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Jungt. Tautų Saugumo Taryba 
Svarsto Formozos Klausimą

Naujoji Zelandija Siūlo Svarstyti Karo Paliaubų Klausi
mą Kinijos Kare; Rusija Siūlo Nutarti, kad Amerika 

Trauktųsi iš Kinijos Vandenų ir Formozos; Ki- 
Komunistai Sako, kad Jie Nedalyvausnu

Saugumo Tarybos Posėdžiuose; Pa
dėtis prie Formozos Neaiški

Tuo tarpu Sovietų Rusija 
siūlo JT saugumo tarybai 
nutarti, kad Amerika yra 
agresorius Kinijoj ir iš 
anksto patiektoje rezoliuci
joje siūlo, kad būtų Įsaky
ta Amerikos karo pajėgoms 
trauktis iš Formozos ir Ki
nijos vandenų.

Karo paliaubų sumanymą 
Kinijai iškėlė Amerika. 
Naujoji Zelandija tą suma
nymą perkėlė i Jungtinių 
Tautų saugumo tarybą, bet 
abejojama, ar saugumo ta
ryba galės ką nors nutarti 
tuo reikalu, ypač kad arba 
Rusija ar kinų nacionalistų 
vyriausybė visą tą sumany
mą gali vetuoti. Todėl vė
liau klausimas gali atsidurti 
Jungtinių Tautų seime.

Kinijos karas dabar jau
dina pasauli. Si pirma
dieni susirinko posėdžiams 
dešimčiai dienų Britų Tautų 
Bendruomenės ministeriu 
pirmininkai. Ta proga Ang
lijos užsienių reikalų minis
teris tariasi su Indijos mi- 
nisterių pirmininku Nehru 
dėl karo paliaubų prie For
mozos. Indijos vadas Neh
ru prieš porą dienų siūlėsi 
tarpininkauti tarp komunis
tų Kinijos ir Amerikos ka
rui prie Formozos užbaigti.

Amerikos sustiprintas ka
ro laivynas prie Formozos 
yra paruoštas išgabenti kinų 
nacionalistų karius ir civi
lius gyventojus iš Tachen 
salų. Amerikos karo laivy
no vadas Pacifike. admiro
las Felix B. Stump, sekma
dieni lankėsi Formozoje

APIE FORMOZA VANDUO KARŠTAS’

Žemėlapyje rnalcme Formozos salą ir Kinijos pakraštį. 
Amerikos karo laivynas plaukioja Formozos sąsiauriu ir 
daboja, kad kinų komunistai tos salos nepultų. Netoli 
Formozos yra Peskadoies salos, kurios irgi bus Amerikos 
karo laivyno ir oro pajėgų ginamos, jei komunistai ban
dytų jas užimti. Dėl kitų salų aiškumo nėra. Atrodo, 
kad Matau ir Quemoy salos irgi bus Amerikos karo pa
jėgu ginamos.

Perša Antrąją
Kinų Valstybę

Anglijos vyriausybė deda 
pastangas Įkalbėti Kinijos 
komunistų vyriausybei, kad 
ji sutiktų daryti karo pa-j 
baubas su kinų nacionalis-' 
tais. Jei paliaubos būtų pa
dalytos, tada kitos valsty
bės galėtų pripažinti For
mozą kaipo antrą, nepri- 
klausomą Kinijos valstybę, 
ir abi Kinijos galėtų būti 
Įtrauktos Į Jungtinių Tautų' 
organizaciją.

Anglijos ambasadorius 
Maskvoje prašė, kad Sovie-' 
tų Rusija padėtų atkalbėti
kinų komunistus nuo karo ’’’*.................. • -
veiksmų prie Formozos, bet Rusai Baigė Karą Amerikos Karo

— W T 1 1 • •Rusija jokio aiškaus pasiža 
dėjimo nedavė, kad ji pa
dės apraminti triukšmau-1 
janėius kinų komunistus.

Su Vokietija

N e galės Belaisvių 
Lankyti Kinijoj

Siūlo Pabranginti j
Pašto Patarnavimą\

Amerikos paštas, nežiū
rint nesenai pakeltų kai ku
rių mokesčių už patarnavi
mą, kasmet duoda nuo 300 
iki 400 milionų dolerių nuo
stolių. Po antrojo pasauli
nio karo paštas jau davė 
nuostolių apie 4 bilionus do
lerių !

\ yriausvbė siūlo kongre
sui pakelti atlyginimą t£ 
pašto patarnavimą ir tuo 1 

! būdu nuostolius išnaikinti.
Į Ar kongresas su tuo sutiks 
'dar r.ėra žinoma.
| Vyriausybė mano,

Kongresas Linksta Atmesti 
Kariškų Pajėgų Mažinimą

Vyriausybės Siūlomas Karo Pajėgų Mažinimas Kelia Di
delio Susirūpinimo; Armijos Vadas Ridgway Prie

šingas Karo Pajėgų Mažinimui; Kongreso Va
dai Skaito Padėti Labai Pavojinga ir Mano, 

kad Dabar Ne Laikas Mažinti Karo 
Laivyną ir Armiją

Arabų Valstybės 
Prašo Duot Ginklų

Arabų Lygos valstybės 
kad’savo posėdyje Kaire, Egipto

Šią savaitę kongrseas pra
deda svarstyti vyriausybės 
pasiūlytą Amerikos ginkluo
tų pajėgų mažinimą. Vy
riausybė siūlo žymiai suma- 

armiją, nubraukiant 
' 1956 

000 
lai- 
000

Arabų Lygos valstybes

į tai
'unciją) 
tai
milionų; 
daugi

Antros klasės siuntinius 
(laikraščių siuntinėjimą) 
vyriausybė siūlo pabrangin
ti po 15' < per dvejus metus

aptarė ir Irako karišką susi
tarimą su Turkija dėl iiend-

___ __ ir tuo būdu gauti daugiau’Baką specialinę misiją, kad
pajamų per metus 16 su pu- atkalbėjus Iraką nuo dėji- 
se milionų dolerių. Iš tre-lmos* i Sąjungą su Turkija, 

PajėgOS PflTUOS/OS čios klasės siuntinių pabran-Jal'ba bent. kad būtų pakęis- 
iorinirrtzt v'in-ioaręvKo la nViaita Irako-Turkiios sutartis 

Amerikos karo laivynas ir * milionų dolerių pajamų! tai p, kad ji ii Egiptui būtų

aviacijos skaičių.
Dėl numatomo kariškų

j pajėgų mažinimo kongrese ro gynimosi ir pasiuntė į ky,a kHtikos balsaL

Į Sovietų Rusija paskelbė, 
kad ji baigia karo padėti su karo aviacija
Vokietija ir atstato su ja’Rytuose yra paruošti ----- „ . i >
taikius santykius. Kartu veiksmams apie Formozą,’Paimtų, tai pašto nuostoliai 'DlX0n~Yates DylūS 
rusai skelbia, kad jie neat-'jei kinų bolševikai bandytų būtų išnaikinti. j Pnnnikintn<i
sisako nuo Jaltoje ir Pots-' pulti Formozą ar Amerikos --------------------------
dame jiems suteiktų teisių karo pajėgas. Stipins dali- ŠIMTAI AREŠTUOTŲ

Todėl faktiš-’nys Amerikos karo lėktuvų GVATEMALOS MAIŠTE

Tolimuose daugiau per metus. 
" karo1 Jei kongresas siūlvma

priimtina.

Vyriausybė pranešė kali 
namųjų amerikiečių lakūnų Vokietijoje.
giminėms, kad jie negalės kai rusų-vokiečių santykiuo-'pereitą savaitę buvo perkel-
pasinaudoti Kinijos bolševi-'se niekas nepasikeičia. Vo-'tas Į Formozą, iš kur lėktų- ,Vh<ju;vi/c lindi
kų vyriausybės pasiūlymu kiečiai tik reiškia vilties, j vai galėtų pakilti ne tiktai delbia, kad ji areštavusįjį^ ,)agjrašvtaia sutarti 
lankyti savo gimines kinų>kad gal dabar, kai “taika puolanti priešą atmušti, bet 417 žmonių, kurie vienu arį ‘pixon_Yates* hiy.nipn'u

Gvatemalos

Kongreso jungtinė atomi
nės energijos komisija 10

vvriausvhėi^1^ Pricš 8 nutal.'ė
ti, kad vynausvbe panai-

kalėjime. Kinijos karingu
mas gali sukelti maišati To

atstatyta,” įusai paleis iš 
koncentracijos stovyklų Vi

Kinijos komunistai 
pagandos sumetimai; 

j skelbė, kad jie leis mūsų 
tarės: ten su Amerikos ka-rtaiįų giminėms lankyti ka- 
r, vadais dėl Tachen salųhjnįus Kinijoj. Mūsų kariai 
patustinimo. Karo laivynas|yra kalinami be jokios kal
via paruostas tam žygiui iri tės, jie yra karo belaisviai, 
kaip tik gaus iš \\ashingto- kurie jau senai turėjo būti

limuose Rytuose ir vykstan- sus vokiečių belaisvius. Vo- 
tieji Į Kiniją civiliai žmo-;kiečiai skaito, kad dar de- 
nės gali patekti i karo su
kuri. Todėl pasai kelionei 
Į Kiniją nebus duodami.

pro-

galėtų pasiekti ir Kiniją, k’tu budu buvę Įsipainioję. , . . šiluminės
Panašiai paruošti yra karo 1 sausio 20 d. ruoštą kariš-|^Jtvo.n_^ .? VlilUrte k, 
lėktuvai Filipinuose, Okina- M perversmą. Diktatorius!
vvoje ir pietinėje Japonijoje. Armas skelbia, kad krašte į

Ypač
demokratų vadai vis griež
čiau pasisako prieš armijos 
ir karo laivyno mažinimą. 
Pagal tų vadų aiškinimą, 
pati vyriaUšybė pripažįšta, 
kad padėtis Tolimuose Ry
tuose yra Įtempta ir ten ga
lima visako laukti, o todėl 
daugelis kongresmonų ir se
natorių mano, kad dabar ne 
laikas mažinti mūsų kariš
kas pajėgas.

ŠĮ pirmadienį atstovų rū
mų kariškų pajėgų komisi
joj liudija gen. Matthew B. 
Ridgvvay, armijos vadas. Jis 

biznierių tyra priešingas armijos ma
žinimui ir jau pereitą savai-

elektrainės, iš kurios būtųjtę, liudydamas senate, sakė, 
• tiekiama elektra Tennessee'kad sumažinus armijos pa-

šimtys tūkstančių vokiečių Afnerikos karo laivynas dabar viskas ramu. ^^"Įniu tinklui 
yra laikomi Rusijos nelais-Jirgi via paruoštas karo naudodama nepasisekusiu 
vėje. veiksmams ir laivyno vado- maištu, Armas vyriausybė

Vakaru valstybės karo vybė sako, kad karo laivy- pasalino iš vietų nemažai
pa- stovį su Vokietija baigė jau nas atliktų savo uždavinį, ąu^tų kariškių, dėl kurių

prieš kelis metus. jei kiltų reikalas. ištikimybės ji turėjo abejo
nių.

elektrai- jėgas Amerika negalėtų pa
siųsti kariuomenės Quemoy 
salai ginti prie Kinijos, jei 
toks reikalas iškiltų. Toje

Galimas daiktas, kad su
tarties panaikinimas prives 
prie bylinėjimosi, bet kon-j pačioje atstovų rūmų komi- 
greso atominės energijosirijoje liudija ir armijos sek-

MAU-MAU
VIS

TERORISTAI 
DAR VEIKIA

SIŪLO REMTI

no Įsakymą—išdangenimas 
bus pradėtas Karo laivy
nas ir karo lėktuvai yra pa
uosti atmušti kinų komu

nistų puolimą prieš Formo- 
zą arba prieš laivus, kurie 
gabens Tachen salų karius 
ir civilius gyventojus.

Amerikos kongresas mil
žiniška dauguma balsų davė 
prezidentui D. D. Eisenho- 
vveriui Įgaliojimą ginti For
mozą. Peskadoies salas ir 
net kitas salas Kinijos pa
kraščiuose. Kongreso nu
tarimas yra Įspėjimas komu
nistinei Kinijai, kiek toli ji 
gali eiti savo kare prieš For
mozą. Įspėjimas yra aiškus 
ir kinų komunistai, nors jie 
ir šaukia prieš nutarimą, 
vargu drįs atakuoti Formo
zą. Bet kinų komunistai 
gali dabartinę drumstą pa
lieti prie Formozos užtęsti 
ilgesnį laiką, o per tą laiką 
gali ki’*; visokių incidentų, 
kurii gali sukelti ir kara.

paleisti. Tikras humaniš
kumas reikalauja, kad ka
liai būtų paleisti namo.

GAMINA GALINGESNES
VANDENILIO BOMBAS

Civilės apsaugos viršinin
kas Peterson sako, kad 
Amerika dabar gamina ar 
gamins tris kartus galinges
nes bombas, negu pernai 
buvo išsprogdintos Pacifike. 
Pernai sprogdintoji bomba 
teturėjusi 20,000,000 tonų 
TNT galią, o naujai gami
nama bomba turėsianti to
kią galią, kaip 60,000,000 
tonų TNT sprogstamos me
džiagos.

Sveikatos Reikalai

Prezidentas Eisenhovver 
ši pirmadienį pasiūlė kon
gresui priimti sveikatos pa
laikymui Įstatymą apie svei
katos draudimo kompanijų 
ii »)i ganizaciją perdi audimą.

ANAMITŲ VALSTYBĘ KOSTARIKOJE
DAR NĖRA RAMUMO

Amerikos nepaprastas am

retorius R. Stevens.
Ar vyriausybė Įtikins kon

gresą, kad ginkluotas pajė
gas galima mažinti, pasiro
dys balsuojant tą klausimą 
kongrese. Kol kas kova ei
na atstovų rūmų ir senato 
komisijose.

demokratiška dauguma ma 
no, jog sutartis yra nenau
dinga visam kraštui ir tu
rėtų būti panaikinta.

Balsavimas už sutarties 
panaikinimą vyko pagal 

imą, 10 de- 
o už sutar

ties panaikinimą, 8 republi
konai prieš panaikinimą.

Anglijos Kenya kolonijoj j Kosta,.ikos respublikoje 1>an,a,k,ninl« ,.v’teroristai Mau-Mau vis dar 0 vSb« IndokS tvarka dar nėra galutinai^, aIlP 
veikia. Anglai dabar iš tre- “L ?2?’ Sokratų batamAngį
čio karto siūlo visiems maiš
tininkams amnestiją ir eilė 
aukštų Mau-Mau vadų jau

gen. Collins, grįžęs Į Wash- atstatyta. Pereitos savaitės 
intoną, siūlo, kad Amerikaa gale Kostarikos kariumonė 
teiktu pagalbą pietinei In- dai' turėjo kautynes su maiši A < AT J * i LCiikLU Į/lvLlllVl ±11“ '■'J ». w i aic , ________

aukštų Mau-. Iau vadų jaujdokinijai (Anamitu valsty- tininkais prie Nikaragvos VOKIEČIU ACiTACIIa 
pasidavė anglams, bet dau-J^ nJe§ viJtį kraį sienos. Kai kurie pranešimai
guma maistininkų nemano lbėti ‘ nuo sako, kad ir Nikaragvos ka- PRIES GINKLAVIMASI
nnciriiinri .7_ . .... 1 . • • • i i , . - --------pasiduoti.

Per 29 mėnesius teroristų 
veikimo anglai nušovė 7,811 
sukilėlių, 1,193 paėmė i ne
laisvę ir 828 patys pasidavė._________
pe.- tą laiką teroristai nušo-ĮJApONijA IR RUSIJA
ve 30 europiečių, 1.’ indų n, derėsis dėl TAIKOS karagvos 
1,316 nėgių anglų tarnybų 
je.

1956 metais pietinėj ir šiau- reiviai dalyvavo kautynėse 
rinėj Indokinijoj eis baisa- Pri<» Kostarikos miliciją, 
vimas dėl Anamitų susijun- Nikaragvos diktatorius So-

NAUJI ATOMINIAI 
EANDYMAI

Nevadoje 
bus daromi

moza skelbia, kad kostari- 
kiečių kulipkos lėkusios Į 
Nikaragvą. Padėtis tarp Ni- 

ir Kostarikos yra
_____ i Įtempta.

Japonija sutinka derėtis --------------------------
su Sovietų Rusija dėl šuva- RUSAI KALBA 
šymo taikos sutarties tarp APIE KARO PAVOJŲ

gimo i vieną valstybę.

NEVADOJE tų valstybių. Japonai tikisi, --------
išsiderėti iš rusų. kad jie Sovietų spaudoje paskuti- 
grąžintų Japonijai kai ku-,™*1™55 dienomis daug rašo- 
rias mažas salas prie Japo- ma aP*e didėjanti karo pa

Ši pirmadieni Jungtinių 
Tautų organizacijos saugu
mo taryba susirinko posė
džiui. Naujoji Zelandija 

t pasiūlė saugumo tarybai ap- 
Vokietijos socialdemokra-jtarti karo paliaubų klausi- 

unijos, daugelis mą Kinijos vandenyse ir 
ir net katalikų prie Formozos. Tuo tikslu 

Naujoji Zelandija siūlo, kad 
būtų pakviesti ir kinų ko
munistų atstovai, bet Kini
jos vyriausybė iš anksto 
skelbia, kad ji saugumo ta
rybos posėdžiuose nedaly
vaus, nors tas pasisakymas 
gal dar nėra galutinas.

tų partija, 
protestantų 
kunigų ii Įvairios inteligen
tų organizacijos varo smar
kią propagandą prieš Yo- 
kitijos ginklavimąsi. Gink
lavimosi priešininkai siūlo, 
kad pati Vokietija ir Va ka
ili valstybės bandytų dar 
kartą tartis su Sovietų Rusi
ja dėl Vokietijos suv' 
mo.

