos *24. 
jo artimas draugas rašyto
jas Stasys Santvaras.

Sveikino kons. A. Shall
na, šaulių s-gos vardu 
Mantautas
mokyklos vedėjas J. Vai
čaitis ir Enciklopedijos lei
dėjas J. Kapočius, ne tik

Lituanistikos
mokiniai Vasario 16-sios 
proga surinko Vasario 16- 
-sios gimnazijai aukų $8.80. 
Prie tos aukos dr. J. Gir
nius su žmona pridėjo dar 
dešimt dolerių.

Iš mokyklos mokytojų

Balfo 17-tas skyrius skel
bia pavasarini rūbų rinki
mo vajų, kuris baigsis ge
gužės 15 dieną. Rūbus nešti Prašom 
prašoma i šv. Petro parapi- Florists gėlių krautuvę, 
jos pobažnvtinę salę S. Bo- Valentina ir Steponas; pasitraukė stud. A. Braz-

B. Povilavičius. kuris 
niai atvyko iš 
gražiai dainavo 
pietyje.

M. Kavaliausko dovano
tą lietuvišką sūri laimėjo 
Nr. 717, bet dar neatsiėmė.

kreiptis i Baltie

Kreiptis:
53 Gatės St.. I aukštas 
So. Boston 27. Mass.

Arti Vi
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Iš.M OMUOJAMAS BUTAS 
Grąžos, saulėtas,! kambarių butas, 

T ... . ’; antrame aukšte, išnuomuojamas So.
JultUaniStmeS Bostone. 130 Sth St. Kreiptis pir

mame aukšte pas savininkę. (13

Tarptautinio instituto ko-L 
vo 1 d. surengtame Bosto-!11 
ne. Statler viešbučio salėse 
Užgavėnių baliuje lietuvis-i
kų valgių stalui produktus!----------------------------
pagamino ir suaukojo: P. Lietuvių enciklopedija 
Dačinskienė tortą. Adom- i Lietuvą
kaitienė ii- Venskienė žaga- 
rėlius. Girulier.ė tortą 
tuviškas dešras.
tortą ir pyragą. J. Lendrai-j savaitę i 
tienė dešras ir J. Gražulie-! taigų gavo užsakymą siųs- 
nė žuvi. ti joms Lietuvių enciklope-

Lietuvišką stalą kartu su 
latvėmis ir estėmis tautiš- Kiek 
kuose rūbuose atstovavo įr! buvo gautas iš Maskvos, 
patarnavo pp. Girulienė.l 
Mučinskienė ir J. Gražulie-į Svečia® iš Maine 
nė. j ----------

Reikia pastebėti, kad šia-i Praeita savaite mQsu 
me Įvairių tautų margumy-į 
ne. kur kiekvienos tautos! 
stalas savo valgiais viliojo; 
puošnią amerikiečių publi-į 
ką. lietuviškasis stalas ture-! 
jo dideli pasisekimą ir grei
tai ištuštėjo, ypač lietuviš-į 
kos dešros jau pačioje pra< ' 
džioj buvo išparduotos. Čia 

PP

stone. Minkai dėkoja visiems, ku-
Esant reikalui galima rie tuo ar kitkuo prisidėjo 

kreiptis telefonu i šiuos vai- prie jų rengto Talentų po-
dybos narius: A. Andriulio- piečio pasisekimo, 
ni. Y. Yakauzą. St. Jakuti Korsp.

A. Yileniškį. --------------------------------
A. Vilėniškis

džion is . Jo vieton pakvies 
ta mok. J. Eivienė.

Studentų literatūrinė 
konferencija

Vajaus komisijos pirm.
M. Zautriene į Floridą

... , . .. , i Geroj vietoj, prie Thomas Park,
pasveikino, bet įteike ir do-1 So. Bostone, išnuomuojamas 3 kam- 
vann • barių butas. Visi patogumai, šildy-

■ mas. karštas vanduo. $45.00 per
Dramos sambūris atsiuntė Į mėncsi- Tik nuaugusiems. Kreiptis 

delegačių — Z. Zarankai-;t“e'i,nu Ax po 5 «*• 
tę, I. Marijošiūtę ir A. Vi-
lėniškį, kuris perskaitė sam

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANKIUS)

Lįotmto Gydytojas ir CMrams 
Vartoja ▼čliauaioo konstrakdjoa

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akiniu

VALANDOS: noo 2-4, nuo 
534 BKOADWAT

SOUTH BOSTON. MASS.

radio FKOGKAMA
tano sveikmuną n- įteikė Lietuvj Radio „
dovanų. Kultūros stoties’WBMS>'jom B.

Šv. Onos d-jos ilgametė 
pirmininkė ir Lawrence 
Amerikos lietuvių tarybos 
skvriaus narė Marv Zautrie-

vardu tą padarė inž. V.

