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Darbininkų Unijos Bandys 
Apvalyti Vežikų Uniją

Vežikų (Teamskerių) Unijos Pirmininkas Suspenduotas 
A.D.F.-C.I.O. Unijų Vicepirmininko ir Unijų Tary

bos Nario Pareigose; Davė Beck Žada Išleisti
Milionu Dolerių Unijos Pinigų Savo Var

do Gynimui; Unijoj Pradeda Kilti
Narių Maištas. *

Pereitą savaitę dvi die
nas senato komisijoj “liudi
jo” vežikų unijos pirminin
kas Davė Beck. Jis j veik vi
sus senato tyrinėtojų klausi
mus atsisakė duoti atsaky
mus pasiremdamas įvairiais 
konstitucijos straipsniais ir 
ypač dažnai jis šaukėsi 
“penktojo amendmento”.

Senato tyrinėtojai klausė 
vežikų unijos pirmininką,

pašalinti iš savo tarpo visos 
vežikų unijos su 1,400,000 
narių, bet bandys sukelti to
je unijoje narių judėjimą 
prieš unijos pirmininką, 
kad šio i*udens unijos suva
žiavime Beck nebebūtų iš
rinktas pirmininku.

Jeigu unijų centrui nepa
sisektų pašalinti D. Becką 
iš vadovavimo vežikų uni
jai, tai tik tokiame atsitiki
me bendrasis unijų centras

....................... ... . . , _ kaip tai buvo padaryta su
linijos pirmininkas atsisakė : ]aivaklovių unjja. 
aiškintis. Senatorius Mc-I Dave Beck apkiaUsinėji- 
Cleilan sakė, kad jis pinigų i mas jr jo slapstymasis už 
ėmimo is unijos iždo kitaip . ..pe„ktojo amendmento”, 
negai, vertmt. kaip vagystę. visame kraįt€ sukėlė daug 
oei uni jus pu iiiiiiiii«v»s ir; dėmesio. Visi darbininkų 
^.,5°. kaltinimo atsisakė judėjimo priešininkai trina 
aiškintis. Apie 80 kartų D. rankas iš. pasitenkinimo ir
Beck slėpusi už penktojo 
konstitucijos papildymo ir 
kitų straipsnių ir neliudijo 
senato tyrinėtojams.

daugelyje valstijų darbdar 
vių šalininkai telkiasi pra
vesti prieš unijas nukreip
tus įstatymus. Kongrese irgi

Po dviejų dienų apklausi- • rimtai svarstoma išleisti įs- 
nėjimo senato komisija at- tatymą, pagal kurį unijos 
leido Dave Becką iš liūdi- turėtų duoti aiškią atskaito- 
ninkų kėdės ir tada vežikų mybę savo nariams iš su- 
unijos pirmininkas prabilo., rinktų iš narių pinigų ir 
Laikraštininkams jis aiški- ypač apie įvairių labdaros 
nosi esąs visai nekaltas ir fondų veiklą.
nebijąs teisme pasiaiškinti, Vežikų unijos eilėse da- 
jei toks reikalas iškiltų, bet: bar jau eina rūgimas dėl 
prieš senato komisiją jis unijos pirmininko D. Becko 
nenorėjęs aiškintis, nes tai į atsisakymo liudyti apie jo 
nėra teismo įstaiga ir ten šeimininkavimą unijos iž- 
negalima gintis ir apklausi- į de. Kai kur nariai jau ke- 
nėti liudininkus, kurie kalti-j lia reikalavimą pasmerkti 
na. Dave Beck sakė, kad jo' ne tik Becką, bet ir kitus 
vedama unija išleis visą mi- unijos viršininkus, kurie at- 
lioną dolerių, kad paro-sisakė liudyti arba yra ap
džius kraštui, jog jis yra ne- kaltinti, kaip detroitiškis 
kaltas. D. Beck bandė net Hoffa.
pasamdyti tris Washingto- Senato tyrinėjimo komi- 
no, D. C., laikraštininkus, sija skelbia, kad ji greit tu- 
kad jie imtųsi jo baltinimo res daugiau medžiagos apie

Dave Becko šeimininkavi
mą unijoj ir dar kvies jį 
aiškintis.

Maskva Grasina į 
Kairę ir Dešinę

darbo, bet laikraštininkai 
nuo to darbo atsisakė, nore 
jiems buvo siūloma po 25 
tūkstančius dolerių metinės 
algos.

A. D. F.—C. I. O. unijų 
pirmininkas G. Meany, kai; 
tik sužinojo, jog D. Beck; -
slepiasi už penkto amend-! Maskvos vyriausybė per- 
mento, tuoj sušaukė unijų:eitą savaitę pasiuntė grasi-
centralinės o r g anizacijos 
vykdamąją tarybą posė
džiui ir Dave Beck klausi
mas buvo plačiai aptartas. 
Unijų vadovybė nutarė D. 
Becką suspenduoti A. D. F. 
—C. I. O. vykdomosios ta
rybos vicepirmininko ir tos 
taiybos nario pareigose ir 
pravesti tyrinėjimą dėl jo 
elgesio vežikų unijos vado
vybėje. Jei pasirodytų, kad 
prieš jį iškelti kaltinimai tu-
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PASKUTINĖS LAJDOS VEDAMOJI BOMBA

Šiuo netu Amerikos laivynas turi Raytheon Sparam I rūšies vedamąsias bom
žas (missiles), kuriomis šaudoma iš lėktuvo į lėktuvą. Čia matome tos rūšies 
pagerintą bombą, kuri pritvirtinama prie lėktuvo sparno-

Amerikai Nepatinka Egipto 
Politika Sueco Kanale

Mūsų Vyriausybė Nurodo, Kad Egiptas Vienašališkai 
Imasi Tvarkyti Kanalą; Protestuoja, Kodėl Nas- 

seris Nesilaiko Net Savo Pažado Jungtinių Tau
tų Organizacijai; Bet iš Protesto Nelaukia

ma Nieko, Egiptas Vienas šeiminin
kaus Kanale.

Gaudys Klaidingų i Amerikos vyriausybė pa- 
I Reklamų Melagius'™*

_ , ; kanalo tvarkymo. Nota nu-
..Federalme, Vjnlo Komi- rodo kad Egjptas jokio 

Riebiai Pelnytis Kol Kas Nenugriuvo nutarė traukti atsakomybėn * tal^mos* kanalo naudo
Sueco Kanalas Jau Dentistas Mokėjo Prancūzų Valdžia 

Pradėjo Veikti
J tris filmas, kurios per tele-

tojais paskelbė savo sąly
gas kanalu naudotis ir ne
siskaito su didžiųjų kanalo 
naudotojų pareikštais pa
geidavimais. Egipto vyriau
sybė net nesiskaito nė su 
jos pačios priimtu per Jung
tinių Tautų organizaciją 
principu, kad kanalo tvar
kymas turi būti atskiltas 
nuo het kokios valstybės 
politikos.

Egipto diktatorius vargu

Pereitą savaitę per Sueco Massachusetts valstijoje Francuzijos vyriausybė Į viziją ir radiją garsina ne- 
kanalą jau buvo praleista seimelio tyrinėtojai po ilgo pereitą savaitę, po ilgų dis-Į paprastus vaistus nuo reu- 
visa eilė laivų. Kol kas pa- tyrinėjimo paskelbė, kad kusi jų parlamente, gavo pa-' matizmo ir panašių ligų. F. 
tys didieji laivai kanalu vienas “labdaros ir sveika- sitikėjimą, bet jau visai ne- V’. Komisija sakos, kad bus 
dar negali plaukti, bet potos” fondas, tvarkomas ben-didele balsų dauguma. Svar-i ir daugiau firmų traukiama 

... . , - ' ------ii.. v- • ’ ’ -- —atsakomybėn už melagin
gus skelbimus per radiją, 
televiziją ir spaudoje.

apdraustiems unijų nariams, bė atstovavo nuomonę, kad 
Tas dentistas tiek pinigų reikia tęsti ir toliau dabar-, 
gavo per 26 mėnesius lai- tinę politiką tame krašte, p,an.1^ f^la
ko Dentistas Edmund Karp nuraminti ginklais maisti- pharmacal Co iš New atkreips dėmesį į Amerikos 
Bostone per tą laiką pne-ninku judėjimą n paskui Vni.Vrt it. nusiskundimą, nes jam jo-

kiojimas juo 
kas.

Pirmasis per kanalą per
eitą savaitę plaukė Sovietų 
Rusijos laivas. Buvo ir kitų 
valstybių laivų, tik Angli

Dabar kaltinamos kom- 
Mentholatum 

Co. iš Buffalo, N. Y., White-

ir Ameri=jmė 1911 žmonių ir kiekvie- darytį krašte rinkimus, o 
kos laivai kanalu dar nesi- no gydymas fondui atsiėjo jau po rinkimu susiderėti su 
naudoja, nes tos valstybės

JUO, IT I ll x~a.isrv
į Yorko ir Omega Chemical
Co. iš Jersey City.

Tos kompanijos gaišina
savo nepaprastus vaistus, 
kurie “atima skausmą” ir

po $168. arabais dėl naujos tvarkos
Tas pats fondas pasamdė Alžyro provincijose.

vieną administratorių iš Sunkumas su vedama po- .. . , ..
Wadringtono ir jam sumo- litika vra tas, kad ji ym i skaudant.ems sąna-

ikėjo per 3 metus $45.000,'iškaštinga ir jei Alžyro ne- ' sveikatą, bet tikieny-
Dahar laivai kanalu plau-. ket šalia to mokesnio jam ramumai ilgiau užsitęs, rei- ,.k?° d am ir•tndė/'ko m na. t 

kia Nasserio sąlygomis, mo-į dar buvo išmokėta $33,623. kės naujų mokesčių, kadis-' aiškinti. "
ka duokles už kanalo nau- Toks švaistymasis pini- laidas padengti. Tuo tar-; J

dar tikisi išsiderėti iš Egip
to kai kurių Egipto dikta
toriaus Nasserio padiktuotų 
sąlygų pakeitimą

no, kart būtinai reikalinga Simus, 
bus išleisti įstatymą to-Izraelis Siūlo ,. , . 4 .

Arabams Derėtis kiems fondams tvaikytl

Rusai Garsina
Izraelio užsieniu reikalų 

ministerija skelbia^ kad Iz- BermudoS “Pavojų 
raelis sutinka derėtis su

r > • at Anglijos pramonėje įau
Lenkai brązina ‘streikuoja apie pusantro 

Dalį Repatriantų milionu darbininkų. Strei
kas prasidėjo laivų statymo

»» Iki šiolei iš Rusijos jau 
grįžo i Lenkiją apie 40,000

įmonėse ir persimetė į ki
tas pramonės šakas. Dery-

arabų valstybėmis dėl ara-i Sovietų užsienių reikalų; žmonių repatriantų , ku-! J ‘ , •
bų pabėgėliu ir tremtinių li- j ministeris Gromiko paskel-jF,eJs ku^oradėtos 6 bet° dar
kimo. Apie 900,000 arabui bė ilgą pranešimą apie “pa- 11 ls koncenti acijos stovyk-į J 1 »
pabėgėlių ir išvalytų iš Pa- vo jų” visam pasauliui iš lų buvo paleisti vykti i Len-, nel)l lelllama Pne susi 
lestinos gyvena laikinose, Bermudoje sutartos Angli-i JaHK\ P’jžusiųjų pasi-į mo.
palapinėse aplink Izraelį;jos ir Amerikos politikas.;’’’ tokių žmonių, ypač 
įvairiose arabų valstybėse \ Tame pranešime Gromiko žydų tautybės, kurie Lenki- 
ir jau devinti metai nežino, kaltina Ameriką, kad jipa- ^Ji niekada nėra buvę n
kur prisiglausti ir kur pa
stoviai apsigyventi. Pabėgė
lius maitina Jungtinių Tau
tų pašalpos, bet menkos pa
šalpos neišsprendžia to 
klausimo. Kol arabų D. P.

siradė “kolonialinė” valsty-* nįe.^a^a. turėję lenkų 
bė ir nori atimti kolonijas. P’lietybės. Tie žydai bandė

Anglijos vyriausybėje iš
kilo naujas nesusipratimas. 
Vienas iš įtakingiausių kon
servatorių vadų Salisbury 
pasitraukė iš vyriausybės

iš anglų ir prancūzų. Kartu apsimesti buvę Lenkijos pi- dėl to, kad. Anglijos vy 
r>    t liečiais. kad irautu ni'oįros riausvhė naleido iš trpmimfliečiais, kad gautų progos 

ištrūkti iš Rusijos ir patek
ti į Vakaras arba į Izraelį. 
Dabar lenkai tuos “repatri-

Gromiko kaltina Angliją, 
kad ji pasidariusi Amerikai 
paklusni ir pildo Amerikos

klausimas nėra išspręstas,! monopolistų valią. „ .
santykiai tapr Izraelio ir' Tokių grasinimų Gromi-:aatus ptjzma atgal į Ru- 
arabų valstybių liks įtempti!ko pranešime yra pilna.
ir nedraugiški

Arabai į žydų siūlymą
dar nieko neatsakė.nimus Norvegijos vyriausy

bei, kad ji nedrįstų leisti 
savo teritorijoj įkurti ato
minių bazių. Panašius gra- IZRAELIS SIŲS LAIVĄ 
sinimus rusai jiasiuntė ir PER KANALĄ
Danijai. Švedija irgi gavo -----------
grasinimų nesusidėti su Va- Izraelio vyriausybė žada 
karų valstybėmis, o Prancū- siųsti vieną savo laivą per
zijai ir Izraeliui rusai gra
sina rimtomis pasėkomis, 
jei žydai, prancūzų padeda

Sueco kanalą, kad išbandy 
tų, ar Egiptas tikrai to lai
vo nepraleis per kanalą. Iz-

mi, vėl bandytų pulti Egip-! raelis sako, kad laivo sulai- 
tą. įkymas bus “karo veiks-

1 * 1Kių učiiiaiGiiUuiU zk/ritnc’ 1 • a nr-^iv^ift

riausybė paleido iš trėmimo 
Kipro arkivyskupą, negavu
si iš jo jokių garantijų dėl 
teroro sulaikymo Kipre. Kai

dėl nesiskaitymo su Ameri
kos ir kitų kanalo naudoto
jų pageidavimu. Kanalo už
darymas pridarė visiems 
daug nuostolių, todėl dabar 
visų kraštų laivai skubina 
naudotis atidaromu kanalu 
ir apie protestus mažai kas 

i galvoja. Kol kas Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos lai
vai dar nesinaudoja kana
lu, bet ir tų valstybių laivai 
greit turės pradėti kanalą 
naudoti.

Šios savaitės pradžioje 
Amerikos valstybės sekre
torius John Foster Dulles 
sukvietė Washingtone ka
nalo naudotojų draugijos 
susirinkimą. Tokia kanalo 
naudotojų organizacija bu
vo įkurta dar pernai me
tais, kai Egipto diktatorius 
nacionalizavo Sueco kanalą, 
bet draugija iki šiolei mer
dėjo ir nieko neveikė.

Amerikos vyriausybė šiuo 
tarpu naudos ir toliau kai 
kurias ekonominio spaudi
mo priemones prieš Egiptą. 
Užšaldyti Egipto kreditai 
Amerikoj, apie 40 milionu 
dolerių, ir toliau* lieka už
šaldyti: Amerika nemano

kurie angiai įtaria, kari ar, atšaukti draudimo parduoti
kivyskupas peleistas Ame-

Koks jų tikslas, sunku tiks-i Pagal naują sutartį lcn-j,'ikai ’-eikalaujant Bcrmu- 
liai pasakyti. Atrodo, kad kai iš Rusijos ir iš buvusią į ^os konferencijoj.

Lenkijos teritorijų gali keMaskvos diktatoriai griež
čiau užsuka režimą viduje 
ir todėl baido piliečius gali- metų galo. 
mu kare, o kartu varoma 
propaganda užsieniuose 
apie Amerikos ir Anglijos 
nedorybes.

liauti į Lenkiją iki 1958 BANDITAI NUŠOVĖ
CHICAGOS BANKIERIV

14 METŲ VAIKAS
IŠŠAUDĖ SEIMĄ

Egiptui kviečius ir eilę kitų 
prekių. Tos priemonės bus 
atšauktos tik tada, kai bus 
prieita kokio noro pastoves- 

Jnio susitarimo su Egiptu 
į dėl naudojimosi Suec<v ka
nalu.

Egipto diktatorius Nasscr 
sako, kad jis ir toliau žydų 
laivų nepraleis per kanalą, 
o vėliau jis, be abejonės, 
bandys nepraleisti Izraelio 
laivų nė per Aųaba įlanką. 
Dėl Amerikos Egipto dik
tatorius skundžiasi. kad 
Amerika norinti Egiptą ba-

Chicagoje nežinomi pik
tadariai sekmadienį vakare 
pagrobė lankininką Leon 
Marcus, pavežė jį kelius 
blokus į tuščią vietą ir nu
šovė. Bankininkas buvo ži
nomas tuo, kad jis buvo

14 metų berniukas Daniel 
Woolridge iš St. Joseph, 

kūmos plėšikai užpuolė au-iMo., sekmadienį pavalgęs 
tomobilį su trimis amerikie- Į pietus susiginčijo su savo 
čiais ir dviem iraniečiais i tėvais dėl menkniekio, pa- įveltas i thyille Hodge ska.n-

Irane pereitą savaitę dy-

Unijų vadovybė nenori'senų neliko ne prisiminimu per kanalą neleis. pareigūno žmona



Pu&Upis Antra*

Unijos slapukas NEHRl SVEIKINA ( VKA\KIEWICZ

Senato tyrinėjimo komisija, kuri ėmėsi aiškinti vi
sokias negeroves unijose, pereitą savaitę apklausinėje 
vežikų unijos pirmininką Davė Beck’ą ir iš jo nieko 
neišgavo. Unijos pirmininkas, kuris vadovauja didžiau
siai krašte unijai, su 1.400.000 narių, pasislėpė už penk
tojo konstitucijos pataisymo ir atsisakė duoti pasiaiš
kinimus dėl jo šeimininkavimo unijos ižde.

Pagal komisijos surinktas žinias unijos pirminin
kas ar ne tik nebuvo pasisavinęs virš 300 tuksiančių 
dolerių unijos pinigų, bet unijos pi’mininkas atsisako 
aiškintis, kad jis savo parodymais kartais pats save 
neapkaltintų...

Komisijos pirmininkas Becko graibstymą po unijos 
iždą sakėsi negalįs kitaip pavadinti kaip “vagyste”, 
bet ir apvagintas unijos pirmininkas nesiteikė aiškin
tis. jis įsikabino į “penktąjį amendmentą” ir užsičiaupė.

Toks unijos pirmininko D. Beck elgesys aiškiai 
i nio. kad jo unijoj ne viskas yra tvarkoje ir kad pats 
t. s unijos pirmininkas neskiria savo pinigu nuo unijos 
’ nigų. Ar toks žmogus gali stovėti didžiausios (ar
ka ir mažiausios) unijos priešakyje? Tą klausimą da 
; -r svarsto visas darbininkų judėjimas per A.F.L.-C.I.0. 
' kdomąjį komitetą. Tą klausimą svarsto vežikų uni-

■5 nariai. Tą klausimą svarsto ir visas kraštas. Kon- 
; esąs irgi tą klausimą svarstys ir greičiausiai išleis 
.■ iki nors įstatymą, kuris numatys unijos iždų kontrolę 
i viešą atskaitomybę, kad tokių “beckinių" istorijų 
; įijose nebebūtų. Jei įstatymas bus griežtas ir var- 
. mtis. tai unijos galės pasidėkoti tokiam Beck’ui ir 
’ anašiems vadams, kurie unijose šeimininkauja nesi
skaitydami su paprasčiausiu padorumu ir unijų narių 
’ nigais švaistosi, ar juos graibsto be jokios sarmatos.

Davė Beck nėra vienintelis “unijų bosas", kuris 
taip šeimininkauja. Visa vežikų unijos aukštoji vado
vybė yra to paties raugo ii- plauko, o tokių unijų
yra ir daugiau.

Davė Beck yra milionierius, praturtėjęs neaiškio
mis spekuliacijomis. Jis savo turtingumu didžiuojasi ir 
viešai prieš kraštą sakėsi pasiskolinęs iš unijos iždo 
nuo 300 iki 400 tūkstančių dolerių be nuošimčių. Ko
misijoj paaiškėjo, kad jis nupirko prie unijos namo 
.iu gabalu žemės už $39.000 ir pardavė savo unijai tą
vzimzi 414^4 k.-.vnir a ”». nmnuiur rjjvniuiavijvnuir uin va~
das praturtėjo ir dabar dedasi esąs padorus biznie
rius. net ir republikonas ir tarp bankierių jaučiasi ly
gus bankieriams. Panašiai ir jo kolegos unijos vado
vybėje dedasi padoriais vyrais, kūne moka savo ki
šenes pripildyti skambančiais doleriais, o “succes" ar 
nėra žmogaus visokių doiybių įrodymas?