įenųi-

vasario niviiesj 
nauji atominių

ginklų bandymai, kuriuosiiujos pakraščių 
stebėti vra pakviesti ir kon-! Rusa. iau siūlė japonam
greso nariai. Skelbiama,južmegsti 

kad ir Anglija darys naujų kius,” bet 
atominių ginklu bandymus, nepriėjo.

iv-!“taikiu? san _ 
pu*- derybų darįg,nni <) 

nebakan

vojų. Sovietijos gvventojai 
šaukiami “budėti.” Kalbos 
aj it “taikų visų ginčų išly- 

s<i\ i tu 
narnos

Valsybės sekretorius John 
Foster Dulles ateinantį mė
nesi lankysis Burmoje. Jis 

spaudoje ten keliaus iš Manilos pak
to valstybių pasitarimo.

Turkijos ministeriu pir
mininkas A. Menderes lan
kosi Italijoj ir ta proga bus 
tariamasi apie Italijos dėji- 
mąsi i Balkanų Sąjungą, 
kurioje jungiasi Turkija, Ju
goslavija ir Graikija.
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Po Kongreso Patvirtinimo ir abejonės atpuolė.
“Keleivyje” sausio 12 d J

buvo sakoma, kad praneiš-j 
konų “Darbininkas” prita-J 
ria enciklopedijos leidėjo ir 

redaktorių nutarimui
Vyriausybė pereitą savaitę kreipėsi i kongresą, pra

šydama Įgaliojimų ginti Formozos salą, kurioje jau penki-jos 
metai telkiasi Kinijos nacionalistų vyriauvbės ir kariuo-japie pasikeitimus enciklope-' 
menės likučiai. Kartu su Formoza būtų ginamos ir arti dijos redakcijoj ir paskui 
jos esančios Peskadores salos, o gal būt ir viena kita ar
čiau Kinijos esanti mažesnė sala, kurios išlaikymas na
cionalistų lankosi gali būti svarbu Formozai ginti.

Kongresas vyriausybės prašymą patenkino. Atsto
vu rūmai 409 balsais prieš 3 priėmė rezoliucija, kuri iga- ta» švento Pianciskaus.

11 j, -s moksiu gyvenantieji “Dar
bininko” redaktoriai suge- 

mus apkaltinti, kad 
vargšą P. Jurkų pada-’ 

rėme “pranciškonu.’ Tai: 
taip pranciškonai rašytojai• 
išaiškina svetimus žodžius. į

ir
buvo paminėta ką laikraš-' 
tis rašo. Kas rašo, visai ne-J 
minima. Jurkaus pavardė, 
iš viso nebuvo net paminė-TA •* 1

Sena-iioja vyriausybę saugoti Formozos neliečiamybę, 
tas tokią rezoliuciją priėmė 85 balsais prieš 3.

Daugelis senatorių ir kongresmenų manė, kad tokia 
rezoliucija visai yra nereikalinga, nes vyriausybė (prezi
dentas) turi teisę duoti Įsakymą Amerikos karo pajėgoms 
stoti Į kovą be ypatingo kongreso Įgaliojimo. Toks Įsa
kymas ginti Formozos salą Amerikos septintam karo lai
vynui Tolimuose Rytuose buvo duotas dar 1950 metais, 
kada prasidėjo Korėjos karas, ir tas įsakymas nėra at
šauktas. Bet vyriausybė manė. kad kongreso pasisaky
mas turės didesnio
brėš visos tautos vieningą nusistatymą neužleisti kinų ga tame p,-anasavime 
bolševikams Amerikos karių krauju iš Japonijos atka- Xį “Darbininkas” nori, 
liautos Formozos salos, kuri yra labai svarbi Amerikos
pozicijų gynimui Tolimuose Rytuose.

Bolševikiškas pasaulis dabar yra Įspėtas, iki kiek jis
gali eiti Tolimuose Rytuose nesukeldamas karo. Jei kinų

bėjo
mes

To negana. Vienuolių 
laikraštis mus bara, kodėl 
mes pranašavome, kad en-

PREMJERAS LANKO POTVYNIO VIETAS

Visoj Prancūzijoj upės buvo nepaprastai patvynusios- 
Prancūzu ministerių pirmininkas Mandės France su pa
lydovais. lankė kai kurias vandens apsemtas vietas Pary
žiaus priemiesčiuose, kur patvinusi Mamos upė pridarė 
žmonėm^, didelių nuostoliu. Vėlesniomis žiniomis Pran
cūzijos upės pradeda atslūgti ir išvaryti iš namu žmonės 
grįžta i savo butus.

Kas Savaite
Argi “Įsitikinę”?

Nesenai bolševikų "Lais-, 
vė” rašė, kad ji smerkia 
J.

tarimas padėti isdangenti 
kinų nacionalistus iš mažų
jų salų ir pakartojimas 
Amerikos pasiryžimo ginti

R,om^° "boikctą" prieš p((rm02,- ir Peskadores' sa- 
keleivj. Mes nutodeme,, duoda Kinijos komunis-

k 'vkaltams prog?. pagal jų norų, 
bolševikai, kui pfadėti kara su Amerika ar

kad

Fo,u™r cikiopedijos. leidėjas netu- 
atgarsio pasulyje. nes dar kanų pa- ,.fe n‘uostolių_ Bet kas bloi

A,1 
kad!

Kapočius bankrutuo 1p. J. 
tų?

Pranciškonams nepatinka 
nė tas, kad mes neidėjome

komunistai peržengs užbrėžtą liniją—Amerika kariaus, ilgo rašto, kuri enciklope-
Aiškesnio Įspėjimo kinų komunistai negalėjo gauti. Ka
ras ar taika Tolimuose Rytuose dabar priklauso tik nuo 
Pekino valdovų.

Bet tai nėra viskas Amerikos vyriausybės ir kongre
so pasisakyme. Priimtoje kongr 
kas apleista ir gal būt nutylėti dalykai 
gu iš pirmo žvilgsnio atrodo.

Kongreso rezoliucija visai nemini kinų nacionalistu 
režimo grąžinimo i visą Kiniją. Amerika sutinka nu
tiesti liniją, kuri skirtų kinų nacionalistus nuo komunistų, 
ir jokio kėsinimosi Į komunistų valdomą sritį Amerika 
nedarys. Tai yra faktiškas kinų komunistų režimo pripa
žinimas. o jei kinų komunistai norėtų, jie, tur būt. greit 
galėtų gauti ir teisinį pripažinimą ir net galėtų išsiderėti 
jų režimo priėmimą Į Jungtinių Tautų organizaciją.

Amerika ypač pabrėžia savo nesikišimo politiką Į 
Kinijos vidaus reikalus tuo. kad Įkalbėjo kinų nacionalis
tus trauktis iš visos eilės mažų salų Kinijos pakraščiuose. 
Tos salos būtų svarbios, jei kinų nacionalistai bandytų 
veržtis Į pačią Kiniją. Kadangi Amerika nesirengia 
remti kinų nacionalistų pastangų grįžti i pačią Kiniją, tai 
tų mažų salų apleidimas yra geras taikingumo Įrodymas 
ir kinų komunistai iš to gali Įsitikinti, jog jiems negresia 
joks pavojus iš kinų nacionalistų (Amerikos remiamų).

Amerikos pozicija Tolimuose Rytuose dabar yra vi
sai aiški. Bet iš taikingos Amerikos politikos visai nese
kai, kad taika Pacifike yra užtikrinta. Taikai daryti reikia 
bent dvieju partnerių, o karą gali ir viena valstybė sukel
ti. Iš pirmųjų kinų komunistų pasisakymų visai neatro
do, kad jie taikos nori. Jie reikalauja Formoza 
tarsi tai būtų kokia tai jų nuosavybė, nors Fonnoza per 
50 metų buvo Japonijos rankose, o dabar jau 10 metų 
yra kinų nacionalistų valdoma.

Komunizmo pasaulis paskutiniu laiku vėl pasisuko 
veidu Į karą. Po Stalino galo Rusija buvo pradėjusi kal
bėti apie Rusijos žmonių gyvenimo gerinimą, o užsie
niams buvo siūlomas “taikus sugyvenimas.” Bet dabar 
Rusijoj vėl grįžtama prie Stalino politikos^ kuri pirmon 
vieton statė ginklavimąsi ir sunkiąją pramonę, o žmonių 
reikalu tenkinimą skaitė antraeiliu dalyku, lyg kokia neiš

dijos redakcija ir leidėjas 
pasiuntinėjo spaudai. Bet 
kodėl mes turėjome tą ilgą 
rasta dėti? Kiek mes rašė-

Visokios Naujienos

tai vra•f
, ne

tik turi galią, ten visokią 
! kitokią spaudą visiškai už
smaugia. Todėl ir tokių 
žmonių protestas prieš ne jų 
plauko spaudos boikotą yra 
tik veidmainių žodžiai, ku
riems niekas negali jokios 
vertės skirti.

Dėl tų žodžių bolševikai 
labai užsigavo ir savo ‘Lais
vėj” pasakoja, kad jiems 
visai nesvarbu, ar jų žo
džiams kas priduoda reikš
mės ar ne, o ypač bolševi
kams esą nesvarbu, ką “Ke-Į 
leivio” redaktoriai apie bol
ševikų žodžius mano. Esą, 
“Laisvės” redatoriai pasa
kė tą, “kuo yra Įsitikinę.” 
ir baigtas kriukis.

nepradėti.
Karo ar taikos klausimas 

Kinijos pakraščiuose pri
klauso nuo Pekino naujųjų 
valdovų. Ką jie pasirinks? 
Nuo kinų komunistų pri
klauso ir pastovios taikos 
Tolimuose Rytuose atstaty
mas, pasirašant karo paliau
bas su kinų nacionalistais. 
Ar kitų komunistai su tuo 
sutiks?

Lightfoot Byla
Chicagoje prisiekusiųjų 

teismas išnešė sprendimą 
komunisto Claude M. Light
foot byloje. Lightfoot, veik-
lūs negras komunistas, buvo 

‘Laisvės” redak-Į patrauktas i teismą ne už 
tonai yra “Įsitikinę,” kad-sąmokslą kui’Styti ir mokyti 
spaudos laisvė yra reikalin-; nuversti smurtu konstituci- 

Ar tų žmonių pažval- nę šalies vyriausybę, kaip 
kaltinami seniau su- 

nuteistieji komu-
kur bolševikai turi vai-'nistų vadai, bet jis buvo tei- 

ten bolševikiškas žan-1 siamas už priklausymą pri?

Bet argi

rasta dėti? Kiek me> ia?e- Ginklavimosi Lenktynes i Teismo sprendimas nuste- K •> , - • ,- - rvynausyoes ir kongre- * . , ... , . . 1 .. , ga: Ar tų žmonių pazval- ne sahes.z. i- •• • i ime apie enciklopedijos re- .___ ., . .bino visa pasauli savo svel- - i i • • , i lieso rezoliucijoje daug , , •• -J Amerika skubina pasi-' ga i spaudos laisvę neparei- buvo kalti, , . , - dakciją. mes ji citavome ir,,... . ._____ _ ______ , . :numu. Kaltinamieji opo-' * * , , 1 , .,....................................

lvkai vra svarbesni, ne- , - -i 'dirbti atomini motorą, kuris................ , . * , <na nuo to, kas botaga suka . imtieji irta dareme nieko neiskreip- . . .ziciomenai gavo labai svel- T . • - . , . , .

z........................ v ‘galėtu varvti lėktuvus. Apie . , , Jei kur bolševikai turi vai-nistu vadai, . . .. , (galėtų vai-yti lėktuvus. Apie5^VIVTimi gHV r.--, i ■
darni o .susai J! dėt. nebtu Anlei:ikos’ atominius lektu-įį38 nausmes. Dz.las ku-|
\o jo uo lei'• o. ’vus pereitos savaitės gale Z1 g?’ . a Įdaras užsmaugia visą kito-'komunistu panijos. žinodaPagaliau pranciškonų , . . , ....?, Jugoslavijoj butu leidžiama b • , - j j.-- *-ir. C- • , „ i atstovu ramų komisijai kai- J J. . * ... .kia spauda ir palieka tik mas nedorus partijos tiksDarbininkas sako: '■ z.z,z,,„i,z.e„. 1 - 1 1 J

“Apskritai (“Keleivis“) bū
damas čia pat (So. Bostone) 
prie LE redakcijos, jis* (“Ke
leivis“) galėtų daug ką pasi
tikrinti. jei nori iš pačių do- į

!bėjo mūsų oro pajėgu virsi- !kulĮį opozicinę socialistų panįng bolševiku spauda,'lūs. 
ninkas gen. N. T. Tvining.1 Įg111^-Sa™ ^menesių ka-£ ku). bolševikai vaWžios p,.isiekusiuj— —...................... .... . |W „v, ........... > ..oa^uSiųjų teismas ra-
Jis sakė, kad dar daug dar- A--A Kzei> un>,neturi, ten jie pasisako “už do ji kaltu. Tuo būdu, pa-.

jpaare i aso nuomonę, spau(jos laisvę.” Tokie taigai Chicagos teismo pasi-bo teks Įdėti, iki atominis 
motoras lėktuvams bus išto- • gavo šešius mėnesius kalė

jimo. Abiem opozicionie-'
;žmonės raukosi, kai jie iš- sakymą, jei

, bulintas, bet gen. Tvvining e’|girsta teisybės žodi.kumentų ir laiškų, bet. maty- , . . , g . . , * liam bausmes duotos saly-&
t.... i*™ Ineabejoja, kao visi sunku-....................... . ! x

jį patvirtins 
į aukštesnieji teismai, pri- 
j klausymas prie komunistų 
(partijos na kriminalinis 

už kui i pra- 
isiKaiteii galima bausti iki

jam rupi: jam te- ■ J T .... , 'siniui iei iie Der du ar trisImai bus nugalėti ir karo J .. a . <
„ ... . . . (lėktuvai galės skraidyti ato-,metlK nenusikals is naujo, Mikojana. Lauk! i prasižengimas,

Pranctskona. mums ba.-,mine jėga varonii Jtai, jiems kalėjime visai ne-į Sovietų Rusijoj iš preky-^į^,^,^^,^
------------- ▼ X V X I U'ZI i

ti. ne ta* 
rūpi pranciškonai.

••flllAl - ra., -, , Tokie atominiai lėktuvai K , pos ministerijos įsieKe mi-,10 metu kalėjimu arba
laikraštis nepatraukė į kovą;galėtu pasiekti tolimiausias'.. T(^ia .sveI.lV bausme ke--nfeteris Alikojanas, vienas iš(10 0ft0 fjokHu pabauda. 
kartu su Romanu n da\at-;papaujjo vjetas ;r ^.j^t na-( ia klausimų. Ai;senųjų bolševikų iš Užkau-;
komis prieš mūsų laikrašti, nutūpimo. Kuii vals-'^u®os^av^os (b^tatūra tiek-kazio ir Berijos buvęs glo-j C. M. Lightfoot nuteistas
mes neturėdavome net pro- „•___-__------- Jaučiasi stipri, kad ii nema-;hėias. Miknianas neareš-'r ayal Smith aktą, bet pagal

niekada neiš- 
...... Jei Chica-

jvijos Tito nenori užrūstinti.mininko pavaduotoju. Bet'gos sprendimas, daėjęs iki 
-nės “Vakarų” griežtomis baus-;visgi užsieniuose žmonės'aukščiausio teismo, bus pa- 

švelnu-Įspėlioja, ką reiškia didelės’tvirtintas, vyriausybė galės 
o, kad:“šiškos” pavarymas iš pre-:traukti teismo atsakomybėn 

io vietos. I atskirus komunistus ar ko
munistų “fronto” 
cijų narius pagal

gos tą laikrašti minėti
kai dorieji Romanai
nuodais pradėjo laikrašti
puldinėti, tada teko prisi-, /♦•l-i„•1 t, , , , GinklavimosiBrooklvno vienuoly-* . • , .memis ir t* eina visose sritvse. Atsto- ‘ ..n.x:Jma; Aai

ir

minŲ lenktvnes
todėl rodo 

kaseati-0- n«; vu rūmu komisijoj kalbėjo ka?.1ra2no’ kad-"šiškos'’ pavarj
6, lyg Rad mes esame So. Bos-|jr ka|o aviacjjos sek,.etolius;' Jugoslavijos diktatūra jau.kybos ministerį
:a per ;°ne1‘.1'.vlsai,al,'tl.!,,',e,encl.k-iH. E. Talbott Jis ^15™ gerokai pažengusi j de-j Teisingiausiai 
„„„. lopedijos redakcijos, ta! cm ka(| Amel.ika kubomis mokiau jos pusę jei savo, tik nebus tas,riz-mmlioi lAL'inc A movi k’AC A r-,, z., t- , 1 - savoįtik

vienuoliai jokios Amerikos tobu|jna ve(1amasjas bon> opozicionierius tik taip svel-

neatrado Žinių apie lyy-baJ kurios galės'skristi ke.,™ai tebaudzia. 
kius enciklopedijoje mes tu- ,ig tūkftančius mvliu ir 
rime užtenkamai ir jų net
per advokatus 
Todėl jokie

pa-j
To

?ias spėjimas ar 
tas, kad Mikoja-

organiza-

nas buvo Įsitraukęs Į varto
jimo produktų gamybą ir

jos pasi
rinkimą. Eilė komunistų 
jau ir traukiama teismo at-

Atominiai Laikrodžiai j sijoj kada 
Trvs Amerikos mokslo proletaras

sieks toliausias vietas, zv-. gauname.- - --- 1
“dokumentai”. ' ’’

ir dar labiau jokie “laiškai”;t „.. . . (bomba ateinančiame kare ske be.(fotostatiniai?) mus visai , ..................... ,, i, , . 1 - - i -ibus pavojingiausias ginklas, labai tikslu atomini laikro-

bombos, su vandenilio'
atomine “karo galva”: Įstaigos, viena po kitos, pa

kari jos išradusios

pakartotinai gyrėsi, kad Ru-lsakomybėn Lightfoot bylos 
nors ir eilinis 
gers šampaną.