La ir lie-į Lietuviu enciklopedijos ”® ^'.yko atostogų į Flori- 
Valienė : leidėjas J. Kapočius praeitą ^; -inKiu smagiai p.aieisti

kelių Lietuvos is- la*ką«

seniau užsakvma;

M. S.

SLA vadovai Bostone

sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 

. . iieną. Perduodamos lietu-
. „ . , ... ,nlin.ls? viškos dainos, muzika ir 

tens P. žadeikis, rašytojai Maffdutės Pasaką 
B. Babrauskas, kan M. giznio reikalais kreiptia j
Vaitkus, F. Kirea, P. žitke- Paltie Florists gėlių ir do
rinus, P. Andnusis, G. Tu- ,anu krautuvę, 502 East 
lauskaitė, S. Zabarskas, B. 3rOadway, So. Bostone. 
Brazdžionis, Kanados lietu- TeL so Ten
rių scenos darbuotojai, akt. lamas ir “Keleivis.”

Adomavičius ir 0. Giiulie- 
nė.

Laiškais sveikino

lociklų, veikia

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomu 
Dr. Amelia E. Radd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ABWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

is-

Baanldžio 27-28 dd. (per, 
Atvelykį) Bostone rengia
mas kultūrinis savaitgalis 
rytinių pakraščių studen
tams. Programoje: konfe
renciją apie “Laisvąją ir 
pavergtąją literatūrą”. Dr. 
Julius Kaupas, nepamiišta- 
mų ir trapių “Daktaro Krip- 
stuko pragare” pasakų au- 

i torius, ir Kostas Ostrauskas 
Įkalbės apie sovietinės Lie-

---------- ! tuvos ir tremtyje sukurto-
SLA prezidentas P. Dar-!sios literatūros laimėjimus 

gis ir sekretorius Dr. M. Vi-Į ir pralaimėjimus. Bus vie- 
nikas kovo 30 d. Bostone!šas meno vakaras ir pasi- 
posėdžiaus su SLA jaunimo;linksminimas. Kviečiamas 
ir poilsio namams steigti! dalyvauti visas jaunimas,

algoj lankėsi A. Blungus iš komisijų nariais: inž. A.!Rengia Bostono santarie- 
Portland. Me. Jis pratęsė Čapliku, dr. A. L. Kapochy i čiai.
^aikraščio prenumeratą ir ir dr. D. Pilka, o taip pat su J ---------------------------
sigijo kalendorių sau ir sa- SLA 2-os apskr. vadovybe. ■ Muz. J. Kačinsko sukakti*

kaimynui. Portland lie- Kovo 31 d. SLA vadovai- ----------
tuviu kolonija yra nedidelė kalbės per “Laisvės Varpo”! šv. Petro parapijos cho-
r ta pati eina vis mažyn.

Savanoriu susirinkimas
daugiausia pasidarbavo 
Mučinskienė. Giinlienė 
J. Gražulienė.

Ačiū visoms.
Pabaltijo moterų klubo 

Valdyba

Minkų radio gegužinė

A. J. NAMAKSY
KSAL BBTATB « INSUBANCS

406 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Hm. tt CBIOLE 8THEST 

Vert Bosbery,
Tek FA 3-5515

S. Pilka, Petrokaitė, J. Štai -j 
ka, H. Kačinskas, Tvirbu- 
tai, J. ir E. Kačinskai, H. 
Žemelis, Bostono vyrų cho
ras, J. Andrius.

J. Jašinskas meistriškai 
padeklamavo kelius sukak
tuvininko eilėraščius, žino
ma, turėjo žodį tarti ir pats 
sukaktuvininkas. Jis pasakė; 
tikrai gustaitišką kalbą: Vi
si juokėsi, kai jis klausyto
jus taikliais žodžiais badė, 
nora ir suprato, kur tos 
strėlės laidomos ir juto jų 5 
skausmą. Tai gustaitiško 
humoro-satyros medicina.

Po minėjimo buvo idea
lių šeimininkių paruoštos 
vaišės. Ir čia buvo daug 
gražių, sąmojingų kalbų ir 
nuoširdžių linkėjimų sukak
tuvininkui dar daugiau 
kurti.

Kažkurie kalbėtojai savo. 
kalbas drožė net eilėmis:; 
solistas Stasys Liepas ir 
Pranas Lembertas.

Kadangi tą dieną 50 me
tų sukako ir Jurgiui Jašin- 
skui, tai Dramos sambūrio 
delegacija — Z. Zarankaitė 
ir A. Gustaitis (jaunasis)! 
jį pasveikino ir įteikė do
vanų.

Gausus kultūrininkų bū- 
įys nesiskirstė iki vėlos 
nakties. J. V—ga*

Steponą* Minko*.