Darbininkų judėjimui Beck'ai, Hoffos ir panašūs 
vadai yra skaudus vėžys. Tokie vadovai, šalia visiško 
beprincipiškumo. veda unijas “biznio" keliu. Raitais 
nariams iškovota neblogas darbo sąlygas, bet aukščiau 
dolerio savo nosies nepajėgia pakelti ir darbininkų uni
jinį judėjimą daro beidėjiniu. dolerių ir centų reikalu.

Alsikratvmas nuo raketieriu ir nuo tokiu biznie- • * *
ių tipo vadovų, kaip ir nuo narių apatijos, nesirūpi

nimo savo organizacijos reikalais, yra pirmaeilis uni
jinio judėjimo uždavinys.

Darbininkų judėjimas negali tenkintis tik dole
riais ir centais. Neužtenka, kad kiekviena unija žiūri 
tik savo narių gerovės, o į bendruosius darbininkų ir 
viso krašto reikalus tik moja ranka. Toks siauras uni- 
įizmas nepateisina savęs. Prieš organizuotus darbinin
kus kyia bendrieji visų darbininkų reikalai, kurie vie
nos unijos priemonėmis nėra išsprendžiami. Yra rei
kalų. kurie net bendromis unijų jėgomis negali būti 
'^sprendžiami ir reikalauja politinės veiklos, bet tas 
eikalas vra visai užleistas.

Pirma kliūtis darbininkų judėjimui išeiti į plates- 
;ius vandenis yra pačių unijų parapijinė dvasia, apsi- 
ibojimas tik savo amato ar pramonės šakos reikalais.

<» pažiūrėti plačiau kliudo ir tokio tipo unijos, kurių 
adovvbėįe sėdi I’eckai.

indiios niaisteris pirmininkas Jawaharlal Nehru (de
šinėj) sveikina Lenkijos ministeri pirmininką Cyran- 
hieukz. jo lankymosi Indijoje proga. Cyrankieuicz 
aplankys ir kaikurias kitas Azijos valstybes-

karų šone nieko nėra tiki 
stati uola, it mūro siena, 5 
tūkstančių pėdų aukščio 
kalnai, virškalnėse neperei-

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

Apžvalga
3ABAR “ VILNIS” TYLI

I
Bolševikų “laisvės” kan

kiniai atitylėjo nemalonius 
Jausimus iš kongieso ko
misijos nariu, o dabar tuo 
pačiu tylėjimo menu užsii
ma bolševikiška “Vilnis”
‘ hieagoje.

Tyli ne tik “Vilnies’’ l>ol- 
-cvikai. bot ir kitų svetim- 
kaibių laikraščių redakto- 
!.ai. leidėjai, vedėjai ir ki
li at>akomingi žmonės, ku- 
: iš Maskvos semiasi iš
minti ii įkvėpimą.

Žinoma, atkylėję nepato- 
gius klausimus “Vilnies* ir

“Laisvės” Jonikai su Bimbo
mis tęs ir toliau savo mas- 
kvinius pamokinimus sa
viems skaitytojams pagal 
teisingiąją liniją. Bet reikia 
manyti, jog ir tų skaitytojų 
tai*pe atsiras žmonių, kurie 
“tylėjimo” meisteriams pa
sakys: “Vyrai ir moteiys, 
pasakykit tą kongreso ty
rinėtojams . . .’’

“Laisvės“ žmonės gailiai 
dejavo dėl jų apklausinėji
mų. Įdomu kokiais kanki
nių balsais prabils Jonikai. 
Prūseikos ir kiti tylos bro
liai iš “Vilnies" pastogės?

mėse, iš ten banguojančios 
vilnys atėjo, tai veikiausiai 
iš ten ir tuos medžius su 
kelmais atnešė. Kauai salos! 
lytų šoną mažai lietė, pietų j’ 
šono visai nekliudė, o va-

Po Bermudos 11939 metais rtisėjo 17 d.
. .. ., . .1 (kada Maskva, susitarusi suAmerikos prezidente .r unkiją>

Anglijos minieterių P«™-turėjo «
ii • i . i ninkas Bermudoje sutarė, „ t : vvkti i Lenki- 

nam. pelkynai kur tik ka(, dar atėjo laiUas linkai'b kon-
leisti pavadžius ir žada sti-. centracijos stovyklų ir ka- 
prtnti V akaių valstybių ka- Jėji Jpalei(|žiami .<iim 
i tską sąjungą NATO. )aiko-. Pa.

Tame nutarime nėra nie- našiai daroma ir šu žydais, 
. . ..... ko nauJ° a‘ nieko ypatingo. kurie aukščiau minėtą die

nius visai nusiavė, o4 na- Kol negalima susitarti su ną turėjo Lenkijos piliety- 
mus sū rakandais ir visais Rusija dėl nusiginklavimo 5^

ir kol Rusija laiko pavergu- į. , nal|jausi su_
01 m 1imvnie '/mAnni k iipntuv- . * . _

paukščiai ir visokie žvėriu
kai gyvena.

Labiausiai užgavo ir dau
giausiai nuostolių padarė, 
tai šiaurės šone: Du kai-

Įrengimais sumalė į šiukš
les ir nunešė Į manas, 27 
namus apardė—-išlaužė du
ris, išdaužė langus, apdras
kė kampus, bet juos galima 
bus sutaisyti ir vėl gyventi. 
Nuostolių žmonėms padaly
ta už $700,000.

Virš 10 mylių kelių iš
plovė, 7 tiltus sugriovė, dvi 
mokyklas sunaikino ir toj 
apylinkėj apie 3,000 žmo
nių atskyrė nuo civilizaci
jos. Telefonų ir elektros

mą puolimą atremti 
Bet Maskva Bermudos sa- Lenkai, bent kai kurie,

.. i nauja sutarti skaito abejo- 
vaime suprantamus susita- Įjna palaima. Gerai yra iš- 
rimus dabai nąpdoja. kaip, vaduoti iš koncentracijos 
jrodjmą . jog Vakarų įvykių ir kalėjimu Rusi- 

valstybės “vėl pradeda sal-;joj laikomus lenkaį 
tąjį karą 11 saukia apie grąžinimas lenkų iš buvu

sių Lenkijos teritorijų nevi
sus džiugina.

karą” ir šaukia 
“pavojų”.
Ne tik šauki

Sovietų Rusija ne tiktai 
šaukia apie koki tai jai

laisvasIšsiliejo marios — Potvyni* nusiaubė Hawaju salas — laidai sulamdyti, o jų stul

dens vamzdžiai suardyti ir gresiantį pavojų, bet pati vynausybe paskel-
visokis susisiekimas nu-! vėl pradeda grasinti savo be; kad J1, paleidžia įs tre-

pradėjo nusekti, vėl visa trauktas. Teritorijai nuosto-i kaimynams. Dabar rusai J31™0.. sa°s ų
įlanka pasidalė sausa ir vėl lių padalyta už $766,000.! gąsdina Norvegiją, Suomi- , UW a”

pirmoji \ilnis tjk žuvys lapatoja. Be to apardyta bažnyčia, ją ir net Švediją, kad jos , a?,los’_ Pna me us
daužė į krantą anapus na- * muziejus ir iš Y.M.C.A. la
mo is siaurės šono. tai sruo- - n 1N1 i- t— j: bai gražių patalpų su mo-
gos vandens išlėkė į viršų f auS K 1 a u?e „ “ derniškais įrengimais nebe-tnuksmu gal uz 5 ... . ., , . ...

Išrovė medžius — Nuplovė tiltus — Nugriovė namus - 
Tūkstančiai benamių — Milionai dolerių nuostolių.

Kuomet

II

apie šimtą pėdų, bet tos džiausiu
baisios vilnys, gražios pie- minučių 
vutės ir mūs, kur stovėjo- apsėmė

liko nė pėdsakų ir nuostolių

nukentėsiančios nuo vande- alk? buvo ištremtas j Sey- 
nilio bombų, jei jos bend- cbe es Indijos vande- 
radarbiaus su Vakanj vals- Makarios buvo u
tvbėms. Švedija vra neutra- Į^P^as uz tai, kad anglai 
l’i, bet rusai ir neutraliems J> vadovaujant graikų
švedams neužmiršta pagra-: teronsfcains, kūne ginklais

*5 1.1 mu^ nap1^ apskaičiavimas dar nepada-
______ __  _____ ie virs langu tik sto- DaHnai apskaičiavus____ _____ _____ —
me. nelietė. Sūnaus namas besimato, bet kokiu tai auostoliu $1500,. į sinti, o Norvegijai Bulgani- band^‘iškovoti Kipro salos
yra šiaurės rytų salos ker- stebuklingu būdu jis vis lai- Taf vjen tik Kauai sa-'nas atsiuntė pataldrobės ^ntojams apsisprendimo 
tėję, didžiausi vilnių ka- ko^ pietoje, s^onausl rąstai j • dvdžio laišką, kuriame at-.^els^*
moliai atsirito, atūžė tie- *r kelmai, KUi*iUos vimy»av- 
siai iš šiaurės šono, atsidau- prasilenkė pro kertę Pavojui praėjus
žė i statų uolos krantą, ku- įr išsimetė po visą kiemą, nirižiosiios bai
ris yra žalumynais apaugęs, kuris y ra 150 pėdų pločio • ardė’ir" ka užmiršti “karingą dvasią”. stabdė savo teima. Kipro
jūrose vanduo iškilo apie *r 300 ilgio, ir už \ is dau- , ’ vertė’viską i šinu- b’ nerengti visokių minėji- salos ateitis vėl bus bando-
20 pėdų nuo normalaus ly- gjausiai paliko daiže, kur . . . valandos mu ir gynimosi sukakčių...;ma spręsti derybų keliu,
gio: visa aplinkuma užvirė ™a.no augmenys taip gra- navoius buvo at- Žodžiu, Maskvos diktato- Kaip tai seksis, parodys tik
kunkuliuojančiomis puto- žiai augo ii- kuliuos vosUk uktas fjk no g valandų kok* ta* blusa įkando ateitis, o šiuo tarpu vienas
mis ir jau visai neatrodė, Pries valandą laiko palais- neralėiom ieil; jie grasina savo silpnės- mažiukas gaisras lyg ir pri-

Pacifiko eiau, kad jos dar gražiau ir nusiu ir n’us kaimynus išbadyti.
buiniau augtu. Dabar jų11*1. j’ ls v?sų Pu!lų 11 • 
ten jau nėra nei ženklo, tik J***0? bu™ 1 K.dar’a* Maskvoje
kelmą?, rąstai ir dumblas. keim^ >̂r^aJlgia^i^šįyk;' Vengrijos lėlė diktatorius Sueco kanalo tvarkymas, 

Janos Kadar lankėsi Mask-' J’^os,. jau išspręstos. Egip- 
voje. Ten jis jau antra kar- to diktatorius Nasseris pa
to nukeliavo darvti išpa-! diktavo Jungtinių Tautų or-

uaoar araivysKupas jau
mis bombomis. Suomius ra-i laisvas, nors dar negali 

Didžiosios bangos, kurios!sai i?’,ėJa »>er savo spaudą -^ižti j Kiprą. Teroristai su-

kad čia ramusis
mėlynas vandenvna:» •
milžiniškas verdančios bui 
zos katilas, kuriame siau
bas pikčiausias raivesi. ry-. Trečia vilnis jau buvo ma- šlėmis. Ėmė daug laiko, kol 
ja. naikina kas tik papuola, žesnė. bet ji daugiau atne- prasikasėm Įeiti Į namus, 

atradom daugy- 
dumblo, bet 

langai neišdaužyti ir sienos 
Priekyje mūs namo vra valandos laiko. Tiekei- neišgriautos. Klausimas,iūrn< ilanka tai to« vilnys ™a’ ’r r3?tai atnešė iš ka- kaip tos čia šiukšlės atsira-

tiesiai nedaužė i mūsų pa- zin ku1.’ ^a bu?’ ls” .Sibiro
krašti. jos tiesiai koralų ri- 31 ba Alaskos pakraščiu, nes

nnir.i.i« zeMie, OCt JI ORUglctU it UIV- pPaSlKaSem H

visam kam neša mirtį ir tik šė šiukšlių, kelmų ir rąstų. įėję ir čia atr 
nuodingas piktybių putas Tokių vilniu buvo vienuoli- bę šiukšlių ir 
spjaudo į dangų. ka ir ju siautėjimas tęsėsi langai neišdat

?
jat* uvcmcii nviatu 1 *• _ “ _ . •» Kai išvalėm kambarius,

fais nuūžė pietų link. atsi- tokle mdzin.,s" išnešėm nuo glindų uždan-
ki menzia. neaus-a. Tokius luR jr išplovžm 
rtorus „ dalelius medžius tej Uk tuomet sup,atom> 

Lietuvoje kaip ir tas dumb|as

daužė Į krantą už kokių 2 
mylių ir kas ten buvo, vis
ką sunaikino. Vanduo griž gali matvti tik

virai grasina savo atominė-

gesintas.

Nasseris padiktavo

žinti ir gauti nurodymų, 
kaip toliau parblokštą kraš
tą valdyti.

ganizacijos sekretoriui savo 
sąlygas, kuriomis jis leis 
laivams naudotis kanalu, ir

Maskvoj Kadaras “išaiš- Į klausimas atrodo baigtas, 
kino” Vengrijos neramumų j Kas dabar beis su Nasseriu 
visas priežastis. Jis sakė, ginčytis ir tąsytis, jei laivai 
kad per daug didelis prole-įgali plaukti kanalu?
tarų diktatūros švelnumas 
privedė prie jiereitų metų 
rudens sukilimo ir sakė, jog

Nei Amerika, nei juo la
biau Anglija su Prancūzija, 
nėra patenkintos Nasserio

damas pakraščiu sukosi di- Au"U-aVn V- el!™se’ atsirado. Taipgi supratom,
deliais \ ei pelais sklidinai koj ** asbmgtono valstijoj, k(Xjėl mūs namas atsilaikė 
perpildė įlanką ir apsėmė ^an?d?J. 'ancouver’ ir jo nenunešė.
ligi pusės langų mūsų na- * ,as 01 ,r * lbire’ Havajuose trobesiai pa
ima. Atrodė tas namelis lyg žemės drebėjimas Įvyko 6tatyti kitaip negu Ameri- 
siūbuoja it laivelis, bet sto- Aleutu salose, vulkanas iš- ^ia rūsių ir pamūrės K1°* , uer?Ohl'auJw nrasie
vi vietoje, o vanduo greit siveržė Beringos jūros gel- nėra, tik pamatai ant kerti- "Zm^ymonpm^^kmiip18^ 

nių akmenų bei betono už
dėti ir visa struktūra prie

ateityje “proletaiu diktatu- sąlygomis, bet kas gali pri
los baudžiamoji ranka” bus! versti diktatorių pakeisti jo 
sustiprinta... sąlygas? Nasseris jaučiasi

Kadar užtikrino Maskvos laimėtojas. Jei anglų ir 
valdovus, kad Vengrija jo- prancūzų kariuomenė jo ne- 
kios demokratijos krašte 1 įveikė, tai ką jam reiškia di-

«

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1957 Melams
“Keleivis” iau išleido ir siuntinėja užsisakiu

siems didelį, apie 190 puslapių kalendorių 1957 me
tams. Dabai- pats laikas jį užsisakyti.

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

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.

tiems žmonėms, kurie yra 
priešingi Kadaro režimui, 
žodžiu, Kadar žada nesi
gailėti nagaikos ir kalėji
mų...

Ta pačia proga Kadar 
griežtai išbarė Jugoslavijos 
komunistus už jų “klaidin
gą” marksizmo supratimą, 
o buvusi vengrų komunistų 
vadą Imre Nagy Kadaras 
vadina išdaviku. Spėjama, 
kad Kadar sumos Nagy’ui 
viešą teismą su visokiomis 
išpažintimis.

500,000 dar grįš

Izenkija ir Sovietų Rusija 
susitarė, kad rasai leis grįž

ti i Lenkiją dar kokiems 
500,000 lenkų ir Lenkijos 
žydų iš Rusijos koncentra-

pamatų vinimis prikalto.
Kai kių* ir grindys nebūna 
prikaltos, mūsų irgi nebu
vo prikaltos, kai apsėmė 
namą, tai įskėlė grindis, 
prigužėjo vandens ir prine
šė visokių šiukšlių. O kai 
vanduo mariose nusekė, tai 
išėjo ir iš namų, tik šiukš
lyną paliko.

Didelių nuostolių mums 
nepadarė, tik perdaug iš
maudė mano remingtonu- 
ką, daug knygų ir vertingu 
dokumentų (archyvą) sū
rus vanduo išprausė taip, 
kad daugumos nė perskai
tyti negalima.

Kokia žmonių nuotaika,
: ką kalba ir kas veikiama? cyw stovyklų, kalėjimų ir

Apie tai kitą syk. • laisvėje gyvenančių.
A. Jenkins Kiekvienas lenkas, kuris

plomatų žodžiai . . .
Nasserio sąlygose dėl

naudojimosi kanalu nėra 
nė žodžio apie tarptautinę 
kontrolę, nėra nieko nei apie 
J. T. organizacijos sutartą 
ir Egipto priimtą principą, 
kad kanalo tvarkymas turi 
būti nepriklausomas nuo 
bet kurios valstybės (taigi 
ir Egipto) politikos.

Taip mažiukas diktato
rius dar kaitą parodė savo 
ilgoką liežuvį didžiosioms 
demokratijoms ir įsidėjo 
Sueco kanalą į savo kišenę. 
Už tą laimėjimą Nasseris 
turėtų būti dėkingas John 
Foster Dulles’ui, bet jis ne
susipranta net padėkoti .. .

Nachališkumas ir suma
nus “didžiųjų” priešingumų 
išnaudojimas tarptautinėje 
politikoje apsimoka. Kad 
taip yra, rodo Nasseris.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA
ar

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
CONNECTICUT KLONIUOSE

HARTFORD, CONN.
< ~~

Matėme Vincą Kudirką

Kovo 23 d. matėme Vin
co Kudirkos gyvenimą, ku
ri mums pavaizdavo Bosto
no Lietuvių Dramos Sam
būris, dalyvaujant tokiems 
aktoriams, kaip Henrikas 
Kačinskas ir Antanas Gus
taitis, už kuriuos gal ir pats 
kipšas geriau nesuvaidins.

Nepaprastai Įdomu buvo 
matyli himno autoriaus 
Vinco Kudirkos gyvenimą. 
Tiek daug apie ji girdėta, 
skaityta, o čia matai ji lyg 

lyg

TERRYVILLE, CONN. i

Mirė P. Vinevičiu*

Vasario 22 d. mirė Pra
nas Vinevičius, 72 metų 
amžiaus. Velionis čia išgy-[ 
veno 40 metų. Jis buvo ki-Į 
les iš Aukštadvario. Jauny-i 
stėje šliejosi prie lenkų, bet j 
vedęs lietuvaitę Teresę Gu-[ 
daičiūtę, jis įsiliejo į lietu
vių bendruomenę. Jis buvo 
pirmasis SLA kuopos na
rys. Velionis ilgus metus 
skaitė “Keleivį”, buvo ra
maus būdo žmogus, mokė
jęs gražiai su kitais sugy
venti. Palaidotas Bristol ka
pinėse, kur jau 19 metų il-

gyvą kalbantį ir jauti 
kartu su juo būtum.

įdomus ir liūdnas veika-jsisi jo geras draugas Juo-Į 
las, bet kaltais gali ir pasi- zas Marcinkevičius, 
juokti, kai pavyzdžiui Ku
dirkos šeimininkė su šluota 
pavaišina šnipą. Nejunti, 
kaip prabėga 6 veiksmai.
Didžiausią Įspūdi padarė.

Prano liūdi jo žmona Te-i 
lesė ir duktė, netekusios ge
ro vyro ir tėvo, ir draugai 
gero, ištikimo draugo.

Ilsėkis, Pranai, šios šalies
ir šute- žemėj, i kuria teks ir mumsi 
muzikos' * * * - - '

KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

kai Kudirka mirė 
mose pasigirdo 
garsai. Visa publika griau-j 
smingai sugiedojo Lietuvos! 
himną. Vincas Kudirka jį! 
parašydamas pats sau pa-J 
statė paminklą.

Publikos buvo pilna salėj

A. R.

BRIDGEPORT, CONN.

ateiti.