Jam bekalbant apie žmonių ■

nestebina. Visas klausimai
vengiama blogybe. Kinų komunistai iš viso kalba labailyra tame, ar prof. V. Biržiš- 
karingai. apie taikų sugyvenimą jie kalba tik Azijos tau
toms aiškiai propagandos tikslais. Rusijos pasisukimas 
i stalinizmą ir kinų karingumas nežada pasauliui taikos.
O Vakarų pasaulis jau buvo bepradedąs Įsitikinti, jog 
ilgas sugyvenimas su bolševikiškuoju pasauliu vra ga
limas.

Kinų komunistu laikysena Formozos klausime bus 
geriausias Įrodymas, ai- bolševizmo klastai nori taikos, ar 
sąmoningai eina prie karo.

“Vedamas bombas’” tobuli-'di. 
na Amerika, tą pat daro irkos a leidimas is vynausio-|Rusija Ralo avja),. 

jo redaktoriaus pareigų pa-!retorius užsiminė kaJd 
keis enciklopedijos krypt, .r sRubjna tokia? rusai 

bombas ge
rinti ir jau yra toli pažen
gę toje srityje. Kas čia bus 
pirmesnis?

Amerika yra pirmoji ša- 
ilis, kur jau turi vandenyje 

jėga varomą po- 
Nėra abe-

ar pats atleidimas žinomo 
lituanisto yra tikslus. Dėl 
‘.o klausimo nuomonės ir 
skiriasi.

“Darbininkas” su pasi
gardžiavimu cituoja “N’au- atornįne 
jienų” priedą “Literatūra.”Įvandeninnai;-a.

Apžvalga
ENCIKLOPEDINIAI
ATGARSIAI

Audra enciklopedijos re
dakcijos kolektyve praėjo ir 
dabar spaudoje begirdime 
tik atgarsius ten vykusiu 
jiersitvarkymų ir “posūkių.” 
Grįžta prie tų atgarsių 
ir pranciškonų laikraštis 
Brooklyne. Jis gina encik
lopediją ir muša “Keleivį,” 
toks jau. rodos, to laikraščio 
pašaukimas.

Ši kartą mes nusidėjome 
tuo, kad P. Jurkų uždarėme

kuriame pa\ii šutiniskai. betijOnės, kad ir toje srityje ki-

(su barzda?). “Darbinin 
kas” kreipia būsimų litera
tūros istorikų dėmėsi Į tą 
mūsų žygį ir prašo tuos. isto
rikus neužmiršti, kad P. 
Jurkus buvo ir “pranciško
nas.”

Pasiskaitę savo naujausią 
nuodėmę mes pradžioje ne
žinojome. ar džiaugtis, kad 
P. Jurkui suteikėme nepap- 
įastą garbę, Įrašydami jį į 
šv. Pranciškaus ordiną, ar 
atsiprašinėti žmogaus, kad 
ji taip išniekinome? Bet

prielankiai buvo aptariama 
enciklopedijos naujasis to
mas ir pataria mums moky
tis iš “Naujienų.” kaip apie 
enciklopediją rašyti. Už 
patarimą ačiū, o apie encik
lopedijos naujausiąjį tomą 
mes gal sugebėsime ir be 
vienuolių patarimo parašy
ti. jei matysime reikalo.

Iš viso vienuolių pasimo- 
jimas duoti nurodymų mū
sų laikraščiui, ką jis turi 
dėti ir kaip rašyti, mums at
rodo šiek tiek be skonio. 
Argi šventablyvi “Darbinin
ko redaktoriai neturi darbo

Brooklvno vienuolvne ir pa- vėliau paskaitėme, ką mes

tos valstybės nesnaudžia. 
Ginklavimasis eina visais 
garais ir paskubomis.

Tito Teismas Švelniai 
Baudžia

Jugoslavijoj pereitą sa
vaite buvo teisiami du ko
munistų partijos buvę aukš
ti vadai. Jie buvo kaltina
mi tuo, kad griovę valdžos 
autortetą.

Jugoslavijos teismas kal-

gyvenimo pagennimą, tik-j 
rieji bosai nutarė, kad žmo-l 
nių gyvenimo pagerinimas 
Rusijon gali dar palaukti, o

pavyzdžiu.
><

Naujas Fondas

Prieš pora savaičių Na .. . 
tional Bureaū of Standai ds Rusijai svarbiau yra gamin- 
paskelbė, kad jis išrado la
bai tikslų atominį laikrodį, 
kuris per 2,000 metų gali 
nuklysti nuo- tikro laiko tik 
per pusę

Prieš porą savaičių teko 
rašyti, kad lietuviai tauti
ninkai tariasi su savo gimi
ningomis grupėmis sudary- 

tis tanku, kanuoliu ir pana-}11 atskirą fondą ir Vasario 
— “socialistiškų”‘ pabūklų.]Šešioliktosios proga bandys 

išeiti Į visuomenę pasipini
gauti Į savo naująjį fondą.

Dabar jau pranešama, kad 
toks “Lietuvos nepriklauso
mybės fondas” yra sudary
tas ir per tautininkų, rezis- 
tencininkų ir nacionalistų 
(Atgimimo sąjūdžio) spau
dą naujas fondas prašo iš 
visuomenės aukų.

Tautininkų vadas V. Ras
tenis nesenai gyrėsi, kad jis 
iš naujo fondo galėsiąs iš
laikyti Europoje bent 4 sa
vo plauko žmones, kurie 
dirbs tautininkų partijos 
darbą, bet vadins tą darbą 
kokiu nors priimtinesnių pa
vadinimu.

Naujas fondas yra grynas 
ardym.o darbas. Naujo fon
do sumanytojai ir neslepia, 
kad jie nori sumažinti Ame
rikos Lietuvių Tarybos Įta
ką visuomenėje ir nukreip
ti. A. L. Tarybai duodamas 
aukas i savo fondą.

—J. D.

siu
Todėl pirmon vieton ten vėl 
statoma sunkioji pramonė 

sekundės. Greit ir ginklavimasis. o eilinis
proletaras ne tik šampano, 
bet ir avalynės, apdaro ir 
duonos kasdieninės dar tu- 

iigai laukti.
>4

po to Columbia Universite
tas paskelbė, kad jo moksli
ninkai išrado kitokį atomi
nį laikrodį, kuris per 300 
metų nuklysta nuo tikro ke
lio tik pert vieną sekundę. Tachen Evakuacija 
Vieną dieną vėliau pasiskel
bė ir Massachusetts Techno
logijos Institutas, kurio iš
rastas atominis laikrodis 
yra taip- pat tikslus, kaip ir 
National Bureau of Stand- 
ards laikrodis.

res

Kam tokie tikslūs laikro
džiai yra reikalingi? Moks
lininkai atsako, kad atomi
niai laikrodžiai bus naudo- 

astronomi-tinamuosius teisė slaptai. Į-Jarni^ P an}u®^e 
teismo salę iš viso nebuvo’niuo?€ tyi mejimuose 
Įleidžiami užsienių kores-J Prieš kelis mėnesius atėjo 
pondentai, o teismui prasi-' žinia iš Rusijos, kad ten 

savo pastogėj, kad nori im-’dėjus ir Jugoslavijos spau- esąs padirbtas pirmasis ato- 
tis “Keleivi” iš tolo reda- dos atstovai buvo išprašyti minis laikrodis, kuris esąs

Amerikos karo laivai ir 
lėktuvai Tolimuose Rytuose 
yra pasiruošę bet kurią die
ną ar valandą padėti išga
benti kinų nacionalistų ka
lius iš Tachen salų. Rašant 
šias eilutes dar nėra žino
ma, ar kinų komunistai leis 
nacionalistams trauktis iš 
Tachen salų be mūšio, al
gai panaudos nacionalistų 
traukimąsi tam, kad juos 
palydėjus iš salų šūviais.

Amerikos vyriausybės nu

darėme iš jo “pranciškoną”.apie tą visą reikalą rašėme guoti? liauk. labai tikslus. Atrodo, kad

kartą tikrai buvo 
pirmieji, kurie atomini laik 
'rodi sugalvojo.
rašai SĮ

sveI.lV


Nl. O, \ lU —, l9<iO KELEIVIS, SO. Boston Puslapis Trečias
KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuviu Gyvenimas SKAITO, RAM

TAS DUONOS NVRAM

Kas Naujo Brooklyne
Visi i Socialdemokratų tuvius, ypatingai jaunimą, 

Pokylj šiame linksmavakaryje gau-
Visi didžiojo New Yorko'į“ d^uti. Vakaro pra- 

lietuviai socialdemokratai ozla ° va '
Ne w Y orkoir jų bičiuliai ši šeštadienį/ ia Pr°ga 

vasario 5 d., susitinka LSS skautų vadovybė prašo tė-! 
19 kuopos rengiamame po- veiius, kurių sūnūs ar dūk-! 
kylyje. Jis bus Lietuvių'105 priklauso amerikiečių 
Piliečiu Klubo salėj, 280 skautų vienetams ar jokiai. 
Union Avė., Brooklyne. Pra- lietuviškai organizacijai ne- 
džia 7:30 vai. vakaro. Tik- priklauso; leisti juos jungtis! 
rai gailėsis tie, kurie dėl i lietuvių skautų organiza- 
kurių nors priežasčių r.ega- kurios pagrindinis tiks- 
lės tame maloniame poky- - la puoselėti jaunimo 
lyje dalyvautu ! širdyse meilę lietuviškoms,

_._  vei tybėms.
I Skambūs šūkiai: “Išlaiky

tu* Gražus S&autų Vakaras kime lietuvių kalbą” ar
Vasario 6 d., sekmadienį, ‘‘Sėskime lietuvybę” yra j 

jaukiai išpuoštoje Apreiški- kei eiliniai, jei jie yia ne- 
mo parapijos salėje, North'Paremti apčiuopiama pagal- 
5th ir Havemeyer Sts.,!ba jaunimo organizacijoms

VEIKLI VALDYBA

'lai Lietusiu Darbininkų Draugijos 7 kuopos (Brooklyne) 
valdyba. Sėdi pirm. Bronė Spudienė ir sekr. Povilas Kriau
čiukas. Stovi (iš kairės i dešinę): fin. sekr. Pranas Spūdis. 
vi;epim. Jonas Rimavičius ir ižd. Antanas Saingle.

Nu-
Iiihvo gerai pasiruošusi, 

jausto nebuvo.
Šia proga norėčiau pašte 

bėti, kad klubo vadovybė! 
turėtų daugiau rūpintis ir j 
narių drausme. Juk mūsų! 
klubas negali virsti papras
ta karčiama.

Klubo Narys.

Saulėtoj Floridoj
MIAMI, FLA.

Miami Pažibos

Nenori Būti Deportuotas
Vincent Bovinas (Vincas

Pėstinikas), gyvenantis 2370 
Tai trys dainininkės, tri-'S. W. 23rd St., užvedė bylą 

(jų tautybių: lietuvė Anita'deportacijos įsakymui pa- 
INav ickaitė - Karns, latvė naikinti.

CHICAGO, ILL. jAmalia Peterson ir estė Įsakymas deportuoti Bo- 
viną buvo duotas praeitų 

i 1953 metų balandžio mė-'metų gruodžio 3 d. pasirė- 
fnesį jos dalyvavo "Tautų mus 1954 metų birželio 10 

skvrius i šventės” programoj, ten su-J dienos apklausinėjimo duo- 
ruošia Lietuvos nepriklauso-'siPažino> susiartino ir tapo menimis. Tada Bovinas
mybės 37 metų sukakties \ b'g vienos šeimos trys sese- prisipažino nuo 1922 iki

Ruoši
ast

--------  I Meeta Sepp.
Nepriklausomybės t ,notl

Šventei

ALT Chicagos

Brooklyne, New Yorko 
skautai ir skautės rengia! 
linksmą jaunimo vakarą.! 
Programoje bus trumpa' 
akademija paminėta New- 
Yorko skautų vyčių draugo
vės penkių metų Įsikūrimo;

Tad visi i skautu vakarą!
—R. K.

LINDEN, N. J. I

Aplankėme Bičių Karalių
Sausio 9 d. visuomeninin-

sukaktis ir suvaidinta Vy-Įkas J. Liudvinaitis, Clark 
tauto Alante trijų veiksmų Lumber and Supply Co. sa- 
komedija “Buhalterijos/ įninkąs P. Gečys, stambių 
Klaida,” kurią vaidins Ne wj darbu geležinkeliuose vyk- ..

saldaus medaus “Honey di- 
rect from flotver to you pro-j 
duced and packed by Jo-1 
seph Gumauskas, Princetonj 
Avė., Star Route,

PITTSBURGH, PA.

Lietuvių Diena
Jau bus penki metai kaip

A .. r„^estĮČia veikia vakaru Pennsyl- 
Point Plea.sant, N. J. vanijos lietuvių draugijų są-

*ev?s Gumauskienės vai-, i-y«įs> vadinamas Suvieny- 
Yorko skautu dramos sekei-'dvtojas J. Stanionis ir nau-'^nam! rna}onrai snekuęa-Įtom Lietuvių Draugijom, 
ja. Režisuoja aktorius Vy-Įjakurys, buvęs Lietuvos Že- \om®s tomis tarmėmis
tautas Kidolius. Dekoraei-'mės Tvarkymo Departamen- llas l)lies kelias de

Klimas mfcnl atsivežėme iš Lie
tai yra dzūkų, zanavykų/ kų šokių ir dainų programą, 

vykome į West Point Pleas-'au^>t‘dčių.
s šokiai iki pirmos valan-'ant, N. J., pasveikinti Juozą] ^ia gyvendamas 
s. šokiams gros jaunimo'ir levą Gumauskus ir va

jas piešia ir paruošia A. Ei
dukevičius. R. Kisielius ir 
P. Petraitis. Po 
bus
dos. soKiams gros jaunimo

programos

to tarnautojas M. 
visi su savo žmonomis,

svetimtaučių, — sako
pamėgtas Juozo Thomo or-, linkėti jiems sėkmės jų 45 
kestras. Šokių metu veiks i metų vedybinio gyvenimo 
namie gamintų valgių bufe-jir .Juozo gimtadienio proga, 
tas su gėrimais, taip- pat busf Juozas Gumauskas yra 
dar niekur nematytų šokių įdomi asmenybė. Jis atvy- 
konkursai, pav., obuolių'ko į Ameriką 1910 metais. 
jx>lka ir kt. [Visų ateivių gyvenimo pra-

New Yorko Skautu Vieti-jdžia buvo SUnki» sunki 
ninkija ir skautu tėvų ko-!buvo ir Gumauskui, bet sa- 
mitetas maloniai kviečia}™ sumanumu ir darbštumu 
Nevv Yorko ir apylinkės Iie-!iarTl pavyko prasimušti. .Jis 

vėliau gavo tarnybą Linden
PAGERBĖ ŪKININKE

Tai Doris Clore Demaree. 
ūkininkė iš Franklin, Ind.. 
kuriai Protestantu Bažnyčių 
Taryba paskyrė Russell Col
gate dovaną už jos 25 melų 
vaisingą darbuotę vaikų 
auklėjimo srityje. Tai aukš
čiausia pasižymėjimo dova
na. kuria ta tar\ba skiria.

policijoje ir. ištarnavęs apie 
30 metų, išėjo į jiensiją lei- 

, tenanto laipsniu.
; Lindeno lietuviams jis 
lyra daug gražių darbų nu
veikęs. Jie jį ir šiandien su 
malonumu ir pagarba pri
simena. Tai buvo policinin
kas. kurio nebuvo galima 
• karčiamą įvilioti, 

t Gumauskas dar prieš iš
eidamas į pensiją gražioje 
vietoje prie pat vandenyno 
pasistatė namus, sutvarkė 
sodybą, kurioj prisodino 
'įvairių vaismedžių, dekora- 
Įtyvinių medelių ir žydinčių 
gėlių. O svarbiausia toje 
sodyboje jis įkūrė pavyzdin
gą bityną, kuriame yra apie 
30 avilių. Kas nežino iš 
Juozo Gumausko gaunamo

JAU ATSPAUSDINTAS IR SIUNTINĖJAMASM
Keleivio" Kalendorius 1955 Metams

Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 
didelį 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen
dorius jau atspausdintas ir siuntinėjamas.