Boston Homes Co
545 E. Broadtvay, So- Boston 

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

KETVIRTIS A CO.

radiją. • darys pranešimus, ras sudarė komitetą savo 
SLA kuopų vadovybių kon-:vadovo rnuz. Jeronimo Ka- 
ferencijoj ir dalyvaus SLAčinskio 50 metų sukakčiai 
bankete So. Bostono Lietu-i paminėti. '
vių piliečių draugijos salėj.’

EZZZ2ZZZm5xZZZZZZZZZZZ}i
Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės j

Praną Lembertą
REALTOK

Laikrodžiai-Deimutlai
Papoodalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedu*, papuošalus 

379 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4549

Lietuvos kariuomenės sa
vanorių - kūrėjų sąjungos 
Bostono skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas bus atei
nanti sekmadieni, kov 
d. 3 vai. po pietų Lietuviu
piliečiu draugijos‘patalpose vai. vak. Sandaros svetainė- 
(368 VY Broaduay, So. Bo- > (124 F St., So. Bostone)
stone). rengia Įdomų koltų vakarą Anna Ramanauskienė iš

Prašomi būtinai dalyvau- <"hist party). Visi kviečia- VVest Hanover, dabar gyve- 
ti visi skyriaus nariai ir dar m* atsilankyti, bus geių do- nanti So. Bostone, 573 E. 

ki-.neįstoję Į skyriaus narius vanM lr užkandžių. Second St, paskutiniu lai-

n
Moterų kortu vakaras

Užbaigė 70 metų

Juozas Taurinskas kovo 
10 d. užvertė savo gyveni-

, o 24 Sandaros moterų klubas mo septindešimtąjį lapą 
‘tuviu kovo (March) 23 d. 7:30 ____________________

Serga A. Ramanauskienė

ta
akaa

17 l'pland Ave.
(Iš 98 Melville Ave.) 

GE 6-2887

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.
- »

Minkų radijo gegužinė 
bus rugpiučio 4 d. Brockton

FLOOD SQUARE 
HARDW ARE CO.

A. J.

Fair Grounds. Jie prašo 
tas organizacijas tą dieną savanoriai-kūrėjai. gvvenan- 
gegužinių nerengti. tieji Bostone ir apylinkėse.

:sxsxxsxKsxxxnxxxaxxx.xacxxxxxxxx»

ku sunkiai sirgo širdimi ir 
išgulėjo 2 mėnesius ligoni-

----------  nėję. Dabar gydosi namuo-
J. Sonda aukojo $5 Vac- se. A. Ramanauskienė yra 

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA lovo Biržiškos paminklui! Ladies’ Auxiliary narė. Lin- 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ ant .1° kapo Chicagos tauti-Į kime ligonei greitai sustip-

1’ar.cl l*partment ’ nėse kapinėse. ‘rėti. - nit
GLOBĖ TKAVEL SERVICE

V. Biržiško* antkapiui
2 S 2 2 S2 2S 22 R S 2 S :

Eli is Buildings, Room 10 
409 VVest Broadway

Tel. AN 8-8764 
So. Boston 27, Mas*.

J’er>iunčiame Jū>u sudarulu> >iuntiniu> i I.IETl'VĄ ir VISAS 

kita> Rt SIJOS valdomas sritis

jš nau ; n naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaitsų ir 
kitko. \ j.-a< išlaidas ;r >SSK muitą apmoka siuntėjas

1> toliau Muškite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 svaro. 
Įdekite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
.-iont iri [s r;>aka\«'. pranešime Jums. kiek kainuos persiuntimo
į'iaioo ptaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai.

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su INTLRISTO įgaliojimais.

S; . • i.ti priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai- vak. ir šeštadie
niais nuo !♦ iki 2 vai. po pietų.

skelbimas laikinas, išsikirpkile adresą.

TAUPYKITE $ $ $ $ JOSV KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mum* įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Spccialinę Pardavimo Kainą

Visiškas

(taisymas $279
Lengvos mokėjimo sąlygos

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester Saukit GE 6-1204

Skautų lokiai

Per Velykas, balandžio 
21 d. Tautinės s-gos namuo
se skautai rengia Velykinį 
čokių vakaią, kurio pelnas 
skiriamas Skautų džiambo- 
rės fondui.

Susižadėjo

Benys Tautvaišas ir Li- 
jlian Pelydžiūtė žengė pir- 

j jnąjj žingsnį į “stoną mote-
lystės”: ^įsižadėjo. ____

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus i# lauko 
ir vidaus; apkalame iinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengtam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
l t Gartland Street 

Jamaica Plain, Mas*. 
TeL: JA 4-4374

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 
JuMiee of the Peace—CenstaMe 

598 E.
So. Boston 27,

feL AN 8-1741 ir AN 8-248

Telefonas AN8-4148 
Mooie Malevoe

Vieotie Reikmenys

VAISTAS "AZIVA"
1—Vafetae šuo sudegta* ll

Ralkalsnklts Mtn vaiste sa.
Setas ui 

|L Ptai- 
ris N

Adresuokit: (M)