BEŽDŽIONĖ TUR! MOKĖTI MOKESČIUS

šita Filadelfijos zoologijos sodo beždžionė Betsy pie

sta paveikslus kojomis, rankomis. liežuviu. Uodega 

irt-t. Kokie tie paveikslai yra, galite įsivaizduoti, 

bet atsirado “žinovu”, kurie jos paveikslus pripažino 

vertingais ir ju jau esą parduota už $725. Kadangi 

beždžionė uždirbo pinigų. tai mokesčiu inspektorius 

(kairėj) nustebino ją reikalaudamas mokėti pajamų 

mokestį. Vidury beždžionės prižiūrėtojas, dešinėj zo

ologijos sodo direktorius. • nė.
___ ______________________________________________ ' Po $3:j * •., ..... . . . .... ,. Gerdžiūnastos atiduoti valdžiai per me- si nariai prašomi dalyvauti.! i.

Sekr. Pr. Lavinskas ... Ą? ,

Susirenka Vlikas ■ Austinas, P.

i Po $15: Dr. ir .Mrs. A. S.' 
Einoris ir dr. A. Juozaitis.

Po $10: 1). B. Brazis,
kun. Pranas Garmus, A. D. 
ir Ona Kaulakiai, Zigmas; 
Kaulakis Sr., Mrs. -I. Kris-' 
čiūnas, Louis J. Lietuvni-! 
kas, kun. J. .Misius, Leo-' 
nai das šimutis, Vincas ir 
Ona Skupeikai, J. Strodom- 
ski ir Antanas Zalatoris. i

ILLINOIS LYGUMOSE
CHICAGO, ILL.

i. Savickis gavo premiją 

Rašytojų draugijos lite-
atuios premija paskirta 
Jurgiui Savickiui už jo kny- "

“Žeme dega , kurioje J

skelbimus ir, kaip sakiau, 
pasakė gražų pamokslą. At
sivertė žmogus ir gerai pa
darė. Yra lietuvis ir turėtų 
su lietuviais dirbti, daugiau 
ir garbės bei naudos tmėtų. 

e vyriausiu kai
... , . .. , betoju buvo teis. Jonas la-vaizduoiama autoriaus is-i, , , . ...lalas, kuris gražiai nunasa-marinimo i onti'mn °

šų

bu aavas, vvm. uuxsnes,ro- j Savickis ilyąis metus!* " 7. . . ...
vilas Dalen, P. ir XI. I)au-‘buv<) i.-etuv«s valstybės kovoje de mu-
s .,,-.; c i* , ..... . ■ • =: su tėvynės laisves atgavi-arai, S. ir P. DruziiauskaiJ Somatinėj tarnyboj, mirė 
F. Jakavičiai, Mrs. M. Kar- 1950 m. gruodžio 22 dieną 
chauskas, C. E. Katilius,: Prancūzijoje.
Paul Koblitz, A. ir O. Ku- .Antroji knyga, kuri gavo 
džius, A. Lukošiūnas, K. daugiausia balsų, yra A. 
Matuliauskas, St. ir Fl. Mi-į Gustaičio humoristinių eilė- 

“ Anapusles, Joseph .Miškinis, A. No
reika. A. J. Norvaiša, Ju
lius Paknis, dr. (’h. Paukš
tis, J. Petraitis, ?. V. Ra
moška, Jr., J. Ratkus, F. 
Rodgers, Veronic Slick, Lo
uis Strumskis, V. ir V. Trei- 

'gis, J. ir H. Verbela, Wm. 
Zieck, N. N., O. Navickie-

rasciu 
teisybės”.

rinkinys

ROCKFORD, ILL.

Taip
scmvbes

praėjo Nepriklau- 
ininėjimas

mo.
Gražią kalbą pasakė ir 

Rockfordo majoras .Milton 
Landstrom, kuris pasiliko 
per visą minėjimą.

Meninėj Jalv vyru cho- 
Iras gražiai padainavo ke
lias dainas, iš Chicagos at
vykusi Lyną Pociūtė pasa
kė gražių eilėraščių, o Di- 
čiūnaitės viena pasakė ei
lėraščių, o antroji p; skam
bino pianu.

Aukų surinkta virš •'■{>00. 
šiemet i minėjimą buvo

ALT skyrius vasario 17 
d. Lietuvių klubo patalpose 
sur-nu ė Lietuvos nepriklau- 

Si--?cmšbčs paskelbimo 39 me
tu sukakties minėjimą.

. Baubivs 
S. P. P

[tus 50 kiaušinių, vis viena 
■ ar ta višta deda ar ne.

Kovo 23 d. mirė beveiki Prie namų duodama dar- 
Manau, kad visi vra dėklu-;nesirgęs 65-kių metų am-[žas 50 ar net 60 arų dy
gi bostoniečiams už tok: į žiaus Steponas Tamošiūnas; džio. (Dešimtinė yra vienu
puikų vaidinimą. Jis pasi- -Thompson. Velionis tik dešimtadaliu didesnė uz ka(j jis smulkiai išnag-
liks ilgai atmintyje. Didelis prieš kelias savaites buvo hektarą, o hektare yra 100' 
ačiū ir šio vaidinimo rengė- išėjęs Į pensiją, Bullardiarų. Taigi tas 50-60 am

Mirė S. Tamošiūnas
1 aa. ru

'.a.-
'as.

I.
A.

minėjimą.
Iš ryto šv. Petro ir Povilo 

bažnyčioje kun. kleb. Rei-

susirinkę mažiau. Vieni 
atėjo dėl nežinojimo, antri 
dėl to, kad garbina raudo
nuosius ar kitokius diktato
rius - šefus.

Buvo ir nesklandumu tvar
koje, nes pirmininkai: kurtis

ne

į Bortvveck, B. Bukauskas, F. ’<vs atlaikė mišias už Tėvy 
Balandžio 5-7 dienomis Cukur. A. .Jankūnai J. Kro- 

posėdžiaus Vlikas. Reik ti-, tūlis, A. Noreika, W. Ragis,
V. Slazos, Stockus, A. Sv‘- 
low ir J. Tuokus.

Kiti aukojo mažesnėmis
sumomis. \ iso labo Lietu- girdėjo Kieuoną uaiauv 
vių Taiybos centrui pasiųs- išmetinėja nt naujiesiems at- 
ta $800.

C. K. Braze

nę ir žuvusiuosius ir pasakė 
ai dienai pritaikintą gražų-netUrėjO minėjimo progra- 

1pamokslą. [mos. Niekas nepasirūpino
Rockfordiečiai tuo buvo į sutikti atvykusi majorą. Ge-rinės ir tas priežastis, ku

rios trukdo sudaryti Vykdo- nustebinti. Anksčiau jie te- rai, kad jis žmogus be pui
kybės., Kitas būtų salė j pa
sižvalgęs ir išėjęs.

Gerai, kas gerai pasibai
gia. Tikėsime, kad kitais 
metais tų klaidu nedarysi- 
me.

sklvnelis vra mažas). ŪžtaV J- - •išdirbės 2$ me....  _ i
> tus. į darželį valdžiai reik mokė-
i Jis buvo kilęs ši Alizavos [ti mokesčių 176 rubliai, 
miestelio, priklausė Jaunų-i Kam pavyksta užauginti 

[jų Vyrų Draugijai ir Lietu-,bekoną, turi su valdžia da- A. 
Kovo 31 d. vėl pradėjo vių Susivienijimui Ameri-'lintis: duok jai 30 kilogra- 

veikti lietuviu radijo pusva- koj, buvo linksmo būdo, mų mėsos.
landis, kuriam vadovauja mėgo dainas, paliko liūdin- Vienas giminaitis rašo: 
Vladas Plečkaitis (439 čia žmoną Mariją Klimaitę,! “Mes turime apmokėti ga- 
Slantev St., Neu Britain, sūnų Ernestą, brolius Domi- na brangiai broliškoms res- 
Conn., tel. B A 5-0994). Ra- mką ir Antaną ir seserį EI- publikoms už mūsų šalies 
dijas veiks sekmadieniais zbietą Kelly.
nuo 12 vai. iš stoties Gili užuojauta šeimai 
WP0P. banga 1410. giminėms.

iotYic’ Lriii-izv 111*0VP 1
IMIIJV Lti: CJM JįVI tll j ’<i” į V j

dirbėti.
Vėl turime 
pusvalandį

radijo

maja. Idljuą II uu^vovys>

gaires sėkmingam Lietuvos 
laisvinimo darbui dirbti.

SLA kuopos pietūs . Vis daugiau laiškų
i j-- - j , , r,, , ’š LietuvosBalandžio < d. 1 vai. SLA;

124 kuopa rengia pietus.1' Nors rašo iš visų kampų,; 
Nepraleiskite progos juose bet jų turinys beveik vieno- 
dalvvauti, nes šeimininkės <^s. Jie patvirtina, kad kur 
ir šį kartą paruoš tikrai ska- geresnės žemės, ten gauna

j išlaisvinimą. Bet ir žuvis! 
ir.net savo gyvybe užmoka! 

meškeriotojui už kabliuką,! 
su kuriuo meškeriotojas "iš-i

! laisvino" ta žuvele iš van-i

Žilinsko sukaktis

Kovo 28 d. senas social
demokratų veikėjas Anta
nas Žilinskas įžengė į de
vintąją dešimtį. Linkime 
jam dar daug ramių saulė
tų dienų.

MIAMI, FLA.

eiviams, grasinant net de
portavimu ir t.t. Matyti. 
Vengrijos Įvykiai bus ir 
mūsų klebono akis atidarę. 
Šiemet jis net leido prie 
bažnyčios platinti minėjimo

niu valgiu.
Luckienė

Jei tavo drouens ar kaimy
nas neskaito "Keleivio”, para

gink išsirašyti. Kaina me 

tams tik SI.

dens.’
Žmogus su Ūsais

BROOKLYN, N. Y.

Mūsų aukos

Lietuvos nepriklausomy-; I 
! bės sukakties minėjimo pro-į* 
[ga aukojo: j

John V. Kačinskas iš Mi-. 
ami Beach $50, Miami lie-.

• tuvių piliečių klubas $40.
Po $25: John Gustaitis,

ma uz darbadieni pora ki- , ec . ,.. -j ’ *rr« • i LSS IS kp. susirinkimaslogramų gnidų. Tai lygu
beveik 5 svarams. ! LSS 19 kuopos nariu su-! Dan Slivynas, Miami lietu-

Vištų galima laikyti kiek sirinkimas bus balandžio 12[ vių choras, Miami Sanda- 
nori, bet bėda, kad nėra jų d. 8 vai. vak. Lietuvių atle-iros 52 kp., Miami SLA 44-
kuo lesinti, o reikia nuo vis- tų klube (1332 Halsey). Vi-1 ta kuopa.

Pakalbinkim draugus ir 

kaimynus užsisakyti "Kelei

vį”. Kaina metams $4.

"KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisins iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei Jums reikia vaistu, kreipkitės i registruotą vaistinin

ką Vytautą Skrir.ską. "Ideal Pharmacy” savininką, čia iš

pildomi pą.-dvtoi'i regentai ir patarnaujama sveikatos reika- 

t. ii ir iš arti.

Ves sivntfnir.e vaistus VISUR. Turime 

s; ec: .iirbą vaistu nuo džiovos ampulėse.

\ risi u nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 3 

rc”r.r ti/mi*. nuo 5;rdies ir nervu ligų. Vai- 3 

pasiunčiami VISUR. Rašykit mums J

•■m i.i__• • _ X

luose. Kreipkitės

> jsa.s sveikatos klausimais.

Auka V. Biržiškos 
paminklui

SLA 77 kuopos susirinki
me A. Pocius pasiūlė skirti 
auką prof. Vaclovo Biržiš
kos paminklui. St. Nutau- 
tienei pasiūlius skirt; $10 ir 
P. Savickienei tą pasiūlymą 
uarėmus, jis priimtas vienu 
balsu.

Kuopa yra sk.vrusi auka
šjir
* • laidotuvėms. Tiek 

skyrė kovo 17 d. pose ’.y 
Alto skyrius.

Perkūns

ir prof. Vaslovo Biržiškos 
pat pa- 

Iv ir

Vytautą.-. Skrinska. B- S. Reg. Phm. 

Ideal Pharmacy maistinės savininkas 

ir Notary Public

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakvti "Kelei
vį”. Kaina metams $4.

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

Mano tikslas yra padėti žmonėms atgauti sveikatą natūraliniu budu
LEOKADIJA PUDANS

Iš širdies oėKo.iu Dr. Joseph 

Milleriui už tą stebuklingą 

būdą, kuriuo jis mane pagydė. 

Atvažiavus i Ne\v Yorką. aš ga

vau sunkų darbą. Kiek padirbė

jus, susižeidžiau nugarą ir tu

rėjau darbą mesti. Aš buvau 

pas daug daktarų. Vienas sa

kė. kad mane reiks operuoti- Ki

tas gydė nuo pūslės uždegimo, 

liet vietoj jaustis geriau aš blo

gėjau. Pagaliau priėjo prie to, 

kad negalėjau nei miegoti, nei 

valgyti, nei vakšėioti ir kentė, 

jau baisius skausmus.. Aš nete

kau vilties kada nors pagyti. 

Mano vyras pamatė Tamstos 

skelbimą lenkų laikrašty “No- 

vv.v Swiat” ir. nors aš nenorė

jau, Įkalbėjo kreiptis į Tamstą. 

I’eršvietus mane X spinduliais 

ir ištyrinėjus buvau gydoma 

apie mėnesį- Dabar aš jaučiuos 

100r< geriau ir vėl dirbu.

Dėkodama už grąž.intą sveikatą, 

aš siunčiu savo nuotrauką, ku

rią galite naudoti viešai, kad 

kiti ligoniai pasektų mano pa
vyzdį ir kreiptųsi į Dr. Milleri. 

L I. C., N. Y.

Brangus Dr. Milleri:

Aš jaučiu mano |iareigą parašyti Tamstai ir padėkoti, kad pa- 

gelbėjote man atgauti sveikatą.

Nuo rugsėjo mėnesio 1949 metų, kai atvykau j Ameriką, ma

ne vargino nuolatiniai ir aštrūs galvos skausmai. Dėl jų aš ne 

tik negalėjau ieškoti darlio. bet net negalėjau atlikt namų ruošos.

Aš kreipiausi į daktaru kuris yra plačiai žinomas. Jis pasa

kė. kad mano negalavimo priežastis buyo nauja aplinkuma. Jis 

gydė mane I metus, liet ’>:e įsisėkų. Tikrumoj aš jaučiausi blo

giau.
Vieną dieną, skaitydama lenkų dienraštį "N'owy Swiat”. aš 

pamačiau atvirą laišką p- l^eokadijos Pudans, iš Izing lsląnd. N. 

Y., rašytą Dr. Milleriui. Paskaičius apie jos pagijimą, aš nuta

riau kreiptis į Tamstą.

Mane ištyrinėjęs ir peršvietęs X spinduliais. Tamsta man pa

sakei. kad priežastis mano skausmų buvo mano stubure ir, be to, 

ne viskas buvo tvarkoji su viduriais nuo tų vaistų, kuriuos aš 

ėmiau anksčiau-

Dabar aš dėkoju už tą nuostabų būdą. kuriuo Tamsta mane 

gydei. Daktare Milleri. Ho mėnesio Tamstos priežiūroje, aš jau

čiuos daliai- visai gerai.

Aš nuoširdžiai patariu kiek\ienam, kuris nesijaučia gerai ar

ha serga, kreipts pagalbos į Dr. Millerį, Newarke. N. J.

AS dar kartą dėkoju-

Willianisjiort, Pa.

Otylia Tarz^naka

O- TARZANSKA BENDRAS NUSILPIMAS

Ve ką noriu pranešti savo 

tautiečiams: Ilgai sirgau ir 

gydžiausi pas daug gydytojų, 

l»et nieko nepadėjo. Pagaliau 

kreipiausi į dr. Miller. šian

dien esu tokia sveika, jog vi

duryje gatvės galėčiau žmo

noms šaukti, kad eitų gydytis 

pas dr. Miller. Man trūksta 

žodžiu padėkoti už. tai dr. 

Miller.

Viešai jam reiškiu padėką 

ir raginu visus, kurie sergate, 

kreiptis į jį Būsite man dė

kingi už gerą patarimą. Tegul 

iam Pievas padeda.

Rozalija Kowalska. 
N’ewark, N. J.

R- KOM ALSKA

Joseph M ler, D.C.Ph.C. 790 Broad Street, kampas Market Street,Newark, N. J. Telefonas Mltchell 2O77S 
PRIĖMIMO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. ŠVENTADIENIAIS nuo 9 iki!2 ryte.

ir.net
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morning, MaikI

•ivalgęs numirsiu. Na, tai kokia degloji, tai bus švie- giami duoklėmis ii* mokės* 
kas Ūda galės gamtai atidžias šolderis. ciais ūkininkai,
duoti tą šolderį, jeigu aš jį —Stap, Maiki! Ar tu no- Renkant sausio 20 dieną
nusinešiu su savim j grabą? ri pasakyti, kad aš numiręs naują seimą, 59 tūkst. rin* 

—čia tėvas pats savo paviršių į degląją?... Luk- kikų įmetė į urnas tuščias 
klausimą išrišai. Jeigu sol- aut, kad negautum per nosį korteles, 270 tūkst. išbrau-' 
derio gamtai neatiduosi,tai■ už tokią šnektą. kė iš kortelių visus kandi-:
ji pasiims visą davatkų ge- —Tėve, karščiuotis senam datus, virš pusantro miliono' 
nerolą. pavers jį į dulkes, iš žmogui nesveika. Verčiau rinkikų subraukė korteles 
kurių gal išaugs kelmas bui- užbaikim savo pasikalbėji- tik iš dalies, lr tai nežiūrint'
vn o jeigu tas bulves suės mą. Iki pasimatymo. į Gomulkos šauksmo, kad ne

balsavę už visą kandidatui
I jr . | . a * .. . j sąrašą žudo Lenkiją ir ne-i

Kas pasikeitė Lenkijoje? “ kard '^^1paraginimo, kad visi bai-Į
; ------------------- j SUOLU. I

Nuo įvykių Poznanėj jau Iš partijos centro komiteto! Pasikeitė seimo sudėtis. I 
.daugiau ne pusė metų ir buvusiųjų 400 pareigūnų! iš 458 cabaitinių atstovui 
uabar galima apytikriai pa- cabar teliko trečdalis. Ki-: senųjų jame beliko 82. Gry-į 

įsakyti, kas Lenkijoj įvyko: tokie bus dabar ir partiečių! r.ų komunistų jame 239 Į 
revoliucija ar tiktai režimo uždaviniai: jie nebesikiš į! (buvo 273), Liaudies Sam-I 

• persi lauži mas. Nors jauni-vyriausybės parėdymus ir! būrio 117 (buvo 90), de
mo laikraštis “Poprostu” tebus partijos veikėjai, galį į mokiatų 40 (buvo 25), ne

partinių 62 (buvo 37). Sa-
Koma, kad pati Gomulkos 
partija nebėra vienalytė.

Per jau vykusius seimo

UŽSIENIO REIKALŲ VAIRUOTOJAI

Kairėj šen- Theodcre Green. senato užsieniu reikalų 
komisijos pirmininkas, dešinėje John Foster Dulles, 
valstybės sekretorius.

spalio men 28 dieną rašė valdžios pareigūnams pa
tai buvusi revoliucija, vai- tarti, bet negali įsakinėti, 

į džios spauda vadina įvyku- Partijos įstaigų pareiaū- 
isius pasikeitimus “persilau- nai nebebus iš viršaus ski- 
žimu”. Teisybė bus, rodos, riami, bet pačių narių ren- 
valdžios pusėje, nors gyve- kami: žodžiu. Gomulka ir 
nimas Lenkijoje lūgsta ir susispaudžia, ir daboja de- 
persitvarko. jmokratinio principo bent

komunistu partijos veikloj. 
Kiek pasikeitė ir dviejųKas pasikeitė?

Pakeista vadinamos “be- satelitiniu raitijų — Demo*
.piekos" — politinės polici-; kratų ir A pvienyto Liaudies

posėdžius paaiškėjo vienas 
įdomus faktas. Atsirado at
stovas Antanas Wojtysiak, 
aukštosios žemės ūkio mo
kyklos direktorius, kuris 
žiauriai “išpeintino” Cyran- 
kevičiaus, ministerių pinui-

Žmoniškesnes senatvės pensijos
Britų darbo partija pra- tano sūnus- 

dėjo ruošti naują pensijų Girnius, Ignas. Karolio sūnus, 
planą, pagal kurį visi dar-!^o,<,tergas, Vaciovas, Rudolfos- 
bininkai, sulaukę tam tikro Gutnuskas, ‘Juozas, Juozo sūn- 

amzuns. galėtu gauti pen- nu4 Mjch Hws4
siją m kurios galima gyven- (j „ Mich
ti. Is dabai gaunamų pensi-i jakailjs> Kazimieras, Jokūbo »ū- 
jų pragyvent! yra labai1 r.HS įį Krekenavos.

jos — priklausomybė ir už
daviniai. Anksčiau tie len-ru. Tuo tarpu tas pirmuti- 

iis vyras pralindo per mi-i <ų čekistai beveik nuo nie' 
nią ir dingo, o toj vietoj, į
.r.r jis stovėjo. liko tik šia-! 
nas saidvokas. Vadinasi,

įlinko, deklaraciją ir išdrį-’sunku. \ irs miliono tokių Juškevičius, Stasys, iš žemaičių

—Gul
—Labas rytas. tėve. Ar 

džiaugiesi, kad pavasaris 
prasidėjo?