“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka
lendorinę dalį.

Kalendorių dabar pats laikas užsisakyti. Kaip 
tik gausime užsakymą, kalendorių tuoj pat pasiųsime.

Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
resu:

KELEIVIS*
636 E. Broadvvay So. Boston 27, Mi

u

u.

metų
minėjimą. Minėjimo iškil-’1TS, nes jos visos Pabaltijo 
mės bus vasario 13 d. Ash- skriaudžiamų tautų dukros. f_ 
land Blvd. auditorijoje, prie) ^os sutarė drauge skleisti* vinas savo skunde teismui 

•Ashland ir Van Buren »at_! Pabaltijo tautų liaudies dai-*sako, kad jis tada nesupra- 
vių. ’ ną ii dabar čia žinomos Bal- tęs savo pareiškimo reikš-

Iškilmės prasidės lygiai 2 tr‘° vardu- J°s daly- mės. Iš tikrųjų jis 1917 me- 
val. Salę atidarys 1 vai vauja betuvių, estų, latvių tais įstojęs į Lietuvių Socia- 
Įėjimas iš Van Buren ga> . kit4 parengimuose, jų listų Sąjungos Philadelphi- 
vės. , dainuojamų dainų skaičius jos skvrių ir išbuvęs jame

yra gana didelis. Jų pačių iki 1922 metų, kada komu- 
grakšiumas, tautiniai drabu- nistai ji perėmė. 1932 me
čiai, geri, išlavinti balsai— tais jį iš partijos pašalinęs 
štai kuo jos sužavi savo pats komunistų vadas, 
klausytojus. į Taip apie tą reikalą pa

vasario 12 d., 7 vai. va- skelbė Miami anglų laikraš- 
karo, Lietuvių Piliečių Kiu- tis.

me paremti Lietuvos laisvi- bo salėJ Jos ,enSia koncer- 
nimo darbą. Dalyvaukime kur*’ re.lk manyti, sueis 
Vasario 16 d. minėjime, au- dietos lietuviai.
kokime Amerikos Lietuviu '/asano 20 <k jos daly-

------- The Guardians of
konvencijos koncer- 

įs bus Biscay Park
teatre.

| Porą žodžių apie Anitą 
į Navickaitę-Karns. Ji gi- 
imusi ( hieagoj ir čia augusi 
1 ir mokiusis.

Lietuvą jau 14 metų pa
vergė Sovietai. Ji dabar 
yra sovietinės imperijos da
lis. Jos gyventojai paversti 
vergais. •

Esant tokiai padėčiai, va-: 
sario 16 d. proga pasiryžki-

savo

tarp
Gu

Programos žiūrėti susirenka 
nemažai amerikiečiu.

šiemet Lietuviu' Dieną! Laiškas Redakcijai
mauskas. —skaitau “Kelei-.įvyks rugpiučio 7 d. Westj
vi.” kad nenamirščiau srim-!vL«- P-ni™vi,” kad nepamirsciau gim-;vie\v Parke 
tosios kalbos.

Besidalindami šio gyve- čia susirinkimą vasario 27'
nimo įspūdžiais, prisiminda
mi praleistus laikus Lietu
voj ir užsigardžiaudami Gu
mausko medumi

pareigą.
Kokšių Jonas.

,...... 1938 metais ji
Į aplankė Lietuva ir ia žavė-

, .. .... I Gerb. Pone Redaktoriau! josi. Ji net galvojo ten aj>šis draugijų sąrysis kv.e-Į ..KaIa;v1„.. š m sausio'įgyventi. Dabar Anita
. u. o p. V. L. žinutė Karns gyvena Miami Beach 

>\etaine-j- Hamiltono neatitinka tie-'*r veikliai dalyvauja vietos

Gerb. Pone 
I “Keleivio”

d. lietuvių klubo ‘ 
je, 424 Locust St., McKees 
Rocks, 3 vai. po pietų. Pa-|ruomenės skv..iu< 

,"te/TiU>2ei:!auja^‘ų kad. ,lal-vvaut.’! atgavimo 50’

,sai. Vietoj “Lietuvių Bend- lietuvių gyvenime.
iruomenes

fexvaa»w 50 m
grįžti. Gavę j>o kelias stik-'zaciju; SLA^ir LRKSaTyuo-'k^Z“,^’ sun?ane vykd;vti. 
lįnes saldaus medaus dova- pu> apskričiu, katalikų fe- k ygų Paidav,rno vaJ^ tu-, 
nų, palinkėję šeimininkams, dėracijos, parapijų, klubų,
laimingai sulauk ‘
vedybinio gyven,mo m

,sėjai ir visi veiklesnieji
Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai.

tome, kad jau laikas namo'atstOVaį visu vietos organi-1

jaus. išsiskirstėme.
Dalyvis

1932 metų buvęs komunistų 
partijos nariu. Dabar Bo-

TAV.PA, FLA.

Čia įsikūrė Malelor
“Keleivio” skaity- 
Malela su žmona

spaudos,
sukakčiai, Lietuvė Miamietė.

ri būti: Tautos Fondo atsto-' 
vybės Kanadoje Hamiltono'

Fenas 
tojas J. 
brangindami sveikata iš 
Waukegan,‘ Ilk, persikėlė į 
Tampą ir čia pasistatę namą 
įsikūrė. Malela ir čia atsi
kėlęs paprašė mane pratęsti 
“Keleivio” ir “Naujienų” 
prenumeratas ir dar surado 
vieną naują “Keleivio” 
skaitytoją. ,

Waukegan, Ilk, paliko jų 
duktė, žentas, sūnus su mar
čia ir anūkai.

Linkime Malelams svei
kiems gyventi ilgus metus.

C. K. Braze.

ti niik<irio‘i n- ’i 1 •• J ♦ ./’vybės Kanadoje Hamiltonomo iubiU ^ <!'-aug,jų v«ų trųų sk 1us dJ atgavimo!
mo jub.le-1;adų0 pusvalandz.ų prane-50 m atžvmėti

n* vrici fru Llčicnimi J

BALTIMORE, MD.
siu metų veiklos progi*ania, 

Minėsim Nepriklausomybės! išrinkta nauja valdyba ir 
Paskelbimą (aptarti kiti svarbūs reikalai.

Susirinkimo kvietimą pasi-Baltimorės Lietuvių Drau
gijų Taiyba ruošiasi pami
nėti Vasario 16 d. Į 
mes pakviesti gubernato-Į 
rius, kongresmonai, 
riai ir miesto majoras. Me
ninei daliai atlikti pakvies
tas Alfonso Baltikausko ve-; 
damas choras ir Balys Bra
zauskas su savo šokėjais.

Minėjimas bus vasario 18 
d., o vasario 19 d. bus po-i 
kvlis. Pokylio tikėtas tik 
$2. Tikimasi, kad minėji
me ir pokyly lietuviai gau
siai dalyvaus.
Visokios Nelaimės Užpuolė

Juozą Vaitkų gatvėj su
važinėjo automobilis. Jis 
guli ligoninėj, nustojo kal
bėti.

Stuikienė lipdama į po
grindį susižeidė galvą ir kt.

Juozui Šilanskui padary
ta instų operacija.

Svečiai iš Philadelphijos
Lankėsi Albinas

50

sumanė vykdyti ir vykdo] 
knygų pardavimo vajų.

~ . . Visi kiti minėto j kores-
Susirinkime bus nustatyta potencijoj duoti faktai yra

rašė valdybos pirmininkas 
adv. Edward A. Schultz ir 
sekretorius N. Evans. Būtų 
gerai’ atsiųstų atstovus 
ir Homestead ir Duųuesne 
klubai.

F. Žilionis.

LOWELL, MASS.

Vienas Liežuviu, Antras 
Kumščiu

Mūsų Vytauto Klubas vi
sokių narių turi. Jų tarpe 
yra ir tokių, kurie tebėra 
vaikais, nors jau turi apie 
70 metų. Štai sausio 12 d.

teisingi.
Patikrinu, kad jokia kita 

organizacija, išskyrus Tau
tos Fondo valdybą, knygai 
platinimo po namus nevyk-’ 
dė.

Priimkite, Pene Redakto
riau, mano gilią pagarbą!

St. Bakšys,
TFA Kanadoje 
Hamiltono Sk. Vedėjas.

NEPALIKIME BE STOGO

Vokietijos Lietuvių I>end-Į 
luominės Krašto Valdyba 
yra užpirkusi Vasario 16 d. 
gimnazijai namus, kuriuose 
ji jau ir dirba. Bet dar ne
visi pinigai sumokėti.

Lietuvių Bendruomenės
<lrlt°kiti“!lniai7-il<ai” ^'Laikinasis O^anizacinfe 
sitiko klube. Vienas jų
“džentelmonas,” kalba “dai
liais” žodžiais, kuriuos gir
dėdami kiti ausis užsikem
ša, o antras nebesuvaldąs 
savo rankų.

Kas atsitiko jiems susiti- 
jkus? Nieko ypatingo. Tik 

akiniai su-

Komitetas, laikydamasis, 
kad ta gimnazija yra labai 
svarbi lietuvybės išlaikymui, 
kviečia visus lietuvius dos
niai tam reikalui aukoti.

nas ir Karaliai iš Philadel
phijos.

Ant. Kurelaiti*.

Yra vabzdžių, kuriuos tik pa- 

dinamu stiklu tegali matyti, 

bet yra ir 13 coliu dydžio.

Kriščiū-I “džentelmono 
lūžo.

Klubo vadovybė liepė 
abiem liautis tokias “fones” 
daiyti, bet sprendė šį reika
lą ir teismas. “Dailiųjų

Aukas prašoma siųsti 
šiais adresais, kaip kam pa
togiau: W. M. Chase, 275 
Farmington Avė., Hartford, 
Conn., arba per Balfą, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. 
Y., arba Zentralkomitte 

” Sonderconto Gymnasium,
žodžių mėgėjas stojo be ad- Konto Nr. 3558-1, Badischc 
vokato, o antroji pusė bu- Bank, Mhnnheim, Germany.

AVO DEIMANTINĮ 
DIRŽĄ

Sportininkas Willie Mays 
jauna deimantais papuoštą 
si 0.000 vertės diržą kaip 
vertingiausias metu profe
sionalas sportininkas. Su 
juo Vogi Berra. New Yorko 
lankiu ir Amerikos Lygos 
ertilgiausias žaidėjas.

CLINTON, IND.

Brastauskas Mus Apleido
Liūdna žinia iš šios buvu

sių angliakasių kolonijos; 
-ausio 14 d. palaidotas bu
vęs angliakasys, čia gyve
nęs nuo 1906 metu, Antanas 
Brastauskas, 78. metu am
žiaus. Jis buvo kilęs iŠ 
Skriaudžių parapijos. Pa
liko nuliūdusį sūnų su mar
čia, kurie gyvena Chicagoj. 
Jo žmona yra mirusi prieš 
30 metų.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų žmogus ir didelis “Ke
leivio” ir “Naujienų” mėgė
jas. Tuos laikraščius jis 
skaitė ilgus metus.

Laidotuvėmis i-ūpinosi ve
lionies sūnus.

J. Skinderis.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum

pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu

liu, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava

dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal- 

liėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 

darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak

tarą, losiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš

kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 

lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš

kai.

Kaina 75 Centai

Keleivis, 636
Užsisakant adresuoti:
Broadway, So. Boston 27, Mass.

. .a-FT^i
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jMaikio su Tėvu

—Ne, Maiki, man neaiš-—Sei, Maik, ar tu gra- 
motnas ant švento rašto

—Nesuprantu, ką 
nori tokiu klausimu 
kvt.

—Aš noriu, kad tu

? Iku.itevas 
i-i

Lietuviai ir Ju GiminėsK
Istorijos Prieangyje

Mūsų protėviai pateko is-Į kaskart atsiranda vis dau- 
tori-ios švieson gana vėlai’giau žinių apie baltus, bet
dėl daugelio priežasčių. Ne
mažos reikšmės turėjo mū-

jos vis tebėra neaiškios. Pa
vyzdžiui, romėnas Pompo-

giminės gyvenamojo po Kristaus) savo geografi- 
krašto nuošalumas nuo žy
mesnių senovės kultūrinių 
centrų ir svarbesnių 
bos kelių. Lietuvių 
timųjų giminaičių žemės ne- keistenybių apie ten gyve

nijus Melą (apie 44 metus 
niame darbe “De situ Or- 

ę už 
įausiu

nių preky-’bis” apie kraštą i šiauru 
ių ir jų ar- Vyslos pasakoja Įvairia* - • 1 • j. I ’ * £ •

pasižymėjo ypatingais gam- kažkokius kiauša-nancius
tos turtais, kurie būtų vilio-'ėdžius, kurie mintą pelkinių 
ję visų kraštų lobių ieškotų-* paukščių kiaušiniais ir avi- 
jus ir pirklius, ir, jei ne pa- žomis, apie arkliakojus ir ii

Kitas ketvirtojo amžiaus 
gotų istorikas, Jordanas, 
jau kiek daugiau apibūdina 
aisčių gyvenamąsias vietas. 
Jis nurodo, kad aisčiai gyve- 
įna labai ilgame Germani jos 
okeano pakraštyje, kad 
Vyslos žiotyse gyveną vidi- 
varai ir toliau jų ant okeano 
kranto aisčiai (Aesti), visai 
ramūs žmonės. Jordano mi
nimas Germanijos okeanas 
yra Baltijos jūra.

Po ilgesnės pertraukos 
aisčių vardas \ėi pasirodo 
devintajame amžiuje Ein- 
hardo apie 830 metus para
šytame Karolio Didžiojo 
gyvenimo aprašyme (Vita 
Caioli Magni). Einhardas

trauklusis gintaras, Baltijos gaausius, kurie savo pliką' 
bangų išmetamas ant kran- kūną tepridengia ausimis, 

tai čia jrvvene žmonės*

i trumpai pamini,

Nr. 2, Vasario 2, 1955
"Japčnuos oro pajėgos atsistato

kad prie 
rytinio okeano (Baltijos) 
pakraščio gyvena slavai 

Pirmą kartą aisčių vardą (sclavi), aisčiai (Aisti) litų, tai čia gyvenę žmones t
dai ilgai būtų palikę u^_ pamini romėnų rašytojas ii i visokios kitos tautos, 
maištyje. Tačiau tos Pnrny_;istorikas Kornelijus Tacitas- Pagaliau plačiausiai 
sios istoiinės žinios, kalP'savo vejjęaje -Germania,? čius aprašo devintojo

ais-
am-

netrukus pamatysime, 'tėra parašytame tuoj po 98 metu 
nuotrupimo pobūdžio, men- po Kdstaus §tai> kaip ra_ 
kos, dažnai netikslios ii ne- ^oma- “Anapus sujonų
patikimos. Tik nuo devin- (šve<lų protėviai> kitokia,.,, _____..............
tojo amžiaus pabaigos atsl-,jūra: tjngj 5^-^ neju-pietų rytinę Baltiją. Savo 
randa vis daugiau zmių lodanti; tatai leidžia tikėti,!pranešime karaliui Vulfsta-

žiaus pabaigoje Vulfstanas, 
kuri Anglijos karalius Al
fredas Didysis buvo išsiun
tęs patyrinėti kraštų palei

pagaliau apie 1200 
Lietuvoje prasideda istori
niai laikai. Iki to laiko il
gą lietuvių tautos ir jos gi-

metus'kad ji apjuosia ir uždaro-nas nurodo 
žemės ratą, o paskutinis jau maršrutą ir

savo kelionės 
duoda

—Kodėl?
paša-' —Matai, mano frentas 

’mišiauno turėjo nedaug, iri 
aš parėjau namo, norė-man kai

Japonija vėl turės karo lėktuvu ir čia matosi pirmieji 
sprausminiai lėktuvai, kurie iš Amerikos buvo pasiusti 
Japonijai jos karo pilotams apmokyti.

rtltrriiTTirTiriimmrirrmirulu 1

KO VERTOS BOLŠEVIKŲ KALBOS

vokiečių “Muen-jmą nieko tikro nepavyko 
chener Merkur” laikraštis, sužinoti.”

apie “Maskvos' Tuos atsiminimus Gafen-

žvmus

vertin- rašydamas
beveik besileidžiančios sau-'gų informacijų apie aisčius, naktis” ir spalio revoliucijos co baigia šiais reikšmingais 
lės spindėjimas iki patekė-’Čia tarp kitko jis kalba, sukakties išvakarėse Krem-žodžiais:

suruošta prašmatnų “Reikėtų ko nors daugiau, 
tokie 

mu

minių kelią gaubia pnesis-: jjmo išsilaiko tiek aiškus.'kad aisčiu žemė esanti labai jjuje
;onnė paslaptis, kurią na- !_•____ x m- j-ji- x__ , - . ?
mažu atskle
nas proistor
1. Pirmosios

Aisčiusišaiškintum porą tajemnyčių josi biski daugiau išsigerti,!
iš švento Dovydo gadzinkų. o mano bonkos buvo jau vi-! Kaip vadinosi protautė,

—Visų pirma, tėve. Dovy
das buvo žydas ir katalikai 
nepripažįsta ji šventuoju. 
O antra, jis nėra palikęs jo
kių “gadzinkų.*’ Biblijoj 
vra žinomos tik Dovvdo

Ale mano gal-Hš kurios vėliau atskilo He

bei ne gadzinpsalmes, 
kos.”

—Uskiuzmi, Maiki, jeigu 
aš čia padariau misteiką: 
bet tu vistiek supranti, kaip 
tas išeina pagal šventas kny-

—Knygas as suprantu, 
bet man sunku suprasti, ką 
tėvas nori pasakyti. Mėgink 
formuluoti savo minti aiš
kiau, tėve.

—Vot, Maiki. prie ko mu- į 
du prigvvenom. Jau nebe
gali™ susikalbėt. Tu nega
li manęs suprasti, o aš nega
bu išfigeriuot, ką tavo žą- 
čžiai znaimina. Ve. aš vi
sai nežinau, ka reiškia tavo 
pasakymas: “aiškiau sumor- 
muliuot mintį.”

—Ne “sumormudiuot,” bet 
“suformuluot.” Tai reiškia, 
sutvarkvti žodžius taip, kad 
lengva būtų suprasti, ką no
rima jais pasakyti.

—Olrait, Maik, aš jau

ĮSCS SaUSOb. xxxv ...«x.w &
voje vis skambėjo tie žo-jtuviai, latviai, aštuoniolik- 
džiai iš'“Draugo” gazietos: tojo amžiaus pradžioje iš- 
“Melskitės, melskitės, o nykę prūsai, šešioliktame 
gausit visko plenti.” Taigi amžiuje sulatvėję kuršiai—Į 
pastačiau tuščią bonką po'istoriniai šaltiniai nepaliko 
savo lova ir atsiklaupęs pra-1 jokių žinių. Mūsų kalbinin- 
dėjau kalbėt rožančių. Ir'kai, K. Jaunius ir K. Būga. 
užmigau besimelsdamas, alėjai protautei pavadinti siūlė ti' 
bonka kaip buvo tuščia,*aisčiu vardą (pagal romėnų 
taip ir pasiliko. Taigi man į rašytojo Aestiorum gente 
\isai neaišku, Maiki, kodėl
ji neprisipildė. Juk aš mel
džiausi. taij) kaip “Draugo"} 
redaktoriai pataria.

pastebimos arklių figūros ir ir turtingieji gerią kumelės “Figaro” dienraštyje pa-! Vyrai iŠ 1945 Meliį 
galvos spinduliai. Tik iki pieną, neturtingieji ir ver- skelbtus Rumunijos užsie-j Sui itma mano
tol siekia pasaulis, ir žmo- gai—midų. Tarp savęs nio ministerio ir jos amba-įruošiamos ir Terros išteisimos
nės kalba teisingai. ... De-dažnai kariaują. Alaus sadoriaus Maskvoje Gafen-Įknygos.

midaus co atsiminimus. Juose be Kas tie 1945 metai, žinome. 
Toliau ko kita pasakyta: • Vakarų sąjungininkai parbloš-

kariaują.
šinysis Svebų jūros fBalti- aisčiai nedarą, bet 
ja) krantas plauna kraštą esą ten iki soties.

į aisčių giminių (Aestorium jis pasakoja apie ais- ,
gentes), kurių papročiai ir čių laidojimo papročius ir atsimenu tą vakąrąjjungininkas> komunistinė Ru>i-
išorinė išvaizda artimesnė kitką. Iš Vulstano mes jau Maskvoje, per kuri turėjau ja. grobė atskiras tautas 
svebams, o kalba—britų kal-’sužinome apie aisčių politi- gal*bę Molotovo sve- joms priklausančius
tai. Jie garbina dievų m o- nę bei socialinę tvarką.1 čm. lai buvo 1940 metui visur, kur tik
tiną. Aisčiai nešioja šerno'.Miestų sąvoka čia mums lapkričio 7 d. Vakaruose! 1 ele ne.embs į.-^iko mūsų 

^paveiksią—prietaringo tikė- tenka suprasti didesnes ais-'s*aut^° kaias; Prie gai
jimo simboli. . . . Retai var- čių pilis, kuriose paprastai stal°> tarP Hitlerio ir Mus- 

solinio ambasadorių, sėdėjo 
Jie Maskvos su-

mmas baltai (pagal PHni-lįj jau
i n / \ t n rv'i t v i ni o m n t o *-—O man čia viskas ais-Daus Senojo minimą gintaro 

ku, tėve. Aišku, kad mai-pala Balcia ar Baltia). Jau 
dos negali niekam niekopenai kalbininkai su istcn- 
nadėti. Neaišku būtu tikikaiS ie?ko senovės rastuose!

įkė hitlerinę Vokietiją, o jų są-

pasikeitė tos-Lu 
ilk buvo t>eri:L-;'tais. Metai juk buvo geri:};ir kantriau augina, 

negu germanai dėl Įprasto
nerangumo. . . . Tiktai jie tingieji, neturtingieji ir ver 
vieni iš visų šių tautų sėklų-gai. Vergai tai daugiausia I-*,0• Hitlei is gavo savo dalį;

vertimas. Aisčiuose išskiria-,
mi bent' tiys luomai: tur-Jkenk^a’ užpulta is prieša

kį kio ir iš užpakalio, subyrė-

ir
žmones

lėkė jos rankos.

bčJbroliii.s anksčiau prievarta na
cių sugaudytus j vokiečių ka
riuomenę ar pagalbinius dali
nius ir po kapituliacijos kartu 
su vokiečiais pakliuvusius į są- 
ungininkų belaisvių stovyklas. 

Sic vyrai už spygliuotų vielų, 
tartum didžiausi nusikaltėliai, 
kentė badą. šalti, mirko lietuje, 
krito nuo ligų ir—kas užvis di
džiausia skriauda ir netiesa— 
buvo atiduoti sovietų repatria- 
cinių k< misijų terorui, kartais 
netgi prievarta siunčiami i tik

iną mirti už geležinės uždangos 
ar vergais vežami j belgų ak
mens anglių kasyklas, kaip pre
kė Vokietijos reparacijų Bel
gijai sąskaiton.

Šių vyrų patirtos skriaudos

btaknas atsiėmė taip pat sa
vąją. Šiaurėje buvo likvi
duotos Pabaltijo valstybės, 
pietuose pasiimta Besarabi-i 
,a. Molotovas kėlė taurę’ 
už Rytų Europos pasidalini
mą ii taikų sugyvenimą tarp 
nacionalsocialistinės ir so
vietinės imperijų. . . . Sir

belaisviai, tiek sveti- 
ietinės kilmės, 

didikų neap- 
jčgą.
aisčių var-

. ‘atsiradimo proceso. Net il-!das visiškai išnyksta iš isto- 
\ i ine-o_|gai gulėjo nenaudojamas

, . itai p kitu jūros išmatų, kolrus, minimus penktame am-i ........ . • - t- -\ -i musu prabanga ii įsgarsmo.z.uje pnes Kristų graikų -a:!PatJį į0 visa?ne-'vartįja, ne-liiai yra
sy ojo ii iš onjo> exo apdirbta renka, neapdirbtąlkaip prūsai 
rierodoto rastuose. Pagal , ‘. . . 1gabena ir stebisi gaunama 

kaina. . . .”

gerai, Maiki, bet 
galams tada šven- 

liepia mums
melstis?

—Manęs tokių dalykų ne
klausk, tėve, nes aš ne šven
tas Povilas. Verčiau pap
rašyk klebono, kad jis šitą 
klausimą paaiškintų.

se, ligi šiol teoera neisais-i. 
sinta. Kai kurie 
jai nori laikyti baltais neu-j rinių šaltiniu ir tos srities 

gyventojai gauna prūsų var
dą. Taigi, atrodo, kad ais-

buvę ne kas kita, Stafford Cripps kritiškai [būtina 
šaltu žvilgsniu stebėjo links-1, Petras

su rašyti. 
Ruseckas

kaip anksčiau 
surinko ir su

—Maik, aš noriu dar vie- 
trajysiu pagal tavo nurodv- no dalyko tavęs paklausti, 
mą. Taigi pradėsiu savo is- Toj pačioj “Draugo” gazie- 
toriją iš naujo. Vakar aš toj yra patašyta, kad Kris
tų .au nuėjęs aplankyt sena tus padaręs tokį nutarimą: 
savo f rentą, buvusį zakristi- “Kas užsigins mane prieš 
joną. ba žinojau, kad jis žmones, tą aš užsiginsiu 
dar turėjo susičėdinęs mi- prieš poną Dievą.” Pagal 
šiauno trunko. Taigi išsi- mano durną razumą, vaike, 
gėlėm biskj ir jis man pra- čia rokundos irgi nesueina. 
Gėjo skaityt iš marijonų Jeigu Kristus iš tikrųjų bū- 
“Praugo” tokius artikulus, tų tokį pastanavijimą pada- 
kur yra pasakyta: “Melski- ręs, lai argi jis būtų įsilei- 
tės, melskitės štedi, o gau- dęs į dangaus karalystę 
site visko plenti.” Aš mis- šventą Petrą, kuris net tris 
hr.au, kad tie žodžiai paimli kartus užsigynė, kad Kris- 
iš Dovydo gadzinkų; ale taus nepažįsta? Kaip žinai, 
jeigu tu sakai, kad ne, tai šventas Petras dabar yra 
aš sporo dėl to nekelsiu, vyriausis dženitorius prie 
Bet pasakyk tada. kas gale- dangaus vartų. Be jo pazva 
jo toki priklodą parašyti? lenės nei šventas tėvas ne 

—Panašų dalyką yra pa- galės su .Abraomu pasima- 
akęt rėva šventas Povilas, tyt. daigi pasakyk, kokiu 

tėve. spasabu jis galėjo į tokį

dabar turimus duomenis at- 
odo, kad neurai, gyvenę 
;kitų kaimynystėje, maž
daug dabartinės Podolės ir 
Valuinės srityje, nėra buvę 
baltai, bet, greičiausia, sla
vai. Nuo ketvirtojo am

čia pacitavau kiek ilges
nę ištraukėlę, kad susidary
tume aiškesnį vaizdą apie 
romėnų teikiamų žinių spra- 
gotumą. Nuostabu, noi’s 

gintaras Romoježiaus prieš Kristų senovės ....buvo laukiamas n- labai vergraiku ir romėnu šaltiniuo- 
se pradedamas minėti gin- 
.aro kraštas, dažniausia 
vairiais vardais vadinamos 
salos, kur gintaro randama, 
bet, deja, neįmanoma tų 
zietovių lokalizuoti, nes tie 
vardai nėra išlikę nei vei
zesniuose raštuose, nei da
bar. 1

Pradedant pirmuoju am
žiumi po Kristaus gimimo,

.1. Puzinas.
(“Darbas”)

—Na, jeigu tu, Maiki. ži
li: i. kas taip pasakė, tai gal 
fu galėtum man išvirozyt, 
’ odei jis taip sakė?

—Jis agitavo, kad žmo- 
rča melstųsi, 
aišku?

svarbų pleisą atsistoti. Ki
bą Kristus nebuvo namie,
1 ai Petras numirė, ar ką?

—Aš tau. tėve, galiu at- 
<y\yt trumpai. Visos šitos 

Argi tai ne- “Draugo” pasakos yra pa- 
į ašytos r.eprotaujantiems*

tinamas objektas, bet to 
meto mokslo žmonės nesi
rūpino labiau pažinti to 
krašto. Aisčių papročių, 
kalbos ir religijos apibūdi
nimas yra laba: miglotas.

Po Tacito aisčių vardas 
tepasirodo ketvirtame am 
šiuje gotų karaliaus Teodo 
riko aukšto valdininko Ka- 
siodoro užrašuose. Kasio- 
doras savo gotų istorijoje 
duoda Teodoriko laišką ais- 
čiams (Haestis), kur dėko
jama jų pasiuntiniams už 
atvežtą gintarą. Ar toks 
laiškas aisčiams tikrai buvo 
parašytas ir išsiųstas, ar čia 
tokio laiško apmatai ir ar 
iš tiesų aisčių pasiuntiniai

^okių dangaus vartų. su gintaro dovanomis buvo
Tas, Maiki, jau per-’pasiekę gotų karalių Teodo- 

daug masoniškai. Aš kibą riką Ravenoje (Italijoje), 
eisiu nuo tavęs šalin. jvargu bau kada nors dau-

—Keliauk, sveikas, tėve. giau išsiaiškinsime.

Įvairenybes
Žmoną Privalai Pabučiuoti

Siamo valstybės (Azijoj) 
'statymas šitaip sako: “Vy- 
as, išeidamas į darbą, turi 

oabučiuoti savo žmona.”

Kas Yra Žiaurumas

mą draugiją ir galvojo apiejra^ atsiminimus is baudžiavos 
" ■ ~ 'laikų, iš knygnešių gadynės, iš

savanorių žygių ir kt. 
Kaip kiekvienas lietuvis tegyvas

oro puolimus Londone. O, 
šalia jo p. Tiso, Slovakijos'rnu',u 
pasiuntinys, savo kaimynei, 
gražiai blondinei iš Bolšoj 
teatro i ausį niūniavo di
džiąją ariją iš “Eugenijaus 
Oniegino.” ... Gi po 6 mė
nesių vokiečių-sovietų sugy
venimas prasmego
i vykių sūkuryje. . . .

. į sugrobė

*1,
tautoje 
atskiro 
valią.

Taigi, vyrai iš 1945 metų 
atsiliepkite šiuo adresu: .J. Cicė
nas. 3421 X Street. Omaha 7, 

karo’Nebr., USA.
j Mums svarbu, kaip naciai

taip tauta tegyva per 
lietuvio kančią, ryžtą.

įmonėms, davatkoms. Tam
pūs žmonės tokius dalykus 
mėgsta, todėl “Draugas” ir 
duoda jiems tokio maisto. 
Iš tiknjių gi visa tai yra tuš
ti žodžiai, nes tikrovėj nėra 
nei tokio švento Petro, nei

Čia Amerikoj moterys 
dažnai prašo ištuokos (di- 
vorso) kaltindamos vyrus 
žiaurumu. Matyti, 
taip pat šitą pagrindą nau
doja ir žiaurumo sąvoką la
bai išplečia.

Ten tuo reikalu teismas 
vra šitaip nutaręs:

“Vyras, kuris susierzinęs 
mes į žmoną kiaušinį, negali 
ūti laikomas žiauriu. Ta

čiau, jei jis tai kartos ir 
ypač jei kiaušinis bus kie
tas, tai toks vyras gali būti
pripažintas žiauriu.”

A x . . —o-— mūsų vyrus i vokiečiuAs taip pat negabu uz-iki,ril;omene ir it>s 
miršti ir visos eiles kitų po-|(b,iinjus. kaip vyk„ lllsi,r.,„ki. 
kylių, suruoštų 1940 metuimas į Vakarus, kur ir kada pa- 
pradžioje. Jai maskvinėsjkliūtų i sąjungininkų lieluisvių 
iškilmės, iškeltos Pabaltijo!stovyklas ir kas iškentėta ne- 

Mnolės valstybių atstovams pagerb-’ki vės metu.
ti. Jiems Stalinas parodė JERONIMAS CICĖNAS, 
savo ypatingą dėmesį. Ta
da ‘i sveikata’ už EstiiosJKAILININKAI SUSIJUNGĖ

į sveikatą uz Estijos,,
Latvijos ir Lietuvos gerovę; Kailininkų-odininkų uni- 
buvo ištuštintos be skai-jjos konvencija nutarė susi- 
čiaus Krymo šampano bute- jungti su mėsininkų unija, 
lių. O paskui vieną naktįikuri priklauso. Amerikos 
—tokie veiksmai paprastai(Darbo Federacijai. Tą nu- 
visuomet atliekami naktimis tarimą dar turės patvirtinti 
—buvo Pabaltijo kraštai dauguma skyrių, kuriu vra 
užpulti ir nušluoti nuo že-’ll3. Unijai priklauso 265,- 
mės paviršiaus. Jų diplo- 000 narių. Prieš 5 metus 
matai vienu plunksnos bruk-’kailininku unija, kuria bu-

Guma pradėta vartoti trintu-|telčjimu„ buvo išbiaukti is^vo užvaldę komun’stai, bu
tukams dirbti. O šiandien ji diplomatų sąrašų ir dingo, vo pašalinta iš CIO. Ne
vartojama Įvairiausiems tiks-|Kur? Kalėjime? Deportuo- lengva buvo tų vadu 

įti? Apie jų tolimesnį liki-;kratyti, bet pavyko. ’
nul

iams.
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Ur-

Plynu .ten visus 
čiais, taip

pavertus kume- 
daroma. Patys 

komunistai rašo spalio mė
nesi:

“Nepaisant, kad jau pra
ėjo visi terminai, natūralių

žolių nuėmimas; giau 
dar ne-

Javai Mirksta po 
Dangum

Nėra ko stebėtis, jei Lie
tuvoj žmonės neturi ko val
gyti. Iš kur turės, jei ten 
ne galva, bet kojomis ūki- . .
ninkaujama. Štai ka jų pa-.“ setin^
čhj “Tiesa” laše pernai spa-lda.u8elWe ..
jjo j j . (baigtas. Eileje vietų sienas

“Peisistovėję rugiai sma,-'dai' , P^ose
kiai nubiro, prileista diiie- «,uose ku'>etose- 
lių derliaus

pi
nuostolių. La- 

liai nepatenkinamai organi
zuotas grūdinių kultūrų kū
limas. Didesnioji nuimto

Jie

komunistų laikraščius, buvo 
ir Joniškėlio ir Sedos ir ki

etuose rajonuose.
Jei šienas laukuose supu

vo, jei bulvės sušalo, jei ne- 
pasėti žiemkenčiai prieš 
gruodui žemę sukaustantj 
tai ir į laukus pasiųsti agi-1 
totorių pulkai nieko nebe-; 
padėjo. Gal dėl to taip ir

pradal-

Pradeda, Kada 
Baigti

Reik

ių i atsitiko, kad laukuose dau-' 
as giau buvo agitatorių ir prie-, 

vaizdų r.egu darbininkų.
Bet ne džiaugsmas ima; 

tokias žinias iš ten girdint.! 
Juk jei pianas neįvykdytas, 
jei nebus duonos, pieno, 
mėsos, tai jos nebus ne 
Sniečkui. i aieckiui ar ni'.am

Seniau Lietuvoj bulveka-i^al;ail'n'an! * onuL eino.
tiarų m mitui, 

ant ku-
javai guli po plvnu dangum,'rugsėjo mėnesi, o žiūrėkite,}1?0 r;a^?? komu»i.»tai 
mirksta ir genda. Taip pafkada tuos darbus dirba da-'do vlioklus bandymus, 
neleistinai lėtai rajone vyk-’bartiniai “gaspadoriai” • '
doma žiemkenčių sėja bei. ••gvenciomu rajone smar-, .. . . , .
rudemms arimas. 'kiai uždelsti’ svarbiausiejil Bolševiką, laba. rūpinas.