—Šiur, kad džiaugiuos. x.
Tuoj atgims visa žemė,vis- padarė kiaulystę ir nuėjo, 
kas prasidės iš naujo. Ma- sau. Tas. vaike, buvo vi- sjba yra vidaus ministeri- įynias ir rodo Gomulkos pa-'padėdan 

,os žinioje. Kova su šnipi- sįrvžima eiti savu, net vis-'valiai si

jos So balsuoti prieš jo ptvdęyri.i pensininkų (ketvirtadalis Naumiesčio. Tauragės ap. 
ava-imą. Anksčiau nieko pana- pensininkų D. Lritani- Kerpienė - Stralytė, Marij

;o nepriklausė, buvo vals 
\bė valstybėje ir žiauriai 
iautėjo. Dabar, nuo lapkri

čio 13-os dienos, visa ž vai

Sambūrio — padėtis; 
dabar jaučiasi 
ankiškesnė

kiek
šaus neealėio būti.

ja. is
joje) gauna papildomą vai- Kauno.

komunistinio režimo apsiva-j tautoje tokios kalbos aidės, 
amos stiprėti tautos 
siekti vis didesnio iš-

dabartiniams pensininkam 
pensijos būtų pakeltos. Nau 
jiesiems gitau. kad ir tavo knyga nau-, /lems aišku ir be bzikalogi- 

ia. jos.
—Taip. nauja. —Bet kodėl tėvas sakai,
—Ar ji ne bedieviška? :ad jis padarė “kiaulystę”? 
—-Ne, tėve. —Nu. o kaip tu pasaky-
—Nu. tai pasakyk, apie tum? 

ką ji rašo.
-Ji aiškina psichologijos itiiko savo pareigą, 

mokslą. —Kokią pareigą?
—O kas yra bzikalogijos —Gražino gamtai skoią.

mokslas? —Ką tu čia dabar ismis*
—Psichologija aiškina, i į n a i ? Žmogus gali būti sko-

kaip veikia žmogaus protą -ingas tiktai gaspadinei už 
visokie reiškiniai arba ivy- burdą arba bučeriui už šol- 
kiai. ir kaip protas i tai re- ale ne gamtai. Antga- 
aguoja. -Ji tyrinėja ne tik- iQ, kas yra ta gamta? 
tai atskiro asmens elgesį.
b-1 ir minių užsilaikymą.
štai. paimkim kad ir tokį , asakvti. kad oras, van- 
savvzdį: ant šaligatvio yra V(O žemė ir visi— daiktai, 
susirinkęs žmonių būrys. -U: įe joje randasi, yra 
Vieni jų susėdę pypkes rū- gamta.*
ko. kiti stovi i sieną atsirė- —Olrait. Maiki, tegul bus
m.ę. bet visi ramūs. Staiga, 
už antro kampo kažkas at- 
s tinka, ir iš visų pusių pra- 
( ėda tenai bėgti žmonės. 
Kaip Įdurti pašoka ir tie 
p pkoriai nuo šaligatvio, ir 
v’si tenai bėga. Kodėl? Kas 
juos paskatino tenai bėgti? 
' t. išaiškinti toki klausimą 
r yra psichologijos uždavi

nys.
m.
•t S. • .Maiki. aš galiu tau: 

pasakyti, kad ir man teko) 
tekį piajovą ant stryto ma
tyti. Sykį einu saidvokuį 
pypkę rūkydamas, o pirma 
manęs eina kitas vyras. Pa
eina kiek. sustoja, apsidai
ro, ir vėl eina. Ant galo jis 
ats stoja. užverčia galvą ir 
pradeda žiūrėti aukštyn. 
Krauni galvą ir vis žiūri,! 
tartum kažką seka savo 
akimis padangėje. Aš priė
jau ir sakau: vactumaiti. sa
kau.. ko taip žiūri tenai? O 
jis sako: žiūrėk, sako, ai? 
nematai, kas tenai darosi? 
ako. iš del»esų išlenda di

dėjimu, teroru ir pogrindžio 
neikia pavesta specialioms 
svaigų grupelėms, priskir
toms prie viešosios polici
jos. Tardymus veda tik pro
kuratūra, Lenkai giliai at
sikvėpė.

■ Jau dabar keliama šimtai 
rylų buvusiai “bezpiekai” 
įž provokacijas, suėmimus, 
šalinimą, už kankinimus 
nardant, už nepagrįstus by
li sprendimus. Po kelių mė- 
esių atsidurs teisme buvęs 
ke'-piekos” viceministeris

• Romkowski, tardomojo de- 
—Į smulkmenas neįsilei-į )aitamento direktorius Ro- 

Ižiant. teve. trumpai gali- ;anski. sekimo departamen
te dir. Feigin.

Sudaryta specialė komi- 
uja ištirt lenkų kariuome- 
ės informacijos skyriaus 
ciklą. Pirmoj eilėj paimta 
^aiškinti 19-os aukštųjų ka- 
ininku bvla, kurie 1951 me- 
a’s buvo suimti ir apkal- 
nti špionažo organizavimu 
vairiuose kariuomenės da
iniuose. Tie karininkai bu- 
o tardomi du metus, buvo 
ankinami, nuteisti mirti 4 
•.•šaudyti. Dabar vyriausias 
aro teismas iš naujo išžiū- 
ėjo bylą ir panaikino jos 
prendimą. Kaltinamųjų 
uolas dar laukia karo lauko

\ r. L-ozl -iie \ vietų, i\«vt jio

ta p: ale pasakyk, kaip 
mo us gali būti gamtai 

dingas? Juk jis nieko iš
s neskolina.

- J s skolina iš jos viską, 
-os geria vandeni, vai-

> mr -tą. dėvi drapanas ii 
ato sau namus, vistiek ar

> :s met ežio ar iš akmens, 
et visa tai yra paimta iš 
amtos. O gamtoje yra 
•ks įstatymas, kad nei ma- 
’ausia jos dalelytė negali
įeru.n-
i ar jūros vanduo įšgaruo- 

a ir išlekia į orą. tie garai 
ėi pavirsta i vandenį, nu
minta žemėn ir vėl grįžta 
pelia’s i ežerą ar jūrą. Ne- 

u apids vanduo ir tada, kai 
vas jį išgersi: noroms ne- 
nroms, turėsi ji gamtai 
iąžinti: kitaip pasakius,
urėsi atiduoti jai skolą.

—Maiki. tu čia padarei 
nisteiką. Aš vandens nege
riu.

—Alus, tėve, taipgi iš 
ar.dens padarytas. Miežiai, 

dėlė monkė: išlenda ir vėl įpyniai ir kiti dalykai, kū

pi a pulti. .Jeigu eže-J ,rokui 0111 ir teisėjų.
Liko išteisinti gen. K.

Moraczev. ski ir buvęs tieki- 
no ministeris IV. Lecho- 
v’cz. kurio bvlon 1948 me-

ii komunistiniu keliu 'silaisvinimo. Kai Lenkiją;būtų

trpucei
Litini;) (Luima), Petras, iš Gi-

... i neikiu k-, Vašku vai-. Biržų ap. 
pensininkams 'Eluc

mokamas specialus lslan(L ii|inois5.

limo Lenku Jaunimo Sąjun- stovinčias, tenka būti atšal
ia (lenkai komjaunuoliai > siems. Svarbu neišsišokti ir

i.-'v-viz.m \*ti.

š ka: to subirėjo 
sakyti, išnyko. bematant i laimėti.
jos vietoje atsirado kelios; (Žinios paimtos iš lenkų
naujos

Priklausvmas fondui būtu i blusas. Juozas (ar Matuzas),
privalomas, išskyrus s““~ B k- «"“•
atvejus, kur dirbantieji jau,*/ . ,, ..., , , .. Norcisis, Jonas. Rozalijos Za-. dabar priklauso panašiems; ronskicnės sūnėnas> 

savaitraščio “Robotnik Pol-, pn^atiem> .ondams, is ku-tpeįerso„as t Kazys .Ernesto sūn.,

ir. galimai visgi žingsnis po

orgamzac:-os
kiekviena jų rinkosi 
programą ir ieškojo 
<ebo.

ir;
naują: 

<avo jo; 
jauni-,

ski* Nevv York).

žingsnio

Jau Įvyko keii
.no suvažiavimai Poznanėj,! KIEK YRA ŽYDŲ
Varšuvoj, Lodziuj, Katovi-; ---------
•oj, ir tuose suvažiavimuos
nebėra vieningos

J. K.

Amerikos žvdu komitetas «/ •.
šių metų 559 pusi. 

Neatrodo, kad jaunimą len-i metrašti, kuriame yia labai 
;vai apvaldytų ir Gomulka.! daug duomenų apie įvairių 
Visuomenės ryžtas savaip! kraštų žydų ūkinį, visuome- 

.varkytis prasiveržia ir ki-įninį ir kultūrinį gyvenimą, 

.ur. Atsikuria senu pavadi-; Pasak ta metrašti viso la- 
amu i; senius ženklais len-! ’o<> žydų esama 11,900,000. 
ų skautai. Krokuvoje Įvy- š jų vien Jungtinėse Arne- 

zo anų laiką gimnastų i kos valstybėse gyvena 5 
iraugijos “Sakalas ‘ sąskri- nil 200 tūkstančių, 
is ir jis nori p adėti veikti. Europoj žydų yna per 3 

Daroma pastangų atnaujin- mik. iš jų Anglijoj 485,000, 
i liaud'es tmiveiske.ų (irau-! raneūzijoj 250,000. Sovie- 
rijos veiklą. Moksj.ninka į ų Sąjungoje ir jai paklus- 
ėrokuvoje pareikalavo at-‘ boso valstybėse žydų yra 
vili Lenku Mokslo Aka K'-| 1.750,00 . Azijoje žydų gy

vena 1,750,000, Afrikoje 
300,000, iš jų vien Moroke 
230,000, Alžire 130, 00 
Pietų Afrikos sąjungoje 
110,000.

Argentina žydų turi 400,- 
i00, Brazilija 130,00 , Ka
nada 230,000, Australija ir 
N. Zelandija 58,000.

Lietuvoj prieš karą žydų 
ryveno j»cr 200,00 . Karo 
netu vokiečiai daugumą jų 
-unaikino, dalis išvažinėjo 
kitur, dabar ir Lietuvoj žy
du bėra vos keli tūkstan
čiai.

kalbos.! išleido

niją. koope; at m kai r.o- 
pavidini- 

sąjungą

n
i atgaivinti senu 
nu kooperatyvų
•Išvien* Sukruto g vdvto-
ai. va’stininkai. inžinieriai F
\iek palaisvėjus, iš apačios, 
.•erzinsi nesuvaldomas rvž

ais buvo Įveltas pats Go-į as uitiems tvarkyti gyveni- 
nulka ir gen. Spychalski. 1 ną savo supi atimu ir nusi- 
)uodama galimybė ir kitų i uatyti ikirėjusiu. neapk-m- 
alstybinių įstaigų nuken-i čiamu. primestų gyvenimo 
ėjusiems tarnautojams per formų.
■eismą ieškoti patirtų Laimi darbininkai Įmonė-
kriaudų atitaisymo. Šim-įse. .Jau sudaromos įmonėje
ais grįžta prie darbo anks- darbininkų tarybos. Tary-
Hau pavaryti mokytojai. bos skiria imonės direkto- 

Gomulka apsitvarko iri ius ir jo pavaduotojus, pri-
iavoje partijoje (PZPRb 
Sudaiyla komisija ištirti iš

žiūri jų darbą, tvirtina Įmo
nės gamybos planą ir visi. 
kas fabrike dil ba, vra imo-

NESUGEDO PER 
45 METUS

I asikavoja... Nu. aš irgi ie dedami i aių, taipgi yra; midijos pašalintųjų Bieru- 
pradėjau žiūrėti. Žiūriu ir įaimti iš gamtos ir visada!tos laikais bylas, ir daug nės laimėto pelno dalyviai, 
žiūriu, ale monkė vis nepa- ur; būt: jai grąžinti. kam grąžinama partijos na-1 Tai jau pradžia demokrati-
s'rodo. Tuoj prie mūs pri- -Ne, Maiki, čia kitasi’io bilietai. užskaitant nio prado įgyvendinimo 
-Jojo trečias, ir tas pradėjo; ni<teikas. Ve. dabar turim jiems ir tą laikų, per kuri tautos ūkyje. Kaime likvi- 
žiūrėii. Kai sustojo dar ke- avėnią ir aš 1 ’...... -—n-*: .1 .• .-i..-

Pietų ašigalyje i*asta olan
diško sūrio, kuių ten paliko 
1912 metais ašigalį pasie
kusi anglų ekspedicija, R.

mėsos neval- buvo pašalinti. Partijos pa- duojami kolūkiai ir ūk:•rln-įScott vadovaujama, irgriž- 
■ irtas ir penktas, tai iš vi- ’au. Bet iki Velykų aš jau reigūnų skaičius iš 13,000 kams leidžiama kurti iš vie- dama žuvusi. Tas sūris bu-

lių jie bus tiek pat ar ge-:p. 1927 m. 
liau, aprūpinti. Kai fondas| Popikaitytė. EKmiu. iš Kybartu, 
•pradės veikti, blogiausiai Poškus. Zigmas, iš Varėnos, 
apmokami darbininkai, iš- Ramanauskienė. Petronėlė, ir sū- 
tarnavę pensiją, gautu 75'» lllis Kazimieras ir Stanislovas, 
savo buvusio uždarinio, auk-^useckienė-Grubliauškaitė. Mag-
štesnių kategorijų tai nauto- (,e- is ' Motkų.

Sasunas. “Levukas” (gal Leo- 
gyvenęs Rothenburge.

'i’on. gautų
bet žemesni ... - k.. _ . t \ okieti.ioje.

, , . • - , V'UMW V.Z" Skalantlžiūnas, Antanas. Jonas,
darbiu. Tuo būdu pensijų Marvtė ir Pranas 
oydis butų siek tiek isl\'- stanionis, (k^Iiminas. 
gintas. Būtu padarytas ga- straigis. Audi ius. Antano ir 
•as tai nelygybei, kurią ga- Marijos sūnus.
Įima pastebėti privačiuose, šukytė - Tamolionienė. Liūda. 
pensijų fonduose. Ten dai-M aminas. Pranas, iš Mielaišiu k. 
bininkai gauna vidutiniai,' arpuvenskytė - Lauraitienė. 

svarus per savaitę. tuo'^*cna* 15 vyras Lauraitis, Sta- 
tarnau-

jai, įsej? j er 
geias j ensl ias. 
nuošimti nuo

9.0 Elena, ir 
nislovas-

tojai — tūkstančius per mc. '^’^as, Diadas (Vla- 
1 dase).

arpu kai aukštesni
ęi. iš (Jcdručiii k.,

.. šakiuose-
pin^.JU planas bū- žai-onskienė, Rozalija ir jos šu

tų suderintas su pragyveni-, „ėnas Noreikis. Jonas- 
mo karna. Krentant pinigų Zinkevičius. Petrė, 
vertei, }»ensijos būtu didi- žiupsnienė - Stankevičiūtė, že
liamos. kad pensininkų gy- ūja, gyvenusi Kybartuose, 
veninio standartas būtu iš- Žmamskienė-Zalanskaitė, Gelt- 
’aikytas. n,(ia ir vyras Zuraniskas. An-

Nauias . pensijų planas <irius* ūkinės ir Varėnos v. 
bus patiektas Britu profesi- ^komieji arba apie juos ži
lėms sąjungos (TVC) per-!',anl,eJ‘ mal”»iai prašomi atsi
žiūrėti, ir tada bus galuti-

Darbo partijos priim-

tus.
Naujas

gyvenęs

iiepti j:

nai
♦as. Su nauiu projektu, kaip 
dabar atrodo. Britu darbo 
partija išeis i ateinančius 
parlamento rinkimus.

“Darb. Balsas”

( onsulate Gen. of Lithuania 
41 West 82nd Street 
N'e\v York 24, N. Y.

DIRBANČIŲJŲ ARMIJA

Kf»\SI L Al A< IEŠKO

Darbo depai tmento žinio
mis vasario mėnesį šio 
krašto dirbančiųjų skaičius 
pasiekė 63.2 milionų, tai 

Lonstan- v,a palyginus su sausio mė
nesiu padidėjo 600,90(1.

Žemės ūky dirbo 5.2 mil., 
kitur 58 milionai.

Darbo savaitės vidurkis 
buvo 40.2 valandų, viduti
nis savaitinis fabriko darbi
ninko uždarbis $82.41. 

Bedarbių tą mėnesį bu-

Ankudavičius. .1 noz.” 
ciios Glinskaites - Anke'Iavičie- 
nės sūnus.
Balandienė, Pranė.
Dulieba. Juozas, Jono sūnus. 
Fridrichas. Hugo. Emilis Eižin 
ir Maksas. lx>i seserys K’ena ir 
Greta, vaikai ()«to. kilę iš Vir
balio. Vilkaviškio an.. išvvkc 
1912 m., gyvenę Vokietijoje-

kad sumažintas iki 5,0<»0. Suma- no diibarnus ūkius kuone- vo pasiustas i Olandiją, ten 
gal žinti miestų, apskričių, ra-i racijos pagrindu, jei to pa- ištirtas ir pripažinta, kad jį 

užvertė galvas ž’ūri i dan- sušveisiu visa šolderį 1, ^i- jenų ii vaivadijų komitetai, tvs nori. Nebetaip smau- galima ir dabar valgyti. jGilys. Jurgis, iš Joniškiu k , An- vo 3.1 mil.

mi pusiu žmones pradėjo 
jau bėgti prie mūs, ir visi

ir.sni taip ios išalkęs, 
us’laukęs švenčiu aš
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Iš Pavergtos Lietuvos Vladas Sirutavičius
Mirė A. Petrauskaitė į kio. O be vandens juk nesi-

--------- : naudosi tokiomis išvietė-
Gauta žinia, kad mirė j mis.

Alina Petrauskaitė, keliasi 
dešimtis metų buvusi šiau- Dar tremia 
lių berniukų gimnazijos mo
kytoja. Daug jos buvusių! 
mokinių yra ir šiame kraš
te.

Eltos
Sibiro vokiečių pilietis žy
das papasakojo, kad Pot- 
mos stovykloje sutikęs lie-' 

veiname kambary tuvi, kuris kaltu SU Žmona 
buvo ištremti 1955 metų pa
baigoje.

Toje pačioje stovykloje

pranešimu grįžęs is

Penkios

Iš Klaipėdos rašo darbi
ninkė uždirbanti per mėne
si 300 rubliu, o už kambarį,' .. .... ... . b iis sutikės n-b V įlniaus um-kuname gyvenančios amer- •’ . . * . , . , .... -- - , . - • versiteto studentus, kūnegaites, ji viena mokant’ oOi, . ,ur CL- • • buvę suimti 19o6 m. kovorubliu menesiui. ! ‘ :- į men. ir kaltinami uz pn-]
Lietuviais nepasitiki klausimų jaunimo organi-

.... . ... .. įzacijaiir pritarę buržuazi-vilmaus radijo praneši-1 J 1 
Klaipė žvejus,, v?

13 d.

Įvoliuciją kelti” kitoje srity- 
je-ūkio.

i Jis gerai suprato, kad 
žemės kraštas negali sukul
ti didelių kapitalų, negali

Televizija
Kas

. . niam nacionalizmui. Jie bumu apie
kurie žvejoja silkes Atlanto. -- . ... ., . pačiu metu rugsėjo 13 d.vandenyne, sužinome, kad . . ‘ ‘ , - /• u i •, • , , 3 ju mėginę pabėgti, bet ki
li laivu kapitonais vra Net-; * 1 ... . . ,tų
kovas, Dudinas, 
kis, Kolekciukas

Zirakors-: 
ir pana-

tą dieną sargybiniai jų la
vonus atvežę sunkvežimy ir 
pamėtė ant svarbiausiojošus. Taigi vis nelietuviai. O b ,, . , , , . .

' ... : stovyklos tako, kad visi ga-
J ' lėtų pamattli, kaip baigiasiveikiajuk Klaipėdoje 

ninku mokykla, kuri per 
10 metų išleido apie 700 jū
reivių, tai ir kapitonais jau 
buvo galima paruosti ir lie
tuvių, bet. matyti, jais ne
pasitikima, ypač, 
leidžiami plaukti 
Klaipėdos.
“Bolševikiškos” išvietes

mėginimas pabėgti.