.Taip esą Pabrar.es (Vii-dalbai ,ki ėjo 30 d skubia, atsumt, is kolūkių 
maus krašte) rajone, A- privalomąją javų duoklę,
tas pats laikraštis čia pat rudeninio
priduria, kad Pabradės ra
jonas nėra ištimtis.” Vadi

niam Lietuvosderliaus dalis iki šiol neiš-isis baigdavosi spalio pra- 
kulta. Daugelyje kolūkių jdžioje, rugius pasėdavo,PaI-lai’Lun žmogui,

GEN. McARTHUR 75 METŲ

« o.> ta s Vr rthur pereiią savaiię minėjo savo
—etą sukaktuves. Ta proga jis lankėsi Los Angeles 

' . 'e. kcr jo garbei buvo atidengtas gražus paminklas. 
• .sle malėsi generolas ir jo žmona, kai jie sėdo j

1 kiną s’ risti į Kaliforniją. Jiems buvo Įteiktas sukak
tuvinis pyragas.

‘Keleivio’ 50 Metų 
Sukaktis •

Eastoniečiai Sveikina į žuvo hitleriniai, išnyks ir bim-
. . , ’ biniai.Mes, būrelis Keleivio j Eduardas Butkus (Atsibudęs) 

skaitytojų Easton’e, Pa.,Į chicago, iii.
aukštai vertindami “Kelei-Į _ ;_
vio” kovą prieš visokio 'LSS 60 Kuopa Paskyrė $20 
plauko diktatūrų šalininkus,}
nutarėme “Keleivio” 50 me
tų sukaktuvių proga pasiųs
ti laikraščiui pasveikinimą

LSS 60 kuopa (Bostone) 
nutarė pasveikinti “Keleivį” 
jo auksinės sukakties proga

ir kartu’pilinkėtb kad laik-!?2? ir,.Padž„ti jam surengti 
rastis ir toliau griežtai ko- balandžio 17 d. pokylį.
votų prieš visokius demok
ratijos priešus. Balsas iš Kanados Tyrų

,. ,. , ... , Gerbiama redakcija,

Linkime laikraščio leide- . . . .. , U ... . . As i Kanadą atvažiavau
jams lįvermes ir ryžtumo, 19M m « 4 d
kad laikraštis butų įdomus, -

nasi, visur 
kaujama.

i Baisiai Skuba Atsiimti
į “Švenčionių rajone 1 

_ . /XT., 'kiai uždelsti svarbiausieji
Pabraoes (V il-|dal bai. lki ragsėjo 30 d. . , . .

'nukasta vos 3.7$i • bulviu, Pnvalonl?J« 1avų. . ...
arimo planas Tas, ,turaJ° bu‘? ',ada^a ‘kl 

įvykdytas 4.3<i.” žiem-,sPal'» 'al'aus.a 20 d e-
kenčiu sėia užbaigė tik trvs nos' Deja’ spah° 20 <L pla" kenčiu sėją užbaigė tik trys^ Ubuvo įvykdę tiR Ju pa

Kalba į Lietuvą

suprantamai prirašomas ir 
visada ištikimas demokra
tijos principams.

Kartu sukaktuvių proga 
siunčiame mūsų auką $20—

gavau darbą prie geležinke
lio tiesimo. Tada už valan
dos darbą gavome 17 cen
tų, už. dienos išlaikymą sto
vykloje mokėjome $1. Kar
tą stovyklos raštinėj radau

laikraščiui paremti. Mes j “Keleivi.“ Kaip jis čia ga-

panašiai ūkinin-

Spalio Mėnesi Šienauja
Ar girdėjote, kad Lietu 

voj net labiausia
ūkininkas 
spalio mėnesi

būtų9

rajono kolūkiai, o kitur net 
neipusėjo.

Ne kitoks vaizdas ir kitur?1.
jonu, o lapkričio 1 d. tik 7 
rajonai. Bet, žinoma, kol-

štai Dotnuvos rajone ikil“3'.™ \iena 
,-'spalio 5 <1. te,,aka vos1?0 atiauot1-,nuo

Įėjo atsirasti, nežinau, nes 
stovykloje daugiau lietuvių 
nebuvo. Perskaičiau jį gal 
10 kartu.

suprantame, kad nepriklau
somo laikraščio gyvavimas 
nėra lengvas, neturint už 
savo nugaros nei Maskvos 
fanatikų dosnumo, nei kle
bonijų paramos. Toks laik
raštis gali gyvuoti mūsų pa
čių, laikraščio skaitytojų ir 
prietelių parama. Ilgiausių 
metų “keleiviui.”

“Keleivio” Prieteliai. 
Easton, Pa.

Kaip ir derėjo Vliko pir-Į mokslą, bet šiuo atveju at 
mininkas prelatas M. Kra-Ąodo, kad kalbėtojas stovė- 
pavičius Kalėdų ir Naujų jo prie mikrofono, kaip 
Metų proga pasakė į pa-’Vyriausiojo Lietuvos Išlais- 
vergtą Lietuvą kalbą. jvinimo Komiteto pirminin-Į?

Lietuvos gyventojai ture-'kas, apjungiąs įvairių politi- 
jo progos išgirsti: Į nių įsitikinimų grupes ir at-

“Sveiki sulaukę šv. Kalė- stovaująs Įvairių konfesijų 
du ir jų neatskiriamojo pa-‘ išpažinimo lietuvius, tad 
lydovo Naujųjų Metų. Lai-’remtis vien tik malda ir 
mė senai pasitraukė iš mū- Kristumi, kaip pagrindine 
su gyvenimo kelių. Dėl to’Lietuvos išvadavimo prie-

Laikraštis man patiko ir 
aš ji pradėjau prenumeruo
ti. Kai pradėjo daugiau lie
tuvių atvažiuoti, aš vis vi
siems duodavau “Keleivį” 
paskaityti ir raginau išsira
šyti: O kai vėliau Winni- 
pege atidariau krautuvę, 
tai ji tapo lietuvių centru. 
Daug kam esu patarpininka- 

su-vęs “Keleivį” išsirašyti.
78 metų, 

jau aišku ne ką begaliu ir 
“Keleiviui” pagelbėti, bet 
jo armija didelė, bus kam 
išėjusius iš rikiuotės pakeis
ti.

Povilas Yauniskis.
Mun.. Canada.

epase a neišsisuksi, nepasiteisin-
dali« isl’ ^ad neužderėjo: valdžiai

, , i --j atiduok, o ar kas kolūkie-dabar, Tokia padėtis, pasak pačių;.._ Ug valdžiai

atsilikęs 61'žiemkenčių, o bulvių

O
šienavęs tenukasta vos šeštoji

jciams beliks, 
j i nerūpi.

rSkaitykime Vertingas Knygas!
NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs, lengvai 

skaitomi dr. A. Laimaus atsiminimai,
136 pus!.............................. ............. -........ $1-00

MILŽINO PA UNKSMĖ. Balio Sruogos trilo
giška istorijos kronika, 173 pusi., didelis 
formatas, gera popiera ...........................

KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašymas.ne
paprastos Šešių vyrų kelionės plaustu Is 
Pietų Arrferikos i Po’ineziją. 413 pusi.
Kaina ............... ................ ........................ 3-75

ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltanavičienės 
prisiminimai iš jos jaunystės Lietuvoje ir 
Rusijoje. 56 pusi. Kaina .......................

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto J. Aisčio- 
Aleksan iravičiaus atsiminimai iš netoli

mos praeities apie Binkį, Miškini, Tumą, 
Savickį, (liras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
rašyta...........................................................

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolio, žymiojo rusų 
rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis, 290 puslapių, kaina ...............

RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėves puikia kalba 
. parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le

gendos, 220 pusią; ių .................................3.50
POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 

kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio parašytas 
421 puslapio platus istorinis romanas iš 
Žemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap

darais, kaina .... ........................... -...........
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.

Jono K. Kario puikiai išleista knyga su 
160 paveikslų, 255 puslapiai, gerame po
pietyje. Aprašo ir paveikslais parodo 
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų 
istoriją. Kaina ...................................... 5.00

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino anglų 
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais 
$3, minkštais viršeliais ...........................

BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija.

LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitė-
Sruogienė ................................................ 3.00

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo

niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu 
veikalas .................................................... 3.00

VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 
knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
lenkų okupacijos metu, kietuose virs.... 5.50

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 
KELEIVIS

636 East Broadway So. Bo&tcn, Mas*.

Kaip Vykdomi Namų 
Pataisymai

kelių.
negaliu jus pasveikinti žo-

Minėjimas Balandžio 17
“Keleivio” 50 metu

2.50

1.00

2.50

3.2;

I 
1

3.50

2.00

2.25

Iš Lietuvos nesenai atvy
kęs Mironas Eltos kores- 

jpondentui apie tai šitaip pa- 
Į pasakojo:
j “Sunkiau su namų remon
tu. Kai pradeda sienos 
kliūti ir lubos byrėti, nuo-i °----- ” . _ .imininkas ima rašinėti viso- 
’ kius pareiškimus. Bet to 
j neužtenka—reikia pačiam 
daug kur vaikščioti. Pas
kui atsiunčiama ^komisija 

} patikrinti, ar tikrai remon 
Įtastas reikalingas. Jei taip, 
{tai galiausiai pasiunčiamas 
meistras, kuris su savo pa- 

jdėjėjais, prisinešę visokių
darną.
poros

.griozdu, pradeda 
1 Bet dažniausiai po 
.-dienų tas dalbas vėl nu- 
Jtrūksta, nes vis ko nors stin- 
:ga, o ne kartą tokia padėtis 
{pačių meistrų panaudojama 
! šantažui. Jei nori, kad re- 
’montas kaip reikiant eitų Į 
'priekį, tai reikia ‘susiprasti 
•ir fundyti.’ ‘Patepus,’ darbas 
jau greičiau eina.”

Žinoma, savo lėšomis ga
li remontuoti, kada nori.

_ , . mone, vargu būtu tikslinga.
Užiais “laimingai sulaukę.” Reikia nepamiršti, kad neįkakties minėjimas bus ba- Dabar, sulaukęs

4fcL’ž (ui pvMsa 11 DIEY A rvt.i n*ic.)ni iionriviri 17 ri įau aišku ne ka
kad ateinančiais metais » . .

yra kitaip žiūrinčių Į Lietu-'salėj, 
vos išlaisvinimą ir pasauli-! Jau

Kaip Girtus Atgaivina
Vilniuje (ir kituose dides

niuose miestuose) Totorių 
gatvėj yra vadinamoji “trez- 
vilka,” kitaip sakant, išsi- 
pagiriojimo Įstaiga. I ją 
siunčiami sulaikyti girti. Jie 
ten pliki pakišami po šalto 
vandens čiurkšle. Tie vais
tai. aišku, padeda greitai iš
sipagirioti. Už tą ‘‘malonu
mą’’ sulaikytasis dar turi su
mokėti 25 rublius.

Į Mirė Kun. Laukaitis
Chicagoje gauta žinia, 

kad Lietuvoj mirė prelatas 
J. Laukaitis, buvęs paskuti
niosios Rusijos valstybės 
dūmos atstovas.

“Karčios ašaros DIEVO 
duonelę laisto . . . kaip sa
vo tautinę sielą ir krikščio
niška dvasią išsaugoti . . . 
ir nesugadintą-sielą ir karš
ia lietuviška širdimi laisvos 
Lietuvos sulaukus KRISTUI 
atiduoti.

“Juk ne lavonais ir kapi
nynais \ atkarsime laisvąją 
Lietuvą. Tik tobulas žino

ti?, pasirėmęs Kristumi... 
Bet žmogus žmogų pažins ir 
tinkamai jį įvertins tik įbe
dęs akis į KRISTŲ-ŽMO-

V
“KRISTAUS mokslo lo

bynas nepakankamai yra iš
naudotas, nes nėra pagrin 
diniau įsigilinta i D1EVO- 
Ž M OGAUS pažinimą. 
KRISTAUS žmoniškumas 
lyg nublanko.'. . . Lietuvių 
auta . . . turi mokytis iš 

KRISTAUS-ŽMOGAUS ... 
Šventos Kalėdos geriausiai 
atvaizduoja KRISTŲ-ŽMO- 
GŲ. . . . Šventos Kalėdos— 
Kristaus - Žmogaus šventė.

. . . KRISTUS gema skaus
muose. . . . Šventos Kalėdos 
yra KRISTUI-ŽMOGUI pa
žinti gera mokykla ... ir 
mes ne juokais turime iš
mokti ŽMONIŠKUMO SA
VYBIŲ Iš KRISTAUS.

“Tik lietuvis krikščionis 
—lietuvis KRISTAUS pa
veikslo žmogus atsispirs 
bolševizmo užsimojimams ir 
išvaduos ir save ir Lietuvą 
iš raudonojo engėjo nagų.

“Bet tuo pat metu tas 
šventąsias dienas panaudo
kime MALDAI, tokiai 
MALDAI, kuri KALNUS 
KILNOJA, už Lietuvos lais
vę. . .

SUSIRINKS SOCIALISTŲ 
INTERNACIONALAS

Socialistų Internacionalo 
kongresas, šiemet bus Lon
done liepos 12-15 d. Į jį 
yra pakviesta ir Lietuvos 
Socialdemokratu Partija už- nėščių 
sienv.

tik laisvajame pasaulyje?landžio 17 d. So. Bostono 
bet ir pavergtoje Lietuvoje Lietuvių Piliečių Draugijos 

1 salėj.
laikas pasirūpinti

nės politikos plotmėje, taip'taip susitvarkyti, kad nie- 
pat kitaip žiūrima ir kito-{kas nekliudytų tą dieną 
kius metodus vartoja tautų’
išlaisvinimui iš bolševizmo' 
vergijos.

Todėl netikslu tokiu svar
biu momentu siaurai apsiri
boti parapijinio dvasininko 
samprotavimais kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Sveikina is Chicagos
Didžiai gerbiamas redak

toriau,
Prašau priimti mano šir- 

.dingiausius linkėjimus
. .. . . , I tamstai ir visam “Keleivio”

Pavergt, lietuviai neabe-.^^ iIgiausių metu! 
jotinai tą supranta ir mums1
laisvėje esantiems ir kovo
jantiems už savo tautos lais
vę, derėtų realesniu pagiin- 
du juos paguosti.

—AL.

Čia Galite Sužinoti

‘Keleivis’

A.V inninotr

Dažnai skaitome apie 
kruvinas revoliucijas. O ar 
gali Įvykti revoliucija vien 
teismo sprendimu?

Skaitome apie net 5,000 
mylių lekiančius sviedinius. 
Ar jais bus galima iš Ame
rikos pasiekti Maskvą ir ki
tas svarbias Sovietų Sąjun
gos vietas?

Jei karas kiltų, su kokia 
karo jėga tektų Vakarų pa
sauliui susitikti?

Koks buvo žmonių mir
tingumas Lietuvoje ir emi
gracijoje?

Kaip saulė varžosi su ato
mu?

“Keleiviui" penkios 
metų sukako.

•tis per tą laiką daug tiesos žo
džių pasakė ir sako:

Kad žmonėms reik daugiau 
mokslo ir šviesos.

"Keleivis” tuo pačiu keliu ke
liaus. nesustos,

Maikis mokslus eina, o mokslui 
nėra galo.

Ką Maikis išmoksta, tą jis savo 
tėvui j galvą kala.

"Keleivis kas savaitę toli keliau
damas

Ir iš Lietuvos liūdnų žinių gau
damas.

Duoda jas mums. Mes skaitom 
nusiminę.

Kad didis vargas slegia mūs 
tėvynę.

Bet mes tikime, taip nebus 
gai—

dešimtys

Atsiliepe Vienas Pirmųjų 
Redaktorių

Trumpu, bet gražiu, žo
džiu atsiliepė vienas pirmų
jų “Keleivio” redaktorių 
Pijus Bukšnaitis, dabar gy
venantis New Yorke. Jį iš
spausdinsime sukaktuvinia
me numery.