Buvo susirinkusi 
“aukščiausioji taryba”

Kovo 12 d. Vilniuje buvo

prieš tūkstančius tralija, Naujoji Zelandija, 
nė duona viso gyventojų metų pirmasis pada- Indija. .Japonija ir kiti 
prieaugliaus sočiai aprūpin- rė ratą, jis galvote negalvo- kraštai. Susovietintoj Rusi- 

■ ti. Jis pasiryžo supramonin-jo, juste nejuto, kokį di- jos imperijoj televizija dar 
ti Lietuvą. Jis jau 1911 me- džiuli perversmą tas ratas prabangos reikalas, tik pa
tais savo tėviškėje Kailis- padarė žmogaus gyvenime!Uiturintiems prieinamas, 
kiuose buvo įsteigęs karto- lr tas ratas iki šiol žmo- Lietuvoj dar tik statoma 
no fabnkelj,-kurj dabar vėl gaus gyvenimo visus žings- televizijos stotis, kuri gal
I . . . . , .* * * jau šiais metais pradės
gamzaciniais gabumais gyvenimas nėra įmanomas, veikti.
greitai jį žymiai išplėtė. O kada tai be rato apsieita. Sovietų Lietuvos televi- 

V. Sirutavičius galvojo ir Dabar jau mums sunkiai zijos stoties direktorium pa- 
isivaizduojamas gyvenimas skirtas St. Brašiskis. 
be spaudos, telegrafo, tele- Neabejotinai, televizija

____ s _____ ... v_....J fono, radijo ir pagaliau be yra stipriu kultūros stumek-
trūko. V. Simtavičius orga- televizijos. Tai svarbiausios "nu jeį televizijos stočių lai- 
nizavo bendrovę, i ją Įtrau-į^ūsų dienų gyvenime susi- Rytojams ne vien tik biznis, 

ikė ir Šiaulių apskr. savival-1 žinojimo priemonės. Tai tie bet ir žmonių kultūrinimas 
dvbą, ir Daugeliuose, netoli pagrindiniai žmogaus issi- ,ųpi Daug kur televizija 
Kuršėnų, pastatė didelę,prūsinimo stūmekliai. O yra vyriausybės išlaikoma 
naujųvišką plytų fabriką, otgreta šių nelauktai ir nuo- jr kaip kur net teleidžiami 
greta jo sumanė Įrengti ir stabiai greitai išdygo jau skelbimai, kurie susiję su 
stogams dengti eternito ply- ne dk susižinojimo, bet ir; kultūriniais žmogaus porei- 
telių fabriką. Turėjo jis j pasimatymo priemonė —te-j kiais. Anglijoje televizijos 
įvairių sumanymų ir kito- levizija. 'stotis taip pat išlaiko vy-

savo lėšomis.

apie kitas pramonės šakas. 
Daug buvo kalbama apie 
mūrinę Lietuvą, bet plytų

(Jo 80 metų sukakties proga)

Balandžio 5 d. Į devintą- su Smetona. Smetonos ra
ją dešimtį įžengia vienas šysena buvo gražesnė, to 
garbingų Bostono lieutvių dėl jis gramatiką perrašė, o
kolonijos narių—inž. VIa- V. Sirutavičius su S. KairiUj^kiems gaminiams iš vietos Televizija... savo šeimos riausybė 
das Si rato v i čius. Tai Įdomi S. Jankevičių ir kt. spaus- medžiagos dirbti, raošė pla- židinyje mes turime, jei no-1 Jungtinėse Amerikos Vals- 
asmenybė, apie kurią vertė- dino. Buvo išspausdinta be-j nus jiems Įvykdyti ir jie bū-j rime, teatrą, klausome ir tybėse televizijos stotys yra 
tų daug rašyti ir kalbėti, bet ne 150 egz. ir slaptai par-i tų buvę Įvykdyti, jei sveti-'matome koncertus, operas privačiose rankose, Įvairių 
trumpos laikraščio skiltys davinėjama. -mieji nebūtų pagrobę mūsų, ir kitus vaidinimus. Gyvi,bendrovių išlaikomos. Bet
neleidžia to daiyti. Reik v. Simtavičius jau tada krašto. žmonės prabėga pro mūsų valdžios yra tos televizijos
tenkintis vieno kito fakto iš buvo aiškus socialistas, o Pavyzdingas buvo V. Si-ja^®- Svečiuose pas mus lan-, stotys prižiūrimos, kad jos 
jo turiningos veiklos iškeli- nuo 1898 m. jis Įsijungė i rutavičius ūkininkas. Jis su- kosi pats J.A.V. valstybių] nebūtų piktam išnaudotos, 
mu. Lietuvos Socialdemokratų • pirko aplink savo tėviškę. prezidentas n kiti aukšti] Televizija turi daug sali

Visų pirma pasakytina, Fartijos eiles ir greitai iškikai laivai
toliau nuo:susirinkusi Lietuvos aukš

čiausioji taryba (parlamen
tas*. .Ji per kelias dienas 
patvirtino 1957 metų planą 
iiauaies ūkiui išvystyti, 19- 
57 metų valstybės biudžetą

ra uNet Vilniau 
siskundžia
Šiaulių miesto namų sta-. 
bos. Naujuose namuose e 
Įrengiamos išvietės - toLe;

dėi

bet nėivedama

nu-
netikti.-ios

1 m. biudžeto apy-

kad tai yra žmogus, kuris 
galėjo gyventi ramiai, pa
tenkintas dabartimi, o jis 
visą savo gyvenimą galvojo 
apie kitus, kovojo dėl jų po
litiniu ir ekonominiu teisiu.

mdeutie-Niunka.

-Kaitą ir t.t.
T ar; bos pirmininku yra

rusams išdalintus sklypus, svečiai net iš tolimų klastų.; ninku, bet yra kas nusi- 
ir po kelerių metų jo žemės Televizijoj mes matome ne skundžia dėl televizijos bu- 
ūkis buvo pavyzdingiausias. į 9k juos gjr^.me v imo

I nartiio* eiles V Sirata-!Rusai’ užėmę Lietuvą, j0 jų pranešimus, pasnekėsius. i (iau?
viė-i atėio načiu reikalin-iūkio ^alviJU’ trobesių »' t.t. Ir 'lsa slta ats,rafĮ° mu^> laiko, įs tų kas mėgsta žiū- 
vic.u. atėjo pačiu leikalin i gjvenamam amžiuje, vos:lėti visokius niekus, kiau-

^'SJI^ngtoje žemės ūkio pi prieš keliolika metu. 1947 ikmų visakel.iopų re.
nesema. huto patjrusi p i , e gilxiamiesi, kokius m- J A V- televizijos apara- kĮamų. Ke t„, kiti prikiša, 

smūgi. ca,°į ,. •• • tu apvvartoj viso buvo 2o0
(žandaru jos eilės buvo ap-!uklUft <ie ^au bukuie Soue' 4 F J ~ -

veitmeje Lietuvoje.

lo i jos veikėjų pirmąsias
greta Sako. kad televizija 

suėda” bereikalingai

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTE TIS, 

paraše Jursris -Jauki’-. Pasakoji
mas apie nepaprasta žemai: i. su-.s 
riautr nuostabia dalyku padare. i:k
nepadarė vieno, kuri t., 
padaryti. 237 psl. Kaina

DIEVĄ.

J UI e

I.ENGVAS RUDAS 
LIŠKAL Geriau^:

dedantiems anspišL:. 
ištarimų, angliškos 
Kaina ........................

IŠMOKTI A.\G- 
- v::riov<-lis pra- 
mol yt i ■: duoda 
pasikalbėjimu*. 

...........................75c'

Mi-N A UJA V A LGI i. ’ K N V G ,. 
rhelsonienės par;;: y);:: 2.70

UTeptų. 132 pu!. Kama ....$1.2.7 
KAS BUS. KAS NEBUS. BEI' z.K-

i

kėlė visokias revoliucijas .. 
prieš tai, kas yra ir siekė * au Ų
geresnės ateities. *zan<.
\r e,i draskytos, nevienas joV. Simtavičius gimė 18-,, ,*,. i Bet dar svarbiau pabrėž

_ ti, kad V. Sirutavičius bu- 
Būdamas didelių orga- '° ir pavyzdingiausias darli- 

gabumų žmogus,[dagys. Jo darbininkų atly- 
mokas aukotis, visa siela i gbiimai

77 m. balandžio 5 d. Kai-] 
triškių dvarely, Tryškių yalš- Į 
čiuj. Šiaulių gimnazija bai-i 
gė 1895 m.,‘ o 1905 metais]nizacinių 
Petrapilio technologijos in
stitutą.

buvo aukščiausi,

kad televizija tvirkinančiai 
tūkstančių. O dabar jų veikia jaunimą su savo kri- 
skaičius siekia arti dešini- nūnaliniais vaidinimais. Be- 
ties milionų. J.A.V. veikia kimokas jaunimas atitrau- 
459 televizijos stotys, iš kur: Siamas nuo mokslo, nes jis 
Į mūsų aparatus perduoda mėgsta sėdėti, stebėti tele- 
vaizdus. šios naujos pramo- vizijos aparate matomą, o 
nės šakos pajamos Ameri-

KODĖL Aš NETIKIU Į 
Pilna argumentų, kūne

i ritini us. Ka iria • SOc
ATLAPŲ PAVĖSY. P. A bei kio ro- 

tnattas iš Žemaičių Kalvarijos pra-
ti-.ies. Kietais viršeliais, 467 pusią- ’V 

ia v. * a • 11 a f4
PABUČIAVIMAS, paraše J. Grū- 

7as, novelių rinkinys, 155 psl.
I-.«i •. <t •.*.*••■•«*•••«••••• 51 «o0.
iAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. 

Patašė Leonas Iiiumas. Trumpa*
- ciaiiznie aiškinimas. Kaina 25c 
1>E UOKR AT1NIO SOC I A LI Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
. ay ua šių dienų klausimams supras-

ji. Kaina ...........  5<k
_____ , SOČI A LIZAI AS IR RELIGIJA. P»-

MATTIS M.PRAžUS. ’ia’-o Sm.v . ,as<-, E Vandervelde, vertė Vardfi-
gos jdomus aprašymas. P .p •> •"1-; Kaina ........................................10c
Mažrimas 1sl2 melais is \ icksr.n I’iii.'iivii
bautia nusikraustė ir N;:;x>le<‘m re-- ‘ ‘ V KAr.COS ISTORIJA. 

D. . Joniko pirmasis ir vieninte* 
šiuo klausimu reikalas. Kai-a

[IKRĄ TEISYBE APIE SOVIETŲ 
pi .'!IĄ. arba komunistų diktate

a faktų šviesoje. Trumpa bolietiz- 
no istorija ir valdymo praktika. La- 
..H <’aug medžiagos. 96 puslapiai 
Ka i *ia .•«■■•••••••...•.••••*«» .59c
AR KOMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuu
klausiniu knygutė. Kaina ..............25c
KOKUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BIN0 SENOVĖJE. Dievų yra vi- 
•o’.ių įvairiuose kraštuose Ir jvairiuo 
•e iaikuosc dievai buvo kitokie. Ko
še buvo senųjų lietuvių dievai? 
K n i nu •••••»•••«••••••••••*••
/.EMAh lV KRIKŠTAS. P. Aoelkic 

pa rinitas istorinis romanas iš te- 
•naitijos krikšto laikų. Su kietai? 
■mdat ais. Kaina .•••*...••* • tt,50 
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai 
ii ko mokslas. Kama .25c

...........  . DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
Miškinis. 2S‘<) puM. K; ’r,:i... .> '. 2.-. V(>s socialdemokratų raštai dėl bol- 
l’Oi’ihz.lAI IR I.1E7I VA. Kuniu<> .\vi!, i okupacijos ir teroro Lietuvo-

M. Valadkos parašyta knym>. Kaina .........................................28c
dum. rvain- ..........................’ ba RARAS. Pner Iajrerkvist’o isto-
ŽEMAITĖS UOSI AI. G.-.r.-.osios! ru„-. apysaka iš pirmųjų krikščio 

mū.-ų rašytojos pirmojo k . •» . m;’ ! „. bcS laikų Romoje, Palestinoje ii 
Amerikoje patašyti vaizdeliui >u ra | Kipre.
Šytojos paveiksiu. 12S pu apiai-niirni i ją,

.................................................... •'K,<• \NO.I PUSĖJ EŽERO, parašė Pul-
k ,':i:.'7(?<>S| j- Andriušis, trumpos lyrinės 

PINIGAI. J.o,o K. Kario, it,d pa-1 „ J ra
veikslų, 225 pu>L, £vr;;iue j>opivi\ Į apysakos, i K, psl. Kaina •••• ♦l.W.

•’ t*n tipei.is. parašė Pulgis Andriušis, 
tuokinuas romanas, 240 psl. Kie- 

...... 8*1-

KČjo—ir kas iš to išėjo. Kaina >2..>0 ti, l u-
CEZARiS. Mirko .Ic<aliė'o r'inanas, 

verto A. K. Puida, pirmoji dalis.
IRS puslapiai, kaina ........................$2
CEZARIS, Mirko .lela-iė'o romanas 

dali.-. 
S2

V. Sirutavttins ir tokią studen
to uniformą dėvėdamas kovojo 
mi caro valdžia.

. L, T“ Įdarbini n kai buvo anrūninti p-j*****^ ypač ten pavaizduojamosatsiduoti pasiimtom darbui’dal b?ninRal bux o apiupinti koj jau metus sudaro į vl\akeri<>Dos neštvnės imtv- V <Jinitavinin« buvo oražii«i medienos pagalba ir tada, , - .• ; M-aKtutpos pesus nes, tnitj\. vMi-uravic us bu\o gražus dar nebuvo 1 ieoniu (lau£lau kalP vlen^ b,Ilon^ nės, kurios žmogui nieko
pavyzdys kitiems. Jis to dėl>ada aa ^b.uvo Ll.^onių doleriu. 'neduoda Kiti Dirikaišioiao-otoin i navtin^« oilo« kasu; darbininku vaikams XT u . . -• • • netiuooa. ruu pi that. tuja,galėjo į partines eiles,, < ... ‘ , Neabejotinai šioje srityje r-tpiPV atpratina žmones

skaitymo, nuo 
lankymo, o 

levizijoj re 
nieknie

ratų. leievizijos aparatais į R;aįs. 
i jau naudojasi tolimoji Aus- p>el jaJ)ai

Ii topo visos*,uni,lu ,uu>’ nau La,n R>ve- veltiną televizijos

ninkus kovoti už savo tei-;J° 
sės socialdemokratu eilėse. vędus karininkus i darbi-

butus sunku buvoPartija aiuro. stiprėjo, ir jei! P1". .
įtikinti juos, kad taip gyve-

vertė A. K. Puida. 
211 psl. Kaina .........

CEZARIS, Mirk., .iola 
vertė A. K. Puida.

176 psl. Kaina ...

n tro ji

roin.- nas. 
oii dalis

MILŽINO PAUNKSMi:. Balio Srao- 
Jios ti iloctška istorijos kmmka

173 pus)., il.dolis biiiiatas, gera 
popiera. Kaina ............................ $2..7t>

KON-TIKI. T'hor Il.yni 
mas nepaprasto

nės plaustu is l’n 
lineaijų. -t 13 pu.

VMW »
A nier

J a p ra.s y 
\ I II l.olio- 
KO.Š j Po-

Kaina....-53. <;>
APIE LAIKA IR ŽMONES. l'<«et< 

■L Aisčio atsiminimai apie Buik;,
Miškinį, ’ltimą. Savick'. t.nas ii ki
24t» pusk Kama ............................ $2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikain . i. verte M.

trvit it’f ii4tv.iV) ■ •>
K nyca laimėjusi NobęNo

Kaina
A KISS IN THE DVRK. 

no anglų knlb.i us
150 pusi. Kaina kietais

para.-o
juokingas romanas,

v ip,ši' . a ■ $2, t a i s \ iisi’l *ae. Kama ••......
minkataii* viršeliais ................... il.ū-t į*ER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa-
LIETUVIŲ K U.BDS <,RA M \ I IKA. ra>(< {.i,|<įgs Dovydėną*, jdomi

Paraše l»r. D. P.!,a. Pritaikinta . _ . .o on
Amerikos lietuviai is. III puslapi-. 1 psl Kaina ....82^0
Kaina ................................................$!.<»,> sočiAI.1ZM0 TEORIJA. Trumpai
JUOZAS STALINAS, art,a ka:i aiškini parodo, kaip keitėsi rt- 

Kaukazo nizb; i i;*i.. .- ' u- • j I - -erės ^santvarka ir kodėl ji dai
rus Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis. Kaina . ...................................28c

Užsakymus ir Įtir.igus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

.t

Patekęs į Petrapili, V. S. 
tuoj Įsijungė Į studentijos 
revoliucini sąjūdi, i kovą už 
laisvę ir demokratini susi
tvarkymą ne tik Rusijos, 
bet ir Lietuvos. Jam jau ta
da buvo aišku, kad Lietuva 
gali ir turi būti laisva.

Jo ir P. Višinskio suma
nymu jau 1898 m. greta 
bendros studentų draugijos 
buvo Įkuitas ratelis, kurio 
nariai sielojosi visuomeni
niais klausimais ir stodami 
pasižadėjo baigę mokslus 
grįžti i Lietuvą ir ten dilb
ti. Jam priklausė tokie vė
liau žymūs žmonės, kaip 
Jonas Vileišis, Pranas Vai
čaitis, Antanas Smetona. 
Petras Avižonis, Ernestas 
Galvanauskas, Steponas 
Kairys ir kiti.

Ratelio galva buvo V. 
Sirutavičius. Ratelis didelės 
įtakos darė ir kitiems stu
dentams. Ratelis šapirogra- 
fu išspausdino 189$) m. pir
mąją Jono Jablonskio pa
rašytą lietuvių kalbos gra

S36 East Broadway So. Boetoa 27, Mato. matiką. V. Sir. tada gyveno

aukštai 
naudą.

Girdi, televizija daug žmo
nių atpratino, nuo karčiamų 
lankymo, girtuokliavimo, 

laiko leidimo.

1905 metais ----- - r .
Lietuvos revoliucinio sąjū-ina "kapitalisto darbinin- l!»o« metais patekęs i 
džio vadovė, tai čia buvo kah 0 klck darbininkų vai- Ameriką apsigyveno Bosto- 
datv’- ir V Sirutavičiausika’ e’nančių toki ar kitokį ne ir negalėdamas dėl am-

" į mokslą, jis rėmė? To tik- žiaus gauti savo profesijos į bergždžiai 
jai ir pats V. Sirutavičius darbo, nuėjo i fabriką pa-'Daug kas tokių, pasukusių 

veikė negalėtų prisiminti. To dėl Į-rasto darbo dirbti ir tik kreivu ir slidžiu keliu Į ba- 
>et ir rastu. Ji^ nėra ko stebėtis, kad ir jo pernai topo tikru pensiniu- rus-smukles. dabar mielu 

yra ir vienas Lietuvos Soči-i ^tykiai su darbininkais ku. 'noru laiką praleidžia sa-
aldemokratų Partijos spau-įbuv<; ge,.į ! y. Sirutavičius priklauso vo šeimos aplinkoje, žiūrė-
dos pradininkų. Jis bendra-! Kultūriniai reikalai labai Inžinierių ir Architektų Są- darni kas dedasi televizijos 
darbiavo ••Varpe”, jau 18-:,ūpėjo V. Sirutavičiui ir jis jungos skyriui, yra Lietuviu ekrane. Televizija net kitus 
J$) metais parašė knygelę' kiek’ galėdamas stengėsi su- Darbininkų Draugijos 21 paskatina skaityti spaudą, 
“Ar dabar yra baudžiava” daiyli sąlygas jiems tarpti, kuopos ir tos draugijos cen- nes ką televizijoj regi su- 
o kai 1$H)1
Prūsuose praoejo leisu sa- tui-ėjo tinkaųios teatrai pa- pat ir Lietuvių 
vo “Darbininkų Balsą”, jis tal1Ws. Net valstvbės teat- kratų Sąjungos 60 kuopos i knygose surašyta. Televizi- 
redagavo pirmuosius nume- ,-as skur(Įo nepatogiose ki-1 narys. 'ja. sako jie, taip pat paska
lius, nemaža ir prirašė, jo no . teatro patalpose. V. V. Sirutavičius visuomet 'tina lankyti koncertus, ope- 
pastangomis ir lėšų jam lei- simtavičius padėjo Šiaulių, buvo optimistas, nesustojo j as n kitus vaidinimus.
'ti buvo parūpinama. Rašė!kultūrininkų troškimą Įvyk- ties gyvenimo statomomis Taigi, televizija be .drau-
įis ir vėliau socialistinėje’: Jo ir K. Venclauskio kliūtimis, nepasidavė gyve- gų turi ir priešų. Supranta-
spaudoje. ! pastangomis buvo Įkurta nimo sunkumų palaužiamas, ma ne pats tas žmogaus iš-

V. Sirutavičius yra savo “I-iaudies Namų” bendro- Toks jis tebėra ir šiandien, radimas, sakysime, tikrai
iki karo Tai didelis džentelmenas, nuostabus išradimas, kaltas,
susjiėjusi duoto žodžio riteris, tvirtos bet kaip ir kam tas pats 
kuriuose valios, nepaprastai kuklus, žmocus ta išradimą—tele-

ir
nuopelnų.

V. Sirutavičius 
tik žodžiu.

uauu<.ia,a .-daryti sąlygas jiems tarjiti. Kuopos ir ios (uaugijos cen-nu ivie»u.ijwj iv^t 
metois partija Didelis Šiaulių miestas ne- tro valdybos naiys, o taip glaustai, ti tunpąj. apie tai 

radėjo leisti sa- turėjo tinkamos teatrai na- pat ir Lietuvių Soeialdemo- nori plačiau sužinoti kas

savo
krašto patriotas geriausia to yė. 
žodžio prasme. Jis, kaip lau
matėme, jau jaunystėj j»ri-i Pastatyti _
siekė savo kraštui dirbti ir buvo numatyta patalpos te- pakantus, nemėgstąs savęs viziją panaudoja, kokias 
tą išpildė: Baigęs mokslus atrui, kinoteatrai. skaityk- 1 prieki kišti, savo valios programas sudaro. Jau pa
lis grižo i Lietuvą ir čia lai ir kitoms kultūrinėms Įs-; kitam primesti, to dėl ir čių televizijos žiūrovų pa- 
visa laika dirbo, išskyras toigoms. lr visa tas būtų nepakenčiąs visokių “der- reiga kontroliuoti ir reika- 
trumpą tarpą pirmojo pa- buvę pažangiosios visuome- žimordų”, vadų vadelių, lauti duoti tokias progra- 
saulinio karo metu, kada jis nės rankose. - noi-s jie būtų ir saviškiai.
buvo priverstas pasitraukti Pirmąją rusų okupaciją* Sios ratos sukakties pro- 
i Rusiją. Bet po karo grižo, laimingai išgyvenęs, V. Si- ga l’nkiu drg. \ ladui Su u- 
ėmėsi kurti vietos savival- rutavičiu< nebesiryžo pasi- tavičiui dar ilgai išlaikyti 
(lybes, buvo išrinktas ĮStei- Lietuvoje rusams ant- jaunuolišką dvasią ir jau
giamai! Seimą ir veikliai r? kartą ją užimant. Jis su niesiems būti gyvu pavyz- 
dalyvavo socialdemokratu šeima pasitraukė i \okieti- džiu, kaip įeik tikrai m\lėti 
frakcijos darbuose. ia. Čia jis uoliai dirN) Vii- savo kraštą, savo žmones ir

Vėliau jis pasitraukia iš ko sudarytoje planavimo jų labui dirbti.

Ta bendrovė 
buvo beveik 

namus.

politinės veiklos ir ima “re- komisijoje. J. Vanagas

mas. kurios žmogui sutei
kia poilsi, duoda naudingų 
visakeriopų žinių, padeda 
prūsintis ir kartu parodo 
kas gražu ir gera.

Dabar daug dedama pa
stangų per televiziją duoti 
spalvotus vaizdus. Jau to
kių anaratu turima, jie var- 

(Nukelta i 7-ą pusi.j
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Ir mes nusikaltosios

ir daugiau poni. Ir vis dau
giau reikalaujama plones
nių lūšių.

Nailono kojinių storumas 
matuojamas denarais (de- 
nier). Juo daugiau dena
rų. tuo kojinės storesnės, 

i Karo metu ir kuri laiką 
po karo plonesnių kaip 30

___________ ‘denarų kojinių nebuvo ga-
Skaitydama Amerikos lai- Savo elgesiu su vyru, su l‘ma gauti, o šiandien dau- 

krašėius kasdien randu vi- tais pačiais vaikais ii- sveti-,£urna reikalauja 15 denarų

tarpe vis daugiau via viso 
kių nusikaltėlių, iškrypėlių. tykių.

Kodėl taip vra? Tai pla- Šeimyninis gyvenimas pa 
tus ir sunkus klausimas. Ne- kriko. Vyrai ir žmonos kei- 
siimu aš jo pagrindiniai ■ čiamos kaip skrybėlės. O to 
spręsti, bet tik noriu iškelti kermošiaus

bėra artimu draugišku san- ir sRunaziames, Rau oaoar 
(nailono kojinės nebe tokios 
stiprios kaip seniau. •• J

i Kasdieniniam dėvėjimui 
geriausiai tinka 30 denarų.

vi<os nelaimė* lsel^ai £an outl ir
,« vaiku' iie imtinais atsitikimais

* * reikėtų vanoti 12 ar 10 de-

LUOŠIESIEMS

Aukščiausiojo teismo pirm. Earl Warren. kuris yra 

Luošąją Vaiku Draugijos vajaus garbės pirmininkas, 

iš dvieju luošu vaiku perka “Easter Seal"—vajaus 

metu platinamus ženklelius-

klausimą: Ar ir mes. moti-j krenta 
nos. nesame čia kiek kai-'kenčia, 
tos. Vis didėjantis miestų gy-!

Visos mergaitės nori ište-tvenimas kupinas visokių!, 
kėli. Mažai tėra nenorinčiu( neigiamybių pagundų, 
vaiku tur ėti, liet ar- mes vi- dzių kelių. \ is sunkiau » resnes ir tinkamai su jomis1 
sos tinkamai ruošiamės mo-}x aiku> nuo tų pa\ojų aP"iej£rtjs>
tinystei? Ar vaikų sušilau-’^ugoti. juos tinkamai auk-i Nusipirkusi nailonines ko-; 
kusios visos esame pajėgios; Ietį. Daugiau medes. pa*i-įjineg pirm užsimaudama iš-! 
tuos tinkamai
kieti?

, . ! O to dažnai trūksta,kaip “

j narų kojines. i
žodžiu, jei norime turėti 

mažiau bėdų dėl nailoninių į

jomis

Jei mokomasi.

auginti ir ati- aukojimo n; sugebėjimo re!-, lauk‘ p,auk jas kiek.
kalauja ir is motinų. tevų-iį^ užsimovjJmo. Vartoki

. gy-.
vulius tinkamai auginti, tai; 
tų žinių trapaus kūdikio au
ginimui ir auklėjimui dar, 
daugiau reikalinga. O ju 
mes dažnai neturime ir ne-i 
sistengiame Įsigyti.

Mes dažnai pačios sa
vimi perdaug užsiėmusios. 
Mes noiime gyvenimu sma
guriauti, nenorime tų malo
numų atsisakyti vaikų la
bui: mėgstame namus pa
likti. Įdomioj draugijoj kuo 
ilgiau pabūti, vaikus pati
kusios gatvei auklėti. Mes 
dažnai neturime tinkamų 
atsakymų Į vaikams Įdo
mius ir opius klausimus, ne
sirūpiname pirma tokius 
klausimus jiems išaiškinti. 
Į juos atsakymus duoda ga
tvės draugai. Tie draugai 
tampa autoritetu visais 
klausimais. Vaikai 
nuo tėvu.

Mes vienos 
pašalinsime 
nusikaltimų, 
sos būsime 
uždaviniui

motinos ne-
i minkšta muilą ir drungnas;

jaunimo
muilo putas.

Nedžiovink kojinių saulė-visų
bet jei mes vi-' je ar prje karštų radiatorių.. 
tinkamai tam:Saugok kojines nuo visokių! 

pasiruosusios,.daiktų: segtukų at-! 
daugiau savo vaikams pasi- laužų, nagų, žiedų ir t.t. Jei! 
aukojusios, mes galėsime jų; ranj-os ^Ta šiurkščios, užsi-! 
sielose Įskiepyti tvirtesnių; maufc pirštines kojines! 
doi orinių pradų, kurių dau- plaudama ar jas užsimau-' 
geliu atvejų nepajėgs nu- dama
stelbti nei neigiama gatvės į Būk atsargi užsimauda- 
ir kitos aplinkumos Įtaka. ;ma kojines. Niekados ne- 

Lietuvė Miamietė griebk už viršaus ir ne- 
—— — --------  ! temok iu ant kojos, bet su-j * - * ?

BĖDOS DĖL KOJINIŲ j viniok jas, pirma užmauk ir 
_____  Į pritaikink pirštus, kulnį ir

Amerikos moterys daug j tada švelniai viniok aukš-.
bėdos turi dėl nailoninių i------------------- ---------------
kojinių. Peniai mes, kad NaujausiOg kliygOS

VILTIES GIESMĖ

Vėl, vėl pragydo vyturys...
Atverk dienos vergams duris
Būties vainikas—tam, kas drįs...

Palaimintas drąsus sūnus—
Jis žemės pilnaties panūs.
Atspės jo amžiaus sapnus...

Tu savo skirti pats lemi,
Tad sek bebaime širdimi
Ir tavo piūtė bus laimi...

Užburs laukus viltis tvirta 
Ir bus kaip žiedas visata— 
Palaiminta būties našta ... —

Tad eik, Į amžius kelią grisk 
Per žemės dumblą linksmas brisk,
Ir būk galingas—įyžkis, driski

Jurgis Baltrušaitis

JUOZAS GRUŠAS

Gera širdis
‘ (Tęsinys)

0 Avyžius galvojo: “Išlūžo tau! Sakyk, nenoriu 
skolinti — ir viskas. Pavydas, niekas daugiau... Gerai 
žinau — čieeka puikiausia”.

—Tiek javo turėdamas, seniai galėjai įrankį nu
vežti i kalvę,—ištarė sausu balsu ir ėmė ieškoti kiše
nėje pypkės.

—Reikės...
Valandėlę abu tylėjo. Petkus pasilenkęs, lyg nebe- 

, norėdamas su kaimynu kalbėtis, vėrė virveles maišams 
i užrišti, o Avižiui vis nesisekė pypkės užkurti. Tai deg- 
i tuką vėjas užpučia, tai taboka drėgna. Pagaliau supy- 
; kęs įgrūdo pypkę į kišenę ir nueidamas sumurmėjo:

—Tokio menkniekio reikės važiuoti į kitą parapiją.
Grįždamas galvojo: štai tau gerasis kaimynas! 

Tik blogo linki kiekviename žingsnyje. Gerasis! Pa
siutęs gerumas! Praėjusią vasarą visą miežių galą nu
ganė. Pats buvo užmiršęs apie atlyginimą, bet, aišku, 
tik dėl akių. Štai jau kuris laikas — nė pusės žodelio. 
Užmiršo! Kur tau užmirš: sąžinės žmogus neturi, štai 
kas yra. Prisipylęs sau klėtį javų, jK>nas, girdi, o ki
tiems špygą rodo.

Kad taip kas imtų ir šnibšteltų vokiečiams — tai 
būtų juoko. Pats nustebo tokia mintimi... Atsisukęs 
vėl pažvelgė į kaimyno svirną, ir dar labiau užvirė 
širdis.

“Aš tai ne, galvojo, bet šiaip kas gerai pažįsta
mas su vokiečiais galėtų pasijuokti jų neakylumu. Kas 
čia tokio, nieko blogo nemanydamas, išsikalbėjęs taip 
pro pusę lūpų—šnibšt... Būtų tik teisinga Dievo baus
mė... Žinotų, kad nereikia laikyti už nieką kaimyno, 
kuris tau tik gero velija. Kiek taip atsitinka, kas to
kio... Aš—ne! Bet kodėl? Sakysim, kad ir aš... Kai 
žmogus jautiesi nuskriaustas... Ne, ne!... Bet norė
čiau matyti, kaip vokietukai išpūs akis, išgirdę tokią 
naujieną. O kai atvažiuoja... oi Petkau, nulūžtų tau 
rageliai...”

Ūkininkas pabraukė ūsus į vieną pusę, pabraukė į 
kitą. Net akyse šviesiau pasidarė nuo tokių minčių.

“Galėtum ir nebegrąžinti nuganytų miežių, tu, Pet-
iwn. tSBSl or&oiti tziVin n i* oralini

tyn. laukė 56-to gimtadienio.

Kas per mane, žemės mažiau, o javų pilna klėtis, o tu, 
į kaimyne, vark po šiaudus su ta rugių krūvele”.

Parėjęs, stipinėjo po kiemą, nežinodamas kokio

ir munnėdamos. nupirkome 
ju 691,884.000 pora. Taigi, 
kiekvienai vylesnei kaip 14 
metų moterei teko apie 12, 

tolsta pora, tačiau buvo ir tokių,}
kurios per metus pirko 60!^^^ 2

ANGLU 
DYNAS. 
psl.. retiajravo \ 
viršvliai. Kaina

Jei kojinėj pasidaro sky-j Jo ilgėdamasi ir negalė- ^al^° griebtis, 
lė, patikrink savo kojas ir'dama tą dieną kitaip pa-J —Kas šiandien veš pieną? paklausė Avižienė, is- 

žo-į batus. Sutrintas vietas sten-igerbti, skiriu $10 dviem; kisusi pro duris taukuotą nosį.
Avižius pakėlė galvą, valandėlę stovėjo smarkiai

LIETUVIU KALBU
Apie 2n.oon ž<Hižiu. pajaijnti. taipgi ir kie-1 “Keleivio” prenumeratomsBaravykas. Rieti 1 i » ; 1

tas batų pamušalo vietas, ir 2 kalendoriams Vokieti-
Visuomet pirk mažiausia• joje . gyvenamiems lietu-; nesuprantamas jausmas.

čiulpdamas pypkę. Staiga krūtinėje siūbtelėjo keistas

PAVASARIS ATfeJO

Mergaitė" džiaugiasi gražiai pražydusiomis tulpėmis.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

AMŪ.r.4 VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

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

KELEIVIS
E. Broadway So. Boaton 27, Maaa.

Patariu ir kitiems; 
progomis dova-

poras tos pačios rusies.: viams.
Kai kiekvienos poros po įvairiomis

ickininku^ukihmo: ĮdomtefaGĮ koįinę vis noti "Keleivio” prenuinera-*
i vaizduotas tas ivvkis. apie kuriidar turėsi vieną porą gerų. tą. nes “keleivis lankys o2 
dabar mažai kalbama. Pirma} Taigi pirkdama dvi poras, kartus ir jo gavėjui 

(dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00. iŠ tikrųjų gausi tris.

į drius Valuckas. Įdomus roma- 

Inas iš 1935 metu Suvalkijos!

! NEMUNO SŪNŪS 

‘lis, 426 psl. . . .

antroji da- 

. . . .$4.00? JUOZINIŲ PROGA

vaitę primins tą, kuris 
jį padovanojo.

kas sa-
jam

Į DANTYS. J u Priežiūra, Svei-;

—Aš.
Anksčiau jis nekados neveždavo. Leisdavo samdi

ni ar žmoną. Negalėjo žiūrėti, kaip tie atėjūnai suver
čia i katilą jo kruviną triūsą ir nė dėkui nepasako. Bet 
šiandien taip norisi pamatyti vokiečius ir tuo pačiu 
kartu galvoti, kaip gražiai jie galėtų sutvarkyti Petkui 
klėtį. Jis, be abejo, nieko nesakys, bet šiaip tik pa-A. Liutkuvienė

Keleivio” • dminis-U"a‘vos’ juokais ir užsimins, ką pažįstamą sutikęs. 
Vieni mini gimtadienius, traeija dėkoja už pinigus. Išvažiavo. Visu keliu galvojo apie savo kaimyną.

....... * , • • juo daugiau galvojo apie blogumą, juo kaimynas da
rėsi panašesnis į velnią. Miežių neatidavė, čiečkos ne-

P.S.

vardadienius, o darki- Laikraštis ir kalendorius 
Gu«en-Gu«taini< Knvgaj^ems aW tos dienos ispuo- siunčiami šiais adresais: W. 

gerai pavaizduoja, kaip dantų“la vjeną dieną. Tokios pro-' Megis. Etzenricht 89 Bei j paskolino, iki šiol slėpė nuo jo tą milžinišką turtą ir 
i priežiūra palaiko kūno sveika-;SOS Plotoj turėjau ir aš Weiden (Obf.). Germany ir! visados jam tik blogo linkėjo. O dabar sumanė paši
lta. 190 psl., kieti viršeliai, garbę dalyvauti. Tai Juo- J. Dūdas (21a) Loehne Ort 
kaina ..... $4.00 zo Ramanausko, gyv. 219 16, Kr. Herford, tVestf.,

! Plvmouth ‘ ’BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, | 

vertė St. Vainoras ir V. Givin-

į kata ir Grožis. Parašė dr. An- 

• tanas

St. Bridgetvater, Geimany. 
Sveikinu juos dar

. .. . ..*} kartą ir linkiu rišo geriau- „ .skas. lo {domiausių pasakų Pasak rašytoją

visame pasaulyje žinomu Brolių ' ’. . . i*rgą. diplomatija yra—slykš-

‘ Grimu raštu. Pulki dovana vai-1 Š.la naudojuos pa- čiausią dalyką gražiausiai pa -

u.irn no išvėdinti ir savo mylimą sū- Mkriu o pasak rašytoją Ros-

kam.......................... ’ * 'nu esanti už nlačiuiu ifiriu tan<h’’ salima pažin-. nų, esanti uz plačiųjų jurtų ti a |o kaj jjs sumjinij|i sle_
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- manų, kuris kovo 19 d “

Isaac

viekas. Atsiminimai iš 1939-; 

-1915 metų, kuriuos autorius,' 

rašytojas ir diplomatas, pralei- 

lo PTSOrū’i’Oj. prie Italijos sie

nos. r-a (Talis 453 psl. . . .$4.50.

JŪRININKO SINDBAD NUO- 

TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 

surašyti knygoje "Tūkstantis 

ir viena naktis”. Iliustruota, 

puiki dovana jaunimui, psl 108,; 

kaina .................................................................................................. $2.00. j
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 

Ieva Simonaitytė. Įdomus ro

manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi

mo. 228 psl., kaina..................................$2.50.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivi.”
636 E. Broadvray 

So. Boaton 27, Maaa.

SU- pia savo nagus.
naaaaaaaaaaoeaaaaaoooooooo

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\| 
ga užrašiau jai “Keleivį.” 1 
JI labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, aukrele, ačiū”...

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

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

E. Bvondwny, So. Bo^sv 27,

gilti, pasipūsti, girdi, ne aš prieš tave, o tu prieš mane 
turi lenktis. Reikėtų, oi, reikėtų tokiam biesui. Velniui 
dūšią pardavęs, mat, ir aitvaras jam padeda. Net žiur
kės ir tos ne Petkaus, o jo. Avižiaus, jjo šiaudais 

Gold- paslėptas grūdas naikina.
Artėdamas į priėmimo punktą vis darėsi nerames

nis. Susijaudinęs galvojo, kad dabar kaimyno likimas 
tikrai jo rankose. Užtektų tik poros žodžių, tik pusės 
žodelio... Bet ne, ne, jis to nepadarys! Kažkas viduje 
grumiasi ir neleidžia. Pagalvos, pasigardžiuos, bet su
sivaldys, nutylės, šimtas velnių, nutylės! Smarkiai trau
kė kietai sukandęs pypkę ir nuolat ragino arklį, kad 
tik greičiau nuvažiuotų.

Priėmėjas išpylė pieną, atsivertė knygą.
—Trijų literių trūksta, — pasakė lietuviškai, bet 

minkštu vokišku liežuviu.
—Vakar trūko vieno, — vapaliojo žiūrėdamas iš

margintą lapą,—anksčiau — penkių, vėl trijų. Iš viso 
tiūksta penkiolikos literių. Jei ryt neatveši |>enkiolikos 
literių daugiau — atimsim visas karves. Supratai?

Avižiui net akys užkaito. Dar penkiolikos literių! 
O Petkui, žiūrėk, netrūksta nė lašo.

Giliai atsikvėpė, pažiūrėjo į raudoną priėmėjo 
veidą ir tarė drebančiu balsu:

—Kas turi paslėpęs pilną klėtį javų, tas gali at
vežti ir trisdešimt.

Raudonas veidas ištyso.
—Kas turi paslėpęs, kas? Sakyk!
Avižiui širdis šokinėjo, kaip įerzintas pririštas šuo. 