.Jei visus iš New Yorko uosto 
išvežamus per metus sunkiuo
sius ir lengvuosius automobilius 
nustatyt i i eilę. tai ji nusitęs 
nuo Nev. Yorko iki Indianapo- 
lio, Indianos valstijoje.

‘KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

Skaitytojams 
*ams pranešame,

^77

ir skelbė* 
kad “Ke

leivio“ ofisas darbo dieno
mis yra atdaras nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. $ei- 

il-ltadieniais nuo 9 vai. ryto 
ibi 1-30 vai. po pietų.

Iš veikėjo sakinių, kalba 
buvo skilta maldai ir Kris
taus mokslui, kaip pagrin
das Lietuvai išvaduoti iš 
bolševikiško imperializmo 
vergijos.

Niekas negali paneigti 
dvasininko profesionalo rū 

pasakyti parapijie-

Dažnai sužinome, kad tą 
ar kitą mūsų bičiuli ištiko 
širdies smūgis. Kodėl jis 
ištiko? Kaip nuo jo apsi
saugoti?

Į tuos ir daug kitų klau
simų atsakymą rasite “Ke
leivio” 1955 metų kalendo
riuje, kuris jau baigdamas 
išparduoti. Kaina 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus 
siusti šiuo adresu:

KELEIVIS '
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

iciamsi

Michigano valstijoje iš 100 
religinio turinio pa- ūkininku tik 2 neturi elektros

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

i kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
’ vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus

trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo- 

J dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių, 
i “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para

šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 

' ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadway So. Boston 27, Mas*.

Pabrar.es
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Paklausykit, Ką Sako’Grandpa‘
“Keleivio” Moterų- Sky- rus puolančių straipsnių už- 

riuje net keliuose nume- sinori savo vyrą valdyti kaip 
riuose tilpo straipsniai,Įvergą. Kiek supykusios ant!
smerkiantieji lietuvius vy
rus, kurie esą prisigėrę to 
senovišKo raugo ir nori lai
kyti moteris vergėmis. Ka
dangi man per 10 metų ma
no gyvenimo (50 metų 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse) teko visoko maty
ti, tai ir žmonių gyvenimą 
pažįstu neblogai. Būdamas 
mažažemio vaikas, anksti 
išėjau tarnauti ir gyvenimą 
senovės Lietuvo-* žinau. At
vykęs į JAV dirbau viso
kius darbus ir apsipažinau
su paprastų darbininkų gy- didesne 
venimu. tad ir neiškenčiu 
neparašęs, norėdamas paro
dyti tų kovingųjų moterų 
klaidas. Labiausiai man 
krito i akis ponios O. Ku
bilienės straipsniai, kurie 
iškelia visokius klausimus, 
bet dažniausiai vienašališ
kai. Ji vis pakelia kokį 
klausimą, kad išjudinti mo
teris prieš vyrus. Straips
niams medžiagą p. Kubilie
nė dažnai paima iš angliš 
kų magazinų, kurie nušvie
čia turtuolių gyvenimą, ku
riame visko perpilna ir ku 
ris labai skiriasi nuo pap 
rasių žmonių gyvenimo. Po
nia Kubilienė dažnai duoda

vyro, sako jam, kad laikai' 
pasikeitė, kad vyrui nevalia’ 
žmonos mušti ir pan. Pa-į 
čios pyksta, vyrą pykina, j 
ant vieno vyro žodžio paša-, 
ko dešimt, o rėkia, kad vy
ras kalbėt neduoda! Jeigu 
vyras lėtas, bijo pačios, tai 
ir eina per gyvenimą galvą 
nulenkęs, o jei vyras neno
ri, kad pati pamintų jį po 
kojomis, jeigu jis atsiker
ta, tai prasideda barniai, 
nesutikimai, kurie kartais 
baigiasi persiskyrimu ar net 

tragedija. Todėl 
Kubilienei, kaipo 

rašytojai, patarčiau
rašvti i Moterų Skvriu mote- 
ris pamokinančius straips
nius, o ne kiršinančius, ku
rie nieko gero neduoda, tik 
sukelia moteris prieš vyrus 
ir atvirkščiai.

poniai
gabiai

KELEIVIS, SO BOSTON
PIRMIEJI KARO PABftG LIAI 15 TA( HEN SALŲ

Is Tachen salų prie kinijos pakraščio jau gabenami civiliai žmonės. Pirmiausiai 
iš ten gabenami taikai ir civiliai žmonės o paskui bus gabenami ir kariai. Ame
rikos laivai padeda pabėgėlius gabenti.

'Keleivio’ Knygos
'TAVO KELIAS l
SOCIALIZMĄ,

į paraše L. Blumas. Trumpas ir ait
rxx-ializou> aiSKinunas...........

DEMOKRA 1LNIO 
SOCIALIZMO PRADAI

1-abai populiari 
diei.ų klauautuua.-i
Kaina ....... ................. .. ?.............. ", Ste

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
I.aha.1 įdomi knygutė situc svarbu 

klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek 
vienas katalikas ir socialistas. F* 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu 
nas. Kaina ............................... — 10>

KODĖL AS NETIKIU 
l DIEVĄ?

laisvamanis čia pasuko, aoael > 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku 
rių nesunkus joks jėzuitą-........... 2tt>

o tikros meilės jos nepaiso, kad jų vyrai yra geri, o jei straipsnius pasiskaičiusios, 
Šių dienų merginos dažosi i jos saukia moteris į kovą'pradeda nei šiokią nei tokią 
be saiko, gražinasi visokiom! prieš vyrus ir kaltina vyrus {kovą prieš savo vyrus. Aš 
dirbtinom priemonėm, vie- žiaurumu, tai tur būt pačios ~ ei'’
na su kita lenktyniuoja, kad yra negeros. Kam tada ki-

„.................. ... ,r tik pagautu vyrą ant savoTeisingai rase Mikas Ma- mfcškel.fo; Jos nesupl.anta 
cionis, kad jei metelis yra Rad sk tiškaj žiQri
protinga, gero budo svel-|: £okiaį dilbt;nes ^„<,1^. 
mos Širdies, tai ji ir kologoj- prie- kokj 30 - 
vyro padaro gerą. ~

statistikas, kurios visai ne-’
atitinka darbininkų gyveni 
mo. nes turtuoliai gyvena 
sau, o paprasti žmonės gy 
vena sau ir tvarko savo gy
venimą truputį kitokiais 
principais, negu tie,

O kuri!
moteris savo vyre nieko ge
ro nemato, tik ydas, toji ir 
iš gero vyro gali padaryti 
blogą. Galiu pasakyti Yien-<|T.|mp 
gunkiui iš Illinois, kuris w-! ‘
ras bijo vesti, kad jis 

'"paimingas nevedęs.

metų man 
įteko skaityti straipsnį, pa
vadintą “Uz 50 Metų \ y- 
rai Nenorės Vesti” (tas 

į straipsnis tilpo “The Ladies’ 
Journal”). Atrodo, 

w'"ikad tie laikai jau dabar at- 
v vesti lietuviai,
* ea 'nenori vesti ir amerikiečiai.

tas moteris agituoti? Tom 
moterim, kurios supranta 
šeimyninio gyvenimo parei
gas, agitacija nieko nepa
kenks, bet yra silpnabūdžių 
ir neišmintingų moterų, ku
rios tokius agitacinius

patarčiau Moterų Skyriaus 
rašėjoms imtis ne žalingo 
darbo, l>et naudingo. Ra
šykit pamokinančius straips-

KAIP TAPTI Si VIENYTŲ 
VASTIJU PILIEČIU?

Išaiškinimas pilietybės statymų su 
reikalingais niausimais ii at-aky- 

1 mais lietuvių ir augių kaito K.
Kairi .............................................. -«*

. i
Ir naudinga šių JVOZAS STALINAS suprasti kuj’^ute. į

Arba, kaip Kaukazo Ra'.raiiiinra*
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir į.a-.tino >a»o i»o 
vusius draugus, labai įūumi knyga.
Kaina.............................................. 28e

ŠEIMININKĖ)!

SOCTAUZMO TKORUA
Sis veikalas trumpais ir aiškiai* 

faktais par. do, kaip iki šiol kciiea; 
draugijos furaaos, ir kode! turės bu 
ti oakeistas kauiaii/mas. K;*i:i» lei*

TIKRA ’IEISYBĖ AITE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktaiura faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 
jų. Visiems kyla k ausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis Lr kodėl Rusija benori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji

ty . . .. ■*» . rsi tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, arr 1'ieS Savaitę Moterų Skv- yra demokratija. koku darbininkų 
riuje buvo receptas “Oran-*uz<Urhlili ir darbininką, iš.jų-j pragyventi? Dabar rusai saku kad 

KadanO'i Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
.... , , . ® i Susai dabar Lietuva valdo, tai kasredakcija gavo paklausimų yra tiesa aj-ie Rusiją tai yra tiesa

d£l tn mnvfn-Alin fui r-i-ilapi€ datiartmę Lietuves padėtį. Ko- Ciei LO mOZUieilO, UI Lietuvos ateitis gali būti? Atsa-
duodame aiškesni ir leng- kyB‘usJ š,'uos klausinius galėsi gao. • -. ti nusipirkęs naujai išleistų knygų.
Vesnį receptą. [98 puslapių didumo. Kama 50 centu.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Pirmiausia paimk 2 ar 3
..... . i,l Parašė kun. M. Valadka. Knygadidelius lemomis, nulupk, drąsiai kritikuoja Romus Katalikų

—ii,,,y,,,—tvk niūriom riekėm bažnyčios autoritetų ir faktais t-a- .upiau>i>K pionom įienem, rodo neI ;i Joks Kll8UiUį vv,.
išimk sėklas, sudėk į lėkštę liniukas. 224 pusi. Kaina .... $1J» 

lemonus ir užpilk puodeliu KURGI VISA TAI NYKSTA?

čiu Mozūrėlio.’

Orančių Mozūrėlis Kitaip

nius, tuomet ne tik padėsit 
kitoms moterims, bet ir pa- cukraus. Tegu pastovi per’
cios turėsit džiaugsmo 
savo darbo vaisių.

Alex Baravykas.

iš

Apie Maista ir Maistingumą

Kur nyksta vi«i i.e i-abiai, kuriuoa 
pt-r amžius? Sj įntri-

cukrų nupilk, o lemonus su-l^^^’^us^'vSjo^ 
dėk ant mozūrėlio, kurį iš- S“Jde“?kratM metikas Kan Kaut- 

Įkepk taip:
Paimk svarą miltų, ket

virtį svaro cukraus ir du 
kiaušinius.

Gerai ištrink sviestą su 
cukrum ir kiaušiniais, kad
būtų puri košė, Sudėk miltus Tragedija trijuose aktuose. Veika-
ir nadarvk tp^la Iškočiok las P«rsteto nužudymą caro Aiek- 11 paoartK lesia. IŠKOČIOK sandro Į^bal puikus ir nesun
piršto storumo, uždėk ant p^«-ato,nas veikalas, n

. , , . A A ... . ; viso reikalaujamos 28 ypatos. 25<riebalais apteptos bletos ir,
ikepk nekaistame pečiuje.1 DIEVUS ŽMONAS

- Kai iškepsi, neišimk iš blė iGARBINO SENOVOE!

naktį. Ryto metą ištirpusį1 žmnnf. lurut

sky. Kaina 
I
! SOCIALDEMOKRATIJA 

BOLŠEVIZMAS

it*
IR

l’aga! K. Kautsky naajesnionia 
žiriomis tuo klau.-imu papildyta 
knygutė. Kaina............................... 2oe

NIHILISTAI
Daugelis žmonių mano, jokių vabaliukų, o rupiai

kad Amerikoje turime ge- maltuose ir nebaltintuose—
liausią pasauly maistą. Iš jų atsirado. Na, jeigu jau

. - - U itiesu, kur rasi tokius baltus vabalams baltinti miltaieuzijoj. o venaū lr voRieū-j ... . . .i »«• u. 1 ..puikius miltus, tokias pui-perprasti, tai kaip jie gan101, bet ar daug ju apsivedei,- . , * f .T- •J . .. • > , ikias raudonas morkas, įvy-būti geri žmogui,su europietėmis: Naei, la-; . .. — ' 7. . •k • motas gražiame, permato-i Baltinti miltai gražiai at
. . -Imame popieriuje, orancius/rodo, vra ekonomiški, nebi-Ckusdar^iperpaskuun! kurie Mi b. in(H ,j - iž_

vyras -‘I; Musų Kareiviai vede|tona spa,va? 0 ką bfckal. įeĮ,Jta (luona vrį-mįnkšta ir

'-Įjoju, kad daug vedusių vy-Įpel. ira)ą- linį kara
T'! norėtų vėl pasidaryti JAV karel;.iai buv0 Prar;

suristi gy 
turi kant- 

nes kitokio išėji-

turi visko perdaug, tik piin-|, ,.ieš ve(ivbas, aj ve(lv.
opų dažniausiai neturi,_____ lhose ieįkau ‘ne blogo>

Kai kunos

bet
venimo retežiais, 
riai kęsti, 
mo nėra.

vianounorau▼ IV ---- vėliau ir v okieu-l

kurie'

motely s labai 
veltiną ponios Kubilienės 
straipsnius. Ponia O. Dov 
gin sako, kad p.

gero. Ikaia?Tačiau jeigu
vesdamas visad gautų mo
teryje “sandaros skrynią,’’ 
tai su tokia ffvvenimas butui

dažnai! f1^1

Mūsų Kareiviai 
prancūzes, angles n

' Visokiuose kraštuose žmonės g»t- tOS, bet UZ(iek tas lemonų bino įvairius dievus. Dievu garbiiu- 
riekeles, kurios per naktį mas ke*1***- Kodėl? Kokius dievas

yra motiniško būdo ir lupa'saldus. Bet vyras 
vyrus kaip gera motina vai-*gauna moterį, kuri nori jį 
kus—iš meilės. Išeina, kad išnaudoti ir visą laiką su lie- 
vyrai turi tik vaikų protą žuviu plakti. Su tokia mo-

ne tik
vokietes moteris, bet 
nes! Nepaisė nei

kalbos, nei gyvemmoį 
skirtumo, nežiūrėjo!būdo

ir turi būti lupami. Mote
rys, kurios rimtai neprotau
ja. kaip suaugę žmonės, pa
siskaičiusios tokių straipsnių 
ir pradeda elgtis su vyrais 
kaip su vaikais. Ponios 
Dovgin straipsnis “Neduo
kim Gaisrui Plėstis,” yra žino, 
protingai parašytas, bet gai
la, kad straipsnio gale p. D 
paneigia, ką ji sako pra 
džioj ir džiaugiasi vyrų lu 
pimu.

Jeigu 
moteris 
prisige
rs kra- 
moteris

tenm vyras žuvęs 
kiek pasipriešinsi, 
apkaltins, kad esi 
ręs seno raugo dar 
jaus,” kad žemini
ir tt. Dabar atėjo tokie lai
kai, kad vyras vesdamas ne

kokia moteli gaus

Moterys, kurios remiasi 
ne sąžinės ir širdies balsu.

garbino musų bočiai ? Kokias žiny-i-i -»• • j • . • • įmirko cukruie. Tiesa, iei eia« ne buvo įsteigę? Kode:bed apie daržoves ir vaisius, labai balta, bet maistingu-Į . , ._ ... priėjo krikščionybės gadynę? Vimm
’• • ’ mo-?.. Todėl ki»i*ne^e’eS dideles, gali jas tuos klausimus galėsi a-.-aGti pa-tun maža. lotiei, a np..n:.inr: nllcial] d-»hui- -nb-i 'skaitęs šią knygą. Tai didelio f«r perkate baltintus miltus,lpe,.pi - pusiau danai arba ;niato 271 puskpio knyga

čiausią žiemą. [dabokit kad jie hutų K‘T^m0^‘“t‘DELKO REIKIA ~
Teisingai, maistas ir dar- tified. tai reiškia, kad juo-..., ..... GERT IRc iškeptos teslos uždėsi, taiįdėta tam tikru' . 1 . , .

t-m-G, miltai na?daF neviskas. Greitai pa-

I
kurių gali gauti bet kada—įmo ji 

ų,j,. j<ai.^įjausia vasara ir šal- nerkai

net rasės. Kodėl taip ivv- ... ... ...
ko? Todėl, kad amerikie- zoves Amenkoje gražiai at-.se 
čiaičiai vyrai bijosi Amerikos’0®0’, 
merginų ir jomis nepasitiki,a< .^l5>
nors jos labai gražiai ir ma
loniai atrodo. Kaip 
jau, mergino?

Jzoves 
daug

ŽMOGUI 
VALGYT?

būtų
bet tai dar nereiškia,!medžiagų, kurių miltai ne-;! 

a maistingas. Dar-įteko, kai buvo

mine' dėl n. prieš vedybas ’i-- •
negali pažinti. Tik tada H10 e^e 11 
mergina pasirodo, kas esan-j'"e ?a^onuo>°'. . .

jti, kai vvra turi punktų. 'nai vra "“skinaini žali, su- 
' Nesenai' p. Savicmenė ^u0Iam,1" P'moksta ne 

Moterų Skyriuje rašė ir ap-sotle- kur "ors va«one-Praėjo laikai, kada vyras ir
moteris vesdavosi iš tikros ., . ...... , - gailestavo senus atsitikimusmeiles. Siu dienu amerikie-%. ,. . .. ,
tės merginos nori ištekėti 
tam, kad neliktų “spin- 
sters” ir kad gautų gerą gy
venimą. Jos žiūri, kiek vy-

bet dirbtiniais įstatymais,J'a> uždirba, kiek jis turi pi- 
prisiskaičiusios panašių vy- nigų, kokį turi automobilį

PABALTIJO TRIJULĖ

lai dainininkės, apie kurias rašoma korespondencijoj is 
Miami. Sėdi Anita Na'ickaitė-Karns. stovi kairėj Amelia 
Pctcrson. dešinėj Meela Sepp.