Bet ūkininkas valdėsi ir mėgino juokauti.
(Bus daugiau)
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Kl • • nauskas, V. ir B. Vasilevs- Aukojo: Vytauto klubas vizijai aparatai veik tiek m.rstanč.o žmogau* % arginga* gyve- iaieskoma> V/auta* Juknevuiu.-.M M -rr _ - _ _ _ , <•,< ,, . .7 i • i i l~ a. nimas paprastai buvo dar labiau ap- kilęs iš .Mi.iaivių kaimo. L kmerge*

(I I r S F) O H fl P H C 1 kv---- PO $2. Kiti aukojo po $25, SLA 173 kp. ir S. kastuos, kiek dabar varto- sunkintas dideli-s baimės slogučiu, rajono. I pat ar įj žinantieji au
v » VOĮ/VUUI, uvijvo mažiau vjso aukų su. KriauC.iūnas ,)O ?)0, j. Ja- jami: spalvoti vaizdai bus *Į*.................

'—" 1 inkta <S5 dol. 80 ėt nas So. Po S2 aukojo: V. galimi rodyti ir dienos švie- nybėmis rytoj. Kaip gražiai Jobas
Miknių šeima, V. Slepako- visiems aukojusiems nuo- Kapeckas, Grauzdės, S. soje ir dar daug ko naujo ghnV ___

vas, A. Sprainaitis, D. irSt. širdžiai dėkojame, o nega- Morkūnas, A. Baumilas, J., laukiama spalvotos televizi- >į£». dausre,io nelai', r>ak.;kau Ado!fo Mazak> įš Darbe

PATERSON, N. J.

^liepkite adresu:
?.! i . Auna Aukštolis 
*.»7» !><• Kaili Avė. 
Brooklvn 21. X. Y. *11

Suaukojome $655

Minėdami Lietuvos vals
tybės Įsteigimo ir nepri
klausomybės atkūrimo šven
tę, Paterson*, ir apylinkės 
lietuviai aukojo kovai dėl 
Lietuvos išlaisvinimo:

Lietuvių piliečiu klubas 
—$75. Po $25 kleb. kun. 
.1. Kinta, Krukonts ir Fab. 
Saranka. Po $2f«: Rob. But
kus ir J. Tumavič’us. Kun.
V. Demikis $16. Step. Au
gulis $15. G. Klimas, Kon
dratavičių šeima ir J. Ja- 
sys — po $12. V. Baltutis,
VI. Stanaičiai lr A. Gudo
ms — po $11. A.L. B. Pa 
tersono apylinkė, šv. Kazi
miero d-ja, Ad. Aidukas. 
Ant. Aidukas, Aušiūra. A. 
Eitmanas, P. Iškeliūnas, J

Stanaičiai, A. ir J. Rugiai, Įėjusius minėjime dalyvauti Steponavičienė, B. Plain, jos srityje. 
\ Rubuževičivs ir A Žič- savo aul<3 prašome tuojau Gurskienė, F. Jurgelevičius
kus - po sio.Tdtat.kcip-' geikt? J0™“*“ .“•»• .•’•>' ^učin^ai: 
šai S7. M. Radauskai ir Pr.'Spiainaiciui, ai- kitiems ko-, Riti aukojo po si „• ma- 
Vilimas - poS«. Pabaltijo J”1“*0, “!*"?• Vb-.au-: Stati.
moterų tarvbos lietuviu at- h08 lssl*t<>s, Am.enl®?į Aukos pasiųstos Altui ir

PRANEŠIMAS

Kartumas, kokio žmogus susilaukė ‘ nų ir taipgi Juozapo Mazalo. gyv. 
po nusidėjimo, neturėjo pasilikti am-: Paterson. N. J. Adolfo Mazalos duk- 

J. Vlks žinai. “Džiaugsmas ateina rytmety-. tė Petronėlė Lietuvoje nori žinoti
___________  je.” rašė Dovydas. Jei tat pašalini-! ar jos tėvelis dar gyvas. Prašau at-

1 ----  ■ mas Dievo maloningumo užtraukė ' siiiepti ar žinantieji praneškite šiuo
ant žmogaus paderinės tamsybės (adresu:

I heodore Mickus 
35 I.av.renec St. 
Nete Haven. Conn.

ūkanas. aptamsinančias jos ramybę 
ir laimę, tai išaušimas rvto, reiškia i

.......u .. .. . . Jilt , - - Pianešame Worcesterio ---------------------------------------
itnvvhps ldnhac Ve Anon HCtUVlU tarybai kOVai der Balfuj Rengėjai dėkoia vi- Bostono apylinkių lietu- ' sakydamas kad -atgaivinimo laikai! Paieškau savo giminių: Petrušaitie- 
eio\yoet» hlUUdb, VC. AULU • ,. . . . J . » j att‘ls nuo Viešpaties veido. Dievas , ,-s Mariios Petrušo Poliau- Kogu-

t r..uj.. iz..z.„i.~..„ Lietuvos išlaisvinimo. siems aukotojams. viams. kad Woreestervnar-!M»kr. ..............................:f‘s •,a‘1'°' viruso ionau., nogu

<15

lis, J. Kalėda, Kažukaus-i 
kas, Kepenių šeima, Kerai-: 
čiai, J. Kuzinevičius, Leka-Į 
vičius, Liaugaudų šeima, A. • 
Masionis, Kl. Praleika, A. j 
Presternik, Sarpalienė, J. Į 
Sprainaitis, Stankienė, Pr.į 
Stanaitis, V. Stanaitis,

Komiteto

L0WELL, MASS. 

Šitaip mes minėjome

Lietuvos nepriklausomy- 
M. j bės paskelbimo sukakti ren- 

Šaulienė, Toleikis, J. Urbo-'gė Vytauto klubas, parapi- 
navičius ir A. Vaičiūnas—!ja ir SLA 173 kuopa. Be 
po $5. Adomaičiai, čižiū-j kongresmono Janas ir bū
nąs, Latvis, NN, Senulis ir vusio miesto majoro, lietu- 
Žiliai — jjo $3. J. Baublis. I viškai kalbėjo kun. P. Ša- 
Baltuška, J. Bieliūnas, Ivoš-! kalys ir dr. J. Leimonas iš 

_ _ kai, Jasulaitis, Litvaitis, Po-! Bostono.
Jakubavičius, S. Jurkšaitis? vilonis, J. Sniečkus, Tar-; Meninę dali atliko S

SIŲSKITE Į LIETl’VĄ Pavasario Bargeno Siuntinius 
Pasiūlo

TAZAB 0F LONDON
SIUNTINYS MOTERŲ DALYKŲ Sll N’TINYS VYKŲ DALYKŲ 
1 kuponas—3 jardai Worsted 1 kuponas— 3 su trečdaliu jardai 
Tennis "B” fancy ir 1 pora vii- Worsted Tennis “B’’ fancy nu-ly- 
nonių kojinių............................$23 nas. rudas, pilkas ar juodas .$23

l*r»e •• pridėkit: batukas, apati- Prie to pridėkit: pamušalą, koji
nius. nertinukų, gražaus šilko ar nes. marškinius, čebatus, šliures, 
medvilnės bliuskelėms ir sukne- • pirštines, skustuvą, amžiną plun- 
lėnis. Į ksna.

EKSPRESO MAISTO PAKIETAI
$21.."»«

15 svarų cukraus 
4 svarai miltų 
1 svaras sviesto

viams,- kad Worcestery par- į atkreips -avo veidų į visą žmonija ii i tienė- Eugenijos. Cižausko Alefc- 
duodama lietuviška batų į ^k’as feZak°v -2taUn«r Jm‘i :an<\r"-/ižaasl“) Dominyko ir «-

* šviesa i.sMasKj s pasaulio verkimo Į zaasko Juozo. Jie natvs ar juos zi-KULTUVE TUOJAU BUS krautuvė (shoe store). Biz-
1 niS isdll btaS pei 40 metų, anoje dieviškos malonės dienoje pri 

Tradicinis Balandžio leidi- geroj gatvėj ir geroj vietoj.i*"1* I?'.evo ir.ljlau-
nys — Kultuve aprašo 100- Jei kas iš lietuvių nori ' karalystės įstatymų.
temų ir šimtą asmenų. Ne- verstis batų pardavimu iri <Bus tiau"la,n
šališkas lietuviško gyveni- turėti lengvą, švarų ir pel-‘ ^)au/S
mo pavaizdavimas. Už 25 c. ninga darba, prašom kreip-1 neturtingiems veltui, turime ir ma-;v?s...PayaP- Ji; r>ats ar •>» žinantieji 
pašto ženklais gausit Kultu- tis į ^inių Remokamai- a^u:

nakties ūkanas įr jo ve:do šviesa at-; nantieji atsiliepkite: 
gaivins ir palaimins visus, kurie 1 Pakas Jonas

Kybartų rajonas
Totorkiemio paštas
Kolūkis ".Meiliūnai'' Lietuva TSR

(14

Paieškau savo sesers sūnaus Jono 
Gir’ėto iš Kleboniškių kaimo. Sudu*

vę Į namus. Rašykit: Kul
tuvė, 373 So. 2nd St. Broo
klyn 11, N. Y.

TELEVIZIJA

Family Shoe Store 
27 Millbury St. 

\Vorcester, Mass.
(Skelb.)

šom kreiptis: L. B. S. .A. 3444 S. Li-i 
tuanica Avo.. Chicago X. III.

Charles Cisevich 
C’apac, .Mich. *17

, Blaževičiūtės vedamas pa- (Atkelta iš 5-o psl.)
lapijos choras ir dainininkė', . . • , , ,c 1Z - - >< v toiami ir duodamos spalvo-i S. Daugehene is Manches-j į ul.o„.amos Deia* iie

; terio, N. H. Be to pianu P'ogiamos. ueja, jie
skambino jaunas gabus mo« 

į kinys Grauzdė iš Nashua, 
! N. H. ir mažos mergaitės 
{Norkūnaitė ir Heamal. Pir- 
jmoji vaizduodama Lietuvą, 
• o antroji Ameriką, pasakė 
; pritaikintus eilėraščius.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

' Paieškau savo sūnaus Vlddo Kaunec- 
PARDl'ODA.MI NAMAI i kio iš Vcviržėnų miestelio. Kretingos

Dėl mirties parduodu du gražius na-‘ a,,>^! - Cirdęjau. kad gyvena vaka- 
Imus. 7 apartamentai, karšta- van- : ‘'»“?.'»« Hertvne \okietijojc. Jis pats 
■ duo. gražus įvažiavimas, lengvos są- ar )*_ žinantieji atsiliepkite adre.-u: 

-"lygos išsi mokėjimui, abu tik už'
$15.50*1. Savininko tel. CA 7-S*>8»i. i 

(19 i

IšX I 'OM COJ AM AS BUTAS

Peter Kauneekis 
Ii 1. Box !*4S 
Scottville. Mich. »li

Paieškau Kazimiero Jarešiūno ir jo 
J Butas, 5 kambariai ir virtuvė, nau- sesers Jaresiūnaitės is Berčiūnų 
jai atremontuotas, antram aukšte, j km.. Panevėžio apskr. Turiu žinių 

■ ---- iš Lietuvos. Jie patys ar juos ži-

“ ATGAIVINIMO LAIKAI
(Bus daugiau) ..... .... . _o i-_ i du piazai. aliejaus sildvmas, karstas

dar nėra tobuli, dienos me-: 
tu tos spalvos nublunka, jei GE b* taaJ nkh.

kambarys nėra aptemdo-,kaĮp ’abai tamsi buvo u naktis:! Tikr\s tvkpimakks ‘---------------------------------------------------------------------------------------

maS. O svarbiausia, kad to- tie, ant kuriu Dievas leido šviesti i Todėl, kursai mane išpažįsta P° ■ rnje.;te|j<>, Prašom at'sili-ntf ' *
kili «in«lvntsii savo v<?ido šviesai, pamatė ir paži- žmonių akių. tą ir aš išoažįsiu po ' - «p sKIU spanoidl ieie\lZljai no tik nedaU)reliS( ’^rie, amžiams akių mano Tėvo Dangiškojo. Ale,: rC"u', tH.nar<|.^ Saki<
aparatu pagaminimas bran-' praslinkant tikėjo ir jieškojo Vieš-! kas manęs užsigina po žmonių akių,; ,‘4-’ \mc's St 
•giai kaštuoja. Bet jau tos ib •p”iik* "*v" .r;.b.I.k,.,.Šri. m,„.

<16 J
1»J

šiuo ad-

tamsi. nelinksma ir
į Tėvo Dangiškojo. Mat. 1*1:32-33.

A. A.Aukų surinkta $135.25. ,llu^s p‘ l'^ikti. , liūdna naktis. Joje pasižymėjo šalto-;
' Laukiama, kad UZ poros, ki- ji žmogaus nuodėmė ir saumylumas, j

— ----- -- ' į e,, e^l^ J* pasidarė liūdna dėlei kenčiančiu >1 - metų jau spalvotai tele- jr mirštančių vaitojimo. Trumpas!
BRI KNĖS LAPAI ........... - ! ______

MCHZ E*D A ai Ali > A Z* AEVVAIC* į;; Paieškomi Minalga lianas, JesilasP(tW tKA -------- Z---------- NAUJA GAUT NE §1 Petras ir Mandrijauskas Jonas. At-

*18 Petronėlė Jovaišaitė - Kvietkienė iš 
Sibiro paieško savo brolio Juozapo 
Jovaišo. kadaise gyvenusio Cicero, 

i III. Ji- pats ar jį žinantieji atsiliep
kite adresu:

J. B<išys
048 E. Broadsvay
So. Boston 27, Mass.

PAIEŠKOJIMAI
$31.00

5 svarai cukraus 
2 svarai miltų
2 svarai taukų
3 svarai razinkų
1 sv, kavos ar arbatos 
1 svapas sviesto 
1 svaras kakao 
5 gabalai muilo.

$3».M
1 svaras kavos 
J svaras šokolado
2 svarai ryžių 
5 svarai cukpaus 
2 svarai kakao 
2 svarai medaus 
2 svarai miltų 
2 svarai taukų 
5 gabalai muilo

rrie paminėtų siun-| auį^jau nurodytas U “p sn,nt,»rj 
tinių galit pridėt, va,-kajnas jeina visįas; rankines siuvamasis 
stų ,s musų katalogo Sovietų muitas ir pri- V\s,nas.'. »»<*>,d.onus ir 

statymo garantija. Ja‘^^s.

TAZAB OF LONDON
51 Reservoir St~ Cambridge. Mass., lei. Klrkland 7-9705

S23.M
10 svarų cukraus 
« svarai taukų 
2 svarai miltų 

Prie paminėtų šiūn-

Bruknės lapai yra|x 

vartojami nuo be-!>?

1itvarkingo šlapini

mosi, nuo akmenė

lių augimo, inkstų 

uždegimo, pūslės r5 

nedirbimo neveik- į k

I >

MIŠINYS GALVAI MAZGOTI
Į trumpą laiką užsitarnavo nepaprastai didelio skaičiaus 

Lietuvių pasitikėjimą. Atsiliepimai ateina iš visų kraštų. J-

it * retra:
>• siiiepti:
jį! Jonas Mandrijauskas

Krasnojarsko Kir. Zavod No. 
Dom 11. Kv. 16 U.S.S.RY2" 'c;

Amerikos Valstvbiu trečios

«X»eO©OGOOSXX*»«gJ«30tXXXX»CX)«Xi3G;XXXXX5G:XXN5Ct̂ XXXX»

Mokslas - Literatūra r- 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 $500! 

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

tinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.

SAULĖS RŪSTY’Be (romanas) sako: skaitai mane. nes 

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

kaina $3.00-
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, ku

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 

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

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi.

149 puslapiai, itastruota, kaina.................................................................................... . $4.00

ŠLIUPTARN1AI (Ameril ;os lietuvių gyvenimo knyga) sa

ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio

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

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

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

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

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

•Mooonenec«B0e0ee(»QAeanG(M9OO(xxxK»ee(xxxxx»)

lumo ir šlapinimo- K 

si kanalo. $2 sv- 

Trukžoliu šaknys nuo patrū

kimo, pasijudinimo, skaudėjimo Į j? 

po krūtine, dieglių. Suteikia'p 

^prakaitavimo ir atkosėjimą. (®

Kaina $3.00 svr.J 5

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį soNdarumą. rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES 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.

SIjA—mažamečiu apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

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

OR. M. J. VINIKAS
SSr W«ta Mb 9«mt, Nav Y«k 1, N. T.

Paieškau Antano Vičiaus. kilusio iš 
Salantų rajono, Kretingos apskr. Tu- 

: riu svarbių žinių iš Lietuvos nuo 
giminių. Jis pats ar jį žinantieji at
siliepkite adresu:

Mrs. M. Wikis 
115 Elgin St.,
Hamilton, Ont., Canada (16

{Paieškoma Survilienė Ona. Atsiliept: 
Ona Motiejūnienė 
Krasnojarsk. Kir. Zavod No. 2 

X! Dom 14 K v. 1<> U.S.S.R.

gentkartės Lietuvaitės rašo: ii i 

Iš Detroito F. Gustaitis i

rašo: Du sykiu išmazgojau galvą, atradau, kad aš visada
vartosiu. M. Kazlauskienė iš Cicero, III., rašo: Aš atradau.H ===== ■■ - ■ 1 - v =3

kad visi turi nors nejaučiamo niežėjimo, kas sukelia plauku ' PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI SIUNTINIUS Į 
slinkimą. NEW ERA tą viską pašalina. S- Straukas iš Ind.^!ssslt LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus vis dar 
rašo: Aš visiems patariu mėginti- Al. Jasinas, chicagietis *;

IsKslŠ in<nava'a. A ■<»>/«* g tumaiimai

sako: | 5-kias savaites atradau daug daugiau negu aš tikė-
H

Pelynos žole nuo'plaučių ne- * jausi; ve,in" visiems n’Wnli- 8 oz. butelį. Ka- įr
sveikumo, geltligės, karščiavi

mu. drugio ir nuo gumbo pasi- 302 Pearl Street Denver, Colo.

laikoma *
PARCELS TO RUSSIA, INC.

BROOKLYN. N. Y.
Si firma Įgaliota INTUKISTO MASKVOJE čia vietoje rinkti 

muitus už siunčiamus daiktus i SSSR.

Kadangi visos agentūros uždarytos, tai patobulinimui patar-

kėlimo, taiso vidurius jas ge- navinio ir paskubinimui siuntinių pristatymo į SSSR. kartu kli-

riant. duoda apetitą geresnį. 
Kaina .... $2-00 svaras. 

ALENANDER’S CO- 
414 Broadwav 

South Boston 27, Mass.

, : Puiku* ANGLŲ-LIETUVIŲ
Kalbų Žodynas

j Apie 20,000 žodžių, nurodyta 
{ištarimas, geri aptarimai lie
jinių kalba, rūpestingas žodžių 
parinkimas, vardų ir vietovar
džių žodynėliai, žodynas kišeni
nio formato, kietuose viršeliuo
se. 370 psl., kaina tik $400. 
gaunamas adresu:

TERRA
.TW3 So. Halsted St„ 

Chicago 8. III.
(Skelh.)

nadoje $2.25.
FR. BITAI TAS

jentų patogumui, jau iki šiol

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius:

Liatuwiu An-ilu ' 11601 Jos. t ampau Avė-. DETROIT 12, Mich. Tel- TO 8-0298
uie u tų-Anfių ir 6.{1 Albanv Ave HARTFORD, Conn. Tel. CHapel 7-51 GI

AO<"K Lietuvių, 121 Vermont St., LOS ANGELES, Calif., Tel. DU 5-6550 
78 Seeond Ave.. NEW YORK CITY’, N- Y-, Tel. ORchard 4-1540 

Galima teveik viską siųsti—nauji ir dėvėti rūliai. maisto pro

duktai. o taip pat visokiausi vaistai. Streptomicin. Penicilin, Ki- 

mofon ir kiti- Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui prstatomi 
per 7—10 dienu.

NAUJIENA! Dabar galima siųsti “ANTĮ - POLIO SERUM” 

Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabetais, 

akordionai. siuvamos mašinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo paraša- 

NAUJAS ADRESAS:

ŽODYNAS
A. LALIO

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu au 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boaton 27, Maaa.

LYTIES GARBINIMAS
Parašė T. J. Kučinskas

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

(Už kampo buvusios vietos). Tel- INgersol 7-6465, 7272
Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry

žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip' Maiga pnmajame aukšte. Patikrintas laisvas automibilių pa-

Suvalkijos Įvykių 
ISTORIJA
Dalwr visiems įdomu, kas dė

josi anuo metu Suvalkijos kai
me, kaip suvalkiečiai ūkininkai 
sujudo prieš tautininkų dikta
tūrą. kaip jie pergyveno perse
kiojimus ir terorą bolševikų ir 
\okiečiu okupacijose, bet visa 
šitai jūs rasite tiktai Andriaus 
Vai ucko romane

NEMUNO SUNOS 
Veikalas parašytas gyvai, įdo
miai. stiprus intriga, pavergian
čia nuo pirmojo puslapio, tiek 
stipriai remiasi į ano meto gy
venimą, kad daugelis veikėjų 
pažįsta save, nors ir po pakei
stais vardais. Romanas išleistas 
dviem tomais: l t.—280 psl. 
kaina $3.00, II t.—428 psl.. kai
na $4.00. Gaunamas pas leidė
ją 18.1 E. Minnesota Ave^ De- 
Iroit, Mich, pas vhnm knygų 
platintojus ir

TERMOJE
1133 So. Habted St. 

Chicago $. BI.
(Skelh.)

Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. 
Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik- 

I tai 1.50. Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane:
T. J. Kučinskas 740 W. 34th St„ Chicago 10, III.

sistatymas. Įstaiga atidaryta kasdien. Įskaitant sekmadienius, 
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 0 iki 6 vai- 
Firmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiunčia

mas neatidėliojant ir paskyrimo vietą pasiekia per 7 savaites, 

oro pašto siuntiniai per 7—1d dienų.

i
LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

Parodyta kaip kiekvienas Žodis rašomas lietuvB- 
kai ir angliškai, ir kaip jis angių tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

71

Keleivis, 636 Broadvrey, Se. 27, Mase.

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
<► LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viskR 
ir nusiųs greičiau Ir pigiau, negu kuri norą 
kita spaustuvė. PraSome kreiptis Šiuo adresu: 

-KELEIVIS”
638 Eaet Broeduray, Sovth Boetoa 27, Mase.
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Kultūros Klubo 
susirinkimas

Šachmatininkai suvažiuos 
į Bostoną

Pasižymi jauni 
šachmatininkai

--------- Kovo 31 d. Sandaros pa-
Bosi. moksleivių (Sehool- lalpose įvyko SLA 2-sios 

boysi šachmatų rungtynėse apskv. konferencija, kurion 
pasižymėjo Saulius Vaičai- buvo atvykęs Susivieniji- 
tis. Gediminas Kuodis ir mo prez p Dargįs įr sekr.
Edmundas Spirauskas. Da- dr. M. Vinikas. Iš 29 kuopų 
lyvavo 42 žaidėjai, nuo 12 atstovus atsiuntė 10 kuopų. . _ . .
iki 18 metų. Po pirmos die- visi dalyviai gyvai svarstė1 paisydami nuovargio 

...... . . „ sunkaus darbo, dažnai

SLA konferencija Vyrai, nenusiminkite

Jau 5 metus Bostone lie-

Dramos Sambūris 
į Worce*terį

» -i j • sekmadienįtuvisk, dainą puoselėja 1 & ..
Kudirką" vaidina 
ten’ Grafton St.

Bostono Lietuvių Kultu- So Bostono Lietuviu Pi- nos varžybų atkrito 26 da- Susivienijimo ateities veik 
ros Klubo susirinkimas bus ]iečiŲ Oiaugijos šachmatų b'viai. likę buvo padalinti j Įą? ieškojo priemonių, kaip 
šeštadieni, balandžio 6 d. . klubas. F.A.S.K-to Pytų 4 grupes po 4 žaidėjus, jų daugiau narių Įtraukti, kad 
vai. rak. International In- Apygardos pavedimu, ba- tarpe S. \ aičaitis. sukoręs Susivienijimas galėtų sėk- 
stituto patalpose < 190 Bea- ialldžio 13-14 d. d. rengia P*l'n}4 dieną 4-1 taškų. 12- mingai toliau veikti ir būtų 
con St. i. pas save Rytų apygardos metis Gediminas Kuodis su kam palikti tas didelis de-

Dr. mž. -J. Gimbutas skai- šachmatų pirmenybes. Jei 4*2 ii Edmundas^ Spiiaus- šimtmečiais 
tys paskaitą tema: "Lietu- nesusidarytų dviejų koman- kas .su $ ts. (R. \ enekus ir tas. 
vos \ akarų sienos pagaišo- du. vyktų pavienių žaidėjų *^ugi

Bostono 
Vincą

Worces-dovaujamas vynj cdo. as j <?rafton gt Juniol.
Jis tun sutelkęs apie 40:Hj-,h &h , ,ėje (Do|, 
dainą mylinčią ir balsą tu-( hį jr GlaftonJ tvi
nncių jaunų vyi-ų, kurie ne-1

po 
ap-

kampas). Pradžia 4 yal. po 
pietų.

“Vinco Kudirkos” vaidi
nimai Bostone, New Yorke 
ir Hartforde buvo gausiai 
lankomi.

sutelktas tur-

Manomaitis atkrito.

mus estų’ muzikas, baltų komandai $3.00. individua- 
koncertu organizatorius En- linėm varžybom 50 c. Pir-* *- i *
dėl Kaiam ir Ponia Kalant, menybėse galės dalyvauti 

Muzikinė dalis numatoma tik registruoti FASK sach-
programos pradžioje, todėl matininkai.
klubo nariai ir kiti prašomi' Pirmenybės greičiausia 
punktualiai rinktis. bus individualinės. Tikima-

Dr. B. MatuUonu

&A1

DR. D. PILKA
OfiM 1

ir
t M 4 
T *1 •

546 BROADWAY 
SO. BOSTON. MA88. 

Telefonas AN 8-1320

leisdami savo šeimyninius 
reikalus, ilgas valandas 
gaišta repeticijoms (įsivaiz
duokite, kad per metus bū
na apie 100 repeticijų, va- SIUNTINIŲ į LIETUVĄ
dinasi, beveik kas trečią REIKALU
dieną) ir visomis išgalėmis: Suin(Hančioms , u tu 
stengiasi, kad jų balsai v«sĮsiulltinius istaigoms p,.ane^
& •• - :ta, kad dėvėti drabužiai bu

tu įkainuojami kaip nauji ir paten- -v . , . -v / . muitas imamas kaip uz nau- 
yiai pa- . luitai yra šie: už nau- 

i veimę, viršutinius drabužius 
100’ -, už apatinius ir ba
tus 75*7, už medžiagas 50 
nuošimčių jų kainos. Iš to 

Choi*as yra dainavęs W.- matyti, kas pigiau siųsti.

1
TeL AT

Dr. John Repshū
UETUVIS GYDYTOJA8

Valandos: J-4 ir 4-8 
Nediiiomis ir Seantadiaaiais:

pagal susitarimą

485 Cel—mimo Road 
Arti Upk4a’s

pusė cho-
D. Ames: 1. Sprinsky 2’2 J- Arlauskas, apskrities pir- ro narių jame dainuoja nuo* 
tš.. 2. G. Kuodis 2 tš. Kuo-, mininkas. pat pradžios,
dis baigė lygiom su Sprins- Vakare Lietuvių Piliečių
ky. Dr-jos salėj buvo pokylis

--------------------------- buvusiems ilgus metus ap-
Senoji simbolika lietuvių * skrities pirmininkui inž.
tautodailėje Aleksandrui Čaplikui ir vi-

—.. cepirm. Kaziui BudvičiuiirMarijos Gim- , 1 .

B.Z. radijo stotyje, įvai-
• -kt a • z-, : Stasė Petrulytė - Majauskienė iš Si-1‘lUOSe .K. AngllJOS ir Con- biro ieško savo pusbrolio Jono Juo-

tippt įpilt vilioti tu m i 11 Petrulio iš Aluimelio vienkiemio,necucut valstijų miesiuo&e, Vabalninkų vajs. Girdėjau, kad jis
New Yorke, dalyvavęs ir įgyvena Cambridpe. Mass. Jis pats 

— jj žinantieji atsiliepkite adresu: 
M rs. Anna Kushleika 
".0:: Croad Street

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANKIUS)

^5 č^sse:
X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, ano T4 
534 BKOADWAT

SOUTH BOSTON.

Pirmojoje Amerikos dainų 
šventėje Chicagoje ir visur! 
turėjęs didelio pasisekimo, 
žodžiu, vyi-ų choras yra ta-! Patarlm^Itais'kU.iirm.^Jci jūs 
pęs tokiu dainą puoselėjan- e^u> su''irup7k‘- ar'ieteky vj.,ties« *V. . i • J tfali jums padėti. Ada ra kasdien nuoC1U Vienetu, kuriuo turėtu; » ryto iki 9 vak. Iš anksto ncreik su- 
domėtis kiekvienas kultui i
ringas lietuvis, turėtų jį vi-!^^,.^^,
saip remti. Bet didžiuma j ----- -------------------------------
Bostono lietuvių to nesu- RADIO PROGRAMA 
pranta ir choro didelio dar- Lietuvių Radįo programa 
ho neįvertina. Tą parodė į iš stoties WBMS, 1090 ki- 
choro rengtas kovo 31 d. ilociklų, veikia sekmadie- 
penkerių metų sukakties: niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
koncertas. iieną. Perduodamos lietu-

Tą dieną salėj buvo dau- viškos dainos, muzika ir 
giau tuščių, negu užimtu .Magdutės Pasaka, 
vietų. O koncertas buvo ti-' Biznio reikalais kreiptis į 
krai gražus, choro dainos Baltic Florists gėlių ir do-i 
skambėjo darniai, papras- ’an,l krautuvę, 502 East' 
tai ausiai daug darniau ne- 8roadway, So. Bostone,
gu kitais kaltais. Koncertą TeL S0 8-0489. Ten gau-

si. ka<j lietuviai šachmati- 
1 ninkai suvažiuos i So. Bos-

Naują Di. ......(jjugjgugjg vajaus metu na-
butienes knvga "Aneient ......

toną iš Hartfordo. Water- Svmbolism 'in' Lithuanian P"™“™““ “8an.lz?-
---------- būrio. Brocktonoir New Folk Art" (anglų kalba)į * Tumavtctenei ,r

Ši šeštadieni, balandžio Yorko su dr. J. Repečka ir pasiėmė išleisti Indianos .* . e. J11 n U1. l)aS^ \
6 d. 7:30 vai. vak. Sanda-ĮS. E. Stakniu priešaky. universitetas. Knvga turės: snlenl^]m2, . al1?ls'R
ros patalpose (124 F St. r-112 psl. teksto ir 160 ilius- į,r0<? ,A'C.aP.hku’ !r.K.Bu-

klubas rengia kortų vakarą Retas vakar., racijų is senovisko Ketūnų j Tumavičienė ga-
haudies meno. Knyga bus,vo dovanų ?5#> j. GedX

Sandaros Moterų Klubo 
kortu vakaras

(Whist palty b 
riamas vyrams.

Pelnas ski-
Jvairių tautų liaudies šo- P’^ta i kietus viršelius. Ma-j

Bus skaniu užkandžiu, ge-i kiu vakaras ruošiamas Bos- noma, kad ja domėsis*   _ _ . ; * , • . ir!
į-u dovanu. Visi kviečiami' tono lietuvių tautiniu šokių lietuvių visuomenė. -^n gl^Ž1l k*lb? Vr?’

ateiti savo laimės pamėgini grupės balandžio 28 d. 3 v. Kas norėtų šią knygągau-į*e P- Kapris, be jo kalbėjo 
ti ir maloniai vakara pra-! popiet So. Bostono Thornas ti, prašomas iš anksto užsi- dr. M. Vinikas, adv. J. Gn- 
leisti. * Park mokykloj. Dalyvaus sakyti. Prenumerata, siųsti ”*

-------------------------------- įOnos IVaškienės vedama autore>: 4 Rutledge St.,
,11. •venui peršviečia plaučius D /\.at znuvmuiiv 1U Toni i vtin Bostonx auumu--------- 32. Mass. Kaina

! Šokių Grupė ir ukrainiečių, j 2.50 dol.
So. Bostone 2 mėnesius <-'ek4 ir slovakų, len-

Bridgetvater, Mass. (15

Tel. AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakantis 
br. Amelia E. Roti d 

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomn—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 
3OUTH BOSTON. MASS.

galius ir visi pagerbtieji.
Dainavo V. Mongirdaitėį

ir B- Povilavičius. iiems— r v

akompanavo V. Minkienėir 
V. Strolia.

Svečių buvo apie 290. Jų 
tarpe matėsi Michelsonai, 
dr. Pilka, dr. Pašakarnis, 
dr. Landžius, dr. Kapočius 
su žmona, Namaksiai, Vin- 
ciūnai, S. Kesler, J. Jan
kauskas. P. Brazaitis, J.

Lankėsi A. Tri f aidasku. armėnu, airiu, škotu ir * «. *-7 *•
jų orkestrai ir kitų tautų šo
kėjų grupės.

Visas pelnas skiriamas A. Andriulionio rūpesčiu 
vien lietuviškiems reika- neseniai atvyko Į ši kraštą 
lams. Bilietus i vakarą ga- iš Paiyžiaus. Trifaldas yra 

ir Įima gauti Lithuanian Fur- geras siuvėjas.
v. niture Co.. Baltic Florists--------------------------------

Automobilis su Rentgeno! kiautu\ėje. \ akauzų kiau- Sandaros Moterų 
aukščiau minėtom tuvėJe ir grupės šokėjų. Klubo sukaktis

Rentgeno spinduliais veltui 
j>eršvies plaučius visiems 
nuo 18 metų amžiaus pir
madieniais nuo 1 iki 5 vai. 
p. p., antradieniais ir penk
tadieniais 9 vai. ryto iki 5 
vai. vak.. trečiadieniai; 
ketvirtadieniais 1-9 vai

aparatu
J. Ž.

Mūsų Įstaigoje lankėsi 
Albeitas Trifaldas, kuris

Taurinskas, Minkai, Kont-! klaWtis.

paįvairino ir jo meninį lygi 
pakėlė solistai Stasė Dau
gėlienė ir Stasys Liepas, ku
rių galėtumi dieną nakti

aamas ir “Keleivis.”
Steponas Minkąs.

valandom nuo balandžio 1
iki 13 d. stovės prie First
National Store. E. Broad-
wav. tarp K ir L gatvių. • T.

* . , ... . _ ‘ Is Pittsburgho kilęs J. P.Nuo balandžio lo iki 22 D , - -• ,, . c. i , :Pabarc-us tarnauja šio kras-d. one Stop and Shop krau- , , , •... ' . 1 . z.,to karo laivvne ir turi leite-tuves. \\. Broadu ay and C 
Street.

Nuo balandžio 29 iki <re-

Kap.
__________________ , Bostono Sandaros Mote-
J. P. Pabarcus Bostone rll Klubui balandžio 8 d.su-

rim, ^Vadeliai, 
Jurgeliūnai iš 
yvorcesteriečiai

Balukoniai,
Brocktono,

Kad koncertas bus ge
ras, tas buvo iš anksto ži-

o vis dėlto, kaip mi- 
Kraučelis, Dvareckas ir t.t. Į nėjau, Į jį atsilankė paly-j 

Vakarienė buvo karališ-!^nd Pe.^aV^’ Gaila

Mitrikas, i noma,

kanka 20 metų. Jis tą su- ka nes ja |aošė rjsas dide. ir turi laužti frontą, kol jis j 
kakti rengiasi iškilmingai jjg patyrusių šeimininkių hus V1.sl^kai pralaužtas, kol. 
paminėti gegužės 19 d. " ’------ -----------

Boston Homes C o
545 K. Kroaduay, So. Boston 

Telefonas: AN 8-0605
Tarpinnikauja perkant ir par- 
luodant namus, biznius, ūkius ir 
kt. Parūpina paskolas ir teikia 
patarimus kapitalo investicijoms. 
Patikėtiniai:
BP.UNO KALVAITIS AN 8-C.412 
VYT. STELMOKAS FA S-201G

A. J. NAMAKSY
MSAL BSTATE * INSUHANCS

408 W. Broadsray
SOUTH BOSTON. 1IA88. 

Office Tel. AN 8-0948
Hm. 37 OHIOLB STBBHT 

West Bosbarr,
TeL FA 3-5515

KETVIRTIS < CO.

r.anto komanderio laipsni.
Šiuo metu jo laivas, kurio
kapitonu jis yra, stovi Bos- 

gužės 6 d. prie Supreme'lone 
Market V. Broadyvay and 
Perkins Square.

Atsiimkite laiškus

M visu Įstaigoje yra gauti 
laiškai: Jonui Pliknevičiui 
iš Lietuvos ir Bogusui Rim- 

Leit. kom. Pabarcus ge- kui iš Brazilijos. Prašome 
.. .. '•a’ kalba lietuviškai ir atsiimti darbo valandomis.
Nuo gegužes lo iki 18 d.: ?kundžiasi, kad neturėda------------------------------

prie South Boston Health, mas progos būti lietuviškoj V- Biržiškos antkapiui 
l nn. 133 Dorchester St. draugjjoj vis labiau pamirš- Prof vačkm. Biržiškos 

Nuo seųuzes 20 iki se- tas lietuvių kalbą. .Jis atsi- antkapjuj i. Sirutaviėienė 
gūžes 2 < d. pne Elm Farm lanko i Lietuvių Piliečių aukojo $5
Store, Dorchester St. and Draugiją ir čia gauna lietu- -- -----------------------------
E. N'inth Street. viškai pasikalbėti. Gegužės Lietuvos istorija bibliotekoj

Nepraleiskite šitos pro- mėnesi jo laivas aplei-
gos. " džia Bostoną.

štabas: A. Kropienė, P.Yol \isį pradės branginti savąij 
mantienė, M. Simonienė, dain3 lr linkėJ°’ kad cho-;8 
M. W adelienė, Z. anulie- p0 koncerto choro kuk 
nė, E. Keslerienė, P. Vir- iiose vaišėse ten buvę kul 
bickienė, M. Kiimelevičie- tūrininkai choro dalyvius S 
nė, M. Russell ienė, A. De- ragįno nenusiminti, supras- 
bafski, A. Žane, J. Arlaus-kad jie yra kultūrinio ; 
kienė, H. Hayerton, A. baro smogiamasis / vienetas 
Adomaitienė, B. Stravins- ras tobulėtų, kad jame ma- 
kienė, D. Kesler, A. An- tytume dainuojant tėvus ir 

jų vaikus.
Rep. J. V-gas

driulionienė.

jciūnūiiZZZZZZZZZZZTSS |
Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės Į

Praną I^mbertą
REALTOR

17 t pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Laikrodžial-Deiasantai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4640

flood square
HARDWARE CO.

-A. J.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 West Broadvvay So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i I.IETI’V-5 *r VISAS 

kitas 1(1 SIJOS valdomas sritis
i- iia;i<lotu rūbu. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir
hjtr < . y i-a-' išlaidas ;r SSSii muitą apmoka siuntėja- 

y ai-l ils ir

A. Januškevičienės rūpes
čiu Bostono viešoji bibliote
ka Įsigijo net tris d r. V. 
Sruogienės parašytos Lietu
vos istorijos egzempliorius. 

S. Janeliūnas ligoninėje

Lietuviu Darbininku Drau-*. <•
gijos centro valdybos na
rys Steponas Janeliūnas su
sižeidė ir guli veteranų li
goninėj (Jamaica Plain)

medžiaga galima užsakyti pigiau šioje istai- a,’d D-8. LDD 21 kuopos 
katalogių. nariai prašomi ligoni ap-

'kite siuntinius mūsų adresu Pačių siunčia- lankyti.
is negali būti didesnis kaip 18 svarų.--------------------------------------

siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, Lankėsi P. Dargi*
Jums, kiek kainuos persiuntimo ________

"<l |V
1

m o 
|dek 
siunt m ;

l-taiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. 
Vi-i siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauta o per-iunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun
čiame xU IN'TI'RISTO įgaliojimais.

>• ' .... ; rnrru.m: kasdien nuo 9 iki 7 vai vak. ir šeštadie
niais Bilo 9 iki 2 vai. po pietų.

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

Praš> kitę
toliau 'iųs 

[■r«kiu >vo 
■■ oaiKtų sąrašą ir aiškų 

: paKa\«. t»ranešime

ŠĮ pirmadienį mūsų įstai
goje lankėsi SLA prez. P.! 
Dargis ir sekr. dr. M. Vini
kas. kurie buvo atvykę da
lyvauti SLA 2-sios apskr. 
konferencijoje. •

PARDUODAMAS VIEŠBUTIS (HOTELIS)
mažam miestely, prie daug ežerų, 15 mylių nuo Wor- 
cester, 2 mylios nuo East Douglas, geras namas, 17 
kambarių, barruimis, pilni gėrimų laisniai, geri šal
dytuvai, valgomas kambarys ir virtuvė. Kreiptis:

Peter Balchunas, Manchaug Hotel 
Manchaug, Mas*. Tel. East Douglas GR 6-9488

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

Automatišką Aliejaus Pečių
Už Spccialinę Pardavimo Kainą

Visiškas

įtaisymas
$279

Lengvos mokėjimo sąlygos

FORTŪNA FUEL C0.
45 Derant St., Dorchester Saukit GE 6-1204|

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

John Petrus
11 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass. 
TeL: JA 4-4576

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jnsliee of the Peace—CeostaMt 

598 E.
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1761 Ir AN

Telefonas
Moorc

37,
AN 8-4148

VAISTAS "A2IVA"