Valgyt ir gert reikia del to. kaa 
norisi, atšaus nepagabuięs žmogus. 

tryni'US, Bet del ko gi norisi? !»«•! ko be val- 
i gio žmogus silpsta? Ir delko viena*ha Įtinami Simk 5 kiau^iniM

GCl 1 LlIKAII 11. I • J I • • » K1D ZniOgUS SU

ir vaisiai netenka' Tas pats yra ir su kitu X
savo maistingumo to-,maistu, kuri mes valgome. — 'n‘ liįin!'
Kad iie nenunoksta Daržoves ilgai guli Kiautu- . . . . , - tuos klausimus suprasi T<tai & šio*,Vr-i,ier<si ont ka,stU Vandeniu, nulupK knygutės. Paraše Dr. G-m«. Jo* veie, ilgai suli iu>iuo>>e. ant , ,, , . v»ink t,v ’ n>J žieveles, sumalk arba smul k 1 .........................ore, bet tamsiuo- 

Yaisiai daž-

keliaudami į rinką.
Ne kaitą teko jums pa-l

Girdi, ją šiurpas nukrečia 
prisiminus, kaip ji tarnavo 

5pas gaspadorių ir matė, kaip 
elgėsi gaspadorius su žmo
na. Pasitaiko tokių baisū
nų, bet be reikalo sakoma, 
kad tik “lietuviai tokie žiau
rūs.” Išimčių pasitaiko vi
sose tautose. Man taip pat 
teko tarnauti pas gaspado
rius (ju praleidau net 8,!žorni. nuvaksuojami, s 
ries atvvkdamas i JAV),plojami ir paruošiami par- 

supran-P’

ledo ir pan., todėl jos nėra 
tokios, kaip ką tik nuskin
tos iš sodo. Su mėsa yra 
tas pats. Mėsa yra šaldo- 

Įma, ir kai ją perkame, neži
nia, kiek laiko ji yra gulė-

kiai sukapok ir sumaišyk su 
kiaušinių tryniais ir cuk
rum. Geriausia yra pirma 
gerai išmaišyti cukrų su try
niais, o paskui įmaišyti mig
dolus. Dabar ta

ŽEMAITĖS RASTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytoių? Ar 
žinote, kad j> buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
0 paskui ji ėmė apvsakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dab’ku, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė.# Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos rrštns parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu-

masę už
tepk ant mozūrėlio su lemo- 
nais ir įkišk 5 minutėm atgal

jusi šaldytuve. Taigi, ką 
mes bevalgytume, reikia at- 

rodo viliojančiai. Ant jų siminti, kad da> man tingu-,. kad migdohl k^šė
paprastai yra uždėta krau- mo >ia 15 malst° isnykust n Į džjūt S

todėl mūsų dienos maistas’ * 
turi būti taip parinktas, kad 
organizmas nejaustų nuos
tolio.

Pirmiausia, neužmirškim

tebėti gražius, geltonus 
orančius,, kurie blizga ir at 

o vilio
paj
tuvės antspauda su žodžiais 
“color added.” Reiškia, jie 
yra nudažyti. Tokie oran- 
čiai būna žali nuskinami! 
nuo medžių, paskui nuda-į 

supa-

Po to mozūrėlį 
gali supiaustyti keturkam
piais gabalais.

rpępntfK vm lpnrrvp<- ^yvenin’'’ b',d3 papro-&>1S įecepias Via lengveh- čius Knygoje yra paveikslas su gar-
nis tuo, kad nereikia virti

bet neteko matyti, kad gas- davimui 
padoriai žiauriai elgtųsi su 
savo žmonomis. Ir senovės 
Lietuvoj moteris turėjo savo 
vietą ir teises šeimoje.

Beveik visos Moterų Sky
riaus rašytojos kaltina lietu
vius, kad jie turi seną įpro
tį moteris laikyti žemesnėj 
vietoj. Jos šaukia moteris 
į kovą prieš vyrus, bet pa
čios tur būt kovoti nenori.
Jeigu tu rašėjų vyrai nege
ri, kodėl jos neina į teismą 
ir neprašo divorso? Juk 
užteks joms pasiskųsti, kad 
vyras žiaurus, ir “divorsą”

Savaime 
tania, kad jų ir skonis ir 
maistingumas vra daug 
prastesnis už tokių orančių. 
kurie išsirpo ant medžio.

Balti miltai, baltesni už 
sniegą, gražiai atrodo, bet 
ar jie maistingi? Sakoma,1 
kad geriausiai apie maistą 
nusimano pelės, visokie kir
minai ir vabalai, kurie mais
tą graužia. Padarykit tokį 
bandymą: padėkit ant len
tynos lupiai maltus kvieti
nius miltus ir tuos, kuriuos 
čia Amerikoje vadina bal-

per dieną išgerti bent du 
stiklu pieno arba suvalgyti 
gerą saują varškės ar lėkštę 
rūgusio pieno.

Nors kartą per dieną rei
kia išgerti orančių, tomeičių 
ar kitokių vaisių sunkos ar
ba suvalgyti puodelį žalių 
kopūstų.

Duoną visuomet valgyk 
“fortified.” Geriau valgy
ti rupesnę ir juodesnę negu 
baltą.

Kekvieną dieną suvalgyk 
po keletą žalių ar geltonų 
daržovių (pupelių, Saločių, 
sųuash arba morkų ir kt.).

Bent du kartus per savai
tę valgyk kepenis, inkstustintais (bleached). Po ke

Bet tos rašytojos tik-lių savaičių ar dar ilgesnio'ar širdį, 
nausiai gražiai gyvena su laiko pastebėsiu kad baltin- Kiekvieną dieną suvalgyk 
savo vyrais. Tai reiškia, tuose miltuose neatsirado kiek šviežių vaisių.

gaus.

sios rašytojos parašu, tainci paveik
slai vaiku prietr'audu, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipvi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
kta ir Al. Bulotiene. Balotu® žiao-

nus o orančių visai nedėti. riai yok^'ia; laike šito ka-
... . , T0‘ *ai knyga. 12K puslapiu.nOl’i Virti košę is le- ®u garsiais raštais ir retai® paveiks

lais. Kaina .................................. 50c
VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo būti toks tvanas, 
apsemtu v».-u žemės rutuli? Iš 
įmesi tiek vandens? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga- 
•'ėjo surankioti viso pasaulio jrwu- 
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam 
utie klausimai runi. teperskaito 
knys'elę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?" Kaina ................................ tfie
DCL LAISVOS LIETUVOS

LSDP Užsieniu Organizacijos raš- 
•ai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviama 
Daug kas ii lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti «avo tėvų kall>a, 
o senimas irgi dažnai nori paeilint 
saro raštiška lietuvių kalbos žino*- 
m». Šita gramatika vra tinkama ri- 
tioms, kas nori gerai lietuviu kal
ba išmokti. Didelė knyga, 144 ponL 
Kaina tik ..................................fl-M

košės iš lemonų ir orančių. 
Užtenka supiaustyti lemo-

Jeigu nori virti košę 
monų ir orančių, tai juos 
reikia nulupti ir išimti sėk
las, nes sėklos ir žievė duo
da kartų skonį.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Korespondentui ii Man- 
chester, Conn. — Eilėraščio 
apie Jono nelaimes ne
spausdinsime, nes jos ki
tiems neįdomios.

Kinijoj dar devynioliktame 
amžiuje vartojo arklių kojoms 
segti šiaudines pasagas.

kod
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Dvilypes Slaptosios 
T arny bos

Kai Prabyla Slaptieji Dokumentai; Jauno Žvalaus Vyro
Karjera; Jo Ilgos Kelionės po Europą; Hitlerio 

Bendradarbių Patikėtinis Ukrainietis “Pat
riotas”; SSSR Šnipas; Nelaukta Mirtis ir

Paslapties Galas

Po šio antrojo pasaulinio jų pažinčių ieškodamas, uk- 
karo Vokietijos užsienių rainiečių tautos likimu besi- 
reikalų ministerijos ir sau-J rūpindamas. Buvo Varšu- 
iiumo slaptų dokumentų voj, buvo Paryžiuj ir kitur 
dalis pateko i JAV karo va- ieškodamas savo tautiečių 
dovybės rankas. Dabar tų'ir kartu su vietos didesniais 
dokumentų dalis, laiks nuo'politikais ryšius užmegsda- 

#laiko, viešumon skelbiama.)mas. Pradedant 1933 me-J 
Iš tų paskelbtų dokumentų tais Saša—taip savųjų tarpe 
mes jau esame smulkmeniš-jbuvo vadinamas Aleksand- 
kai susipažinę, kaip du pa-'ras Sevaiuk—ilgiau užtruk- 
saulio šuleriai, t. y. Stalinas: davo Berlyne, kaliais ten 
su Hitleriu, per savo patikę- po kelis mėnesius gyvenda- 
tinius Ribbentropą ir Molo-;mas. Čia tarp to meto hit- 
tovą, 1939 metais derėjosi
ir dalinosi svetimomis že-

KETURIOLIKA: žl VO ANGLĮ GELŽKELIO NELAIMĖJE

Anglijoj sienas keleiviais traukinys, begiamas 60 mylių per valandą greitumu, nu
seko nuo bėgių. 14 keleivių žuvo vietoje o daug kitų keleivių buvo sužeisti. Trau
kinio nelaimė įvyko prie Sutton (.oldfield stoties. Paveiksle matyti, kaip gelbėtojai 
traukia iš traukinio griuvėsiu lavonus ir s žeistuosius.

lerinės Vokieijos vadų—j--------  ■ -• J- ' - *^*“
Keitelio, HimmFerio, Rib-’ Paryžių užėmus, buvo rasti 

ir kokiomis susitari- bentropo—jis buvo savas’ prancūzų kariuomenės ant- 
žmogus. Kartu ir ukrainie-!10j° skyriaus nesunaikinti

memis
mo sąlygomis Lietuva buvo

Nauji Leidiniai

Taip su jomis malonioj drau
gystėj laikas bėga nepastebi
mas.”

Taip rašo vienas mūsų bi
čiuliu (gydytojas) iš Chicagos.

Daugiausia knygų išleidžia 
Anglija, antra vieta tenka Vo
kietijai. trečia Prancūzijai, ket
virta Japonijai ir tik penkta J 
Jungtinėms Amerikos 
betas.

SAULĖS RŪSTYBĖ

Reikalinga Moteris
Paieškau moters arba mergino-, 

prižiūrėti ligonei ir apvalyti na
mus. Esame (iu vyrai ir paraližųota 
moteris. Gali atsiliepti našlė su vie
nu vaiku. Gerai moteriai gera vie
ta. Skambinkit Greenfield, Mass., 
MO 5-2352 arba rašykit: (6)

Paul Yokubaitis 
Hadley Rd.

Sunderland, Mass.

Ieškau Darbo Vakaruose

SAULĖS RŪSTYBĖ yra kny
ga (romanas), kuri sako skai-! 
lytojui: Skaitai mane, nes my
li. o nemylėt negali, kada mane 
skaitai. Ir. iš tikrųjų, taip yra. 
nes labai gausaus ir 
Amerikos lietuvių
čia aprašoma ta dalis, kuri su
žavi žmogaus širdį ir praturti
na jo sielą.

312 pusk, kaina $3.00. Rašy
kite: Dr. Alg. Margeris, 3325 
So. Halsted St., Chicago 8, III.

04)

Valsty-J Dėl klimato ir vaikų sveikatos tu- 
1 riu keltis j California arba Oregon 
■ valstijų. Esu 4Q metų, kalbu ang
liškai, jau 5 metai Amerikoje ir dir
bu mėsininko (buėerio > darbų. Ras 
minėtose valstijose žino, kam reika
lingas geras bučeris arba gali nuro
dyti man darbų, malonėkit parų.šyti 
šiuo adresu: (7)

Antanas Anužis 
2005 Wbistler Avė. 
Baltimore 30, Md.

ivairaust
gyvenimo}

Gera Proga Dirbti 
Pačiam

Sau

o• I >1 u M aIi
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Turiu tuščių krautuvę 2.3x50 pėdų 
dydžiu, per daug metų buvo biznis 
igrosernė, mėsos ir alaus pardavi
mas), daroma apyvartos virš 50.000 
dolerių per metus, dabar dėl širdies 
ligos ir jau sulaukęs 70 metų am
žiaus turiu trauktis. G tu čč iau duoti 
nurodymų ir patarimų žmogui, kuris 
norėtų tų biznj perimti. Rašyti: J. 
Kaulaicia, Sprucc St., Ruoiford, Me.

<C>

APSIVEDIMAIBIBLIJOS TYRfNETOJy 
GARSINIMASši knyga Įdomesnė už bet 

kuri jūrų nuotykių romaną 
ir jau septyneri metai “best | Lietuvis, virš 40 metų, nerūkau, 

jnegeriu, su vidutine nuosavybe mie->- 
Rų tat atvaizdino “dangus ir že-|te, noriu susipažinti su vidutinio am- 

mė,’ kurie turė-jo išnykti Viešpaties (žiaus. ramaus būdo, negeriančia mo- 
čiaesume? šventajame Rašte randa- terimi. Gerai, kad turėtų nuosavy- 

Rašykit:

ŽENRLAS DANGUJEBalvs Sruoga: MILŽINO
su.vių venvejų tai pe lietuty jtsjhai kurie dokumentai. Tie

kitomis Pabaltijo valstybė-, iškilo . pirmąsias vietas. Ir prancūzų kariuomenės slaP" njka Išleido leidykla Ter-m*s kalbomis, 
mis ir Lenkijos dalimi. ,1940 metais Įvyksta skaudijti dokumentai metė šešėljįra viršeliui apianka pie- 

Dabar ne taip senai, pran- nelaimė. Aleksandras Sev-jl Sevnuką. Ganaus dailininkas Albinas Biels-
cūzų kalba žurnale “Exil et riuk žuvo traukinio nelai--pasiuntė du savo patikėti-į^3 pusi., didelio for-
Liberte” pasirodė straipsnis mėj tarp Berlyno ir Vaišu-'mus patirti, kas Sevriuko mato, gerame’ popieriuje,
apie tariamą ukrainiečių tė-vos. Vokiečių to meto hit-į veikiama Šveicarijoj.^ ^r, kaina $2.50 kietais virše-
vynaini Aleksandra Sevriu- lerinėj spaudoj pasirodė už- kai tie valdininkai grižo at- .__ -3 Gaunama leidvk-
ką. ‘ ‘ uojautos žinia, kad žymus j gal, tai Sevriuko likimas bu- ^48 W 33rd St ,

Pirmasis paasaulinis ka-ukrainiečių veikėjas, V okie-jvo išspręstas ji tuoj sušau- ęhįcaeo ig ju įr nas knv- 
ras A. Sevnuką užklupo be

parduota SSSR, kartu su • čių veikėjų tarpe tremty jisj- PAUNKSMĖ, istoriška kro- seilei” visomis kultūringo-

Skaitytojų Balsai

Kaip Pradėjau Naujuosius 
Metus

studijuojanti Kijevo univer
sitete. Tai būta žvalaus, 
veržlaus jaunuolio, politika

“Per Naujuosius Metus sėdė-
tijos vyriausybės patikėti-jdė, bet spaudoj paskelbė ką ““J_,.:'au ligoninėj, teko budėti. Ma-
nis, Aleksandras Sevriuk kitą, kad SSSR saugumas 1 J jr.iau, kad laisvesniu laiku galė-
žuvo traukinių katastrofoj. į pasiliktų suklaidintas, t. y. “Milžino Paunksmė”—P,u nors Jums parašyti, bet

'kad manytu, ioer Sevriuko brandžiausias iA™wio„JKur cia.......... aujujų Metų ry-O slapti dokumentai apie

kai Rusijos caro valdžia bu
vo nuversta, jis vilto uoliu 
nepriklausomos Ukrainos

. zi
i n

ar sutaupų
V. S.

277 Pearl St.
Porth Arthur, tint., Canada

be (5)nie tekstų, kurie suteikia mums tin
kama atsakymų į šį klausimų. Pa- 
.yztižiui, Jėzus, kalbėdamas apie kai 
kuriuo-- simbolinės žemės elementus, 
pa; akė, kad tuomet bus. “jūrų ir ban- 
zų ūžimą.'.*’ Atskleidę lzaijo 17:12, 
13, mes -kaitome: “lieja, skaitlingų 
tautų daugybei, ūžiančiai kaip galin
ga jūra; minių trenksmas toks, kaip 

i daugelio vandenų ūžimas. » Tautos 
ūžš, kaip ūžia patvinstųs vanduo.”

Palygindami pranašo žodžius su 
Jėzaus pareiškimais apie “tautų su
spaudimų dėlei sumišimo,” mes gali
me suprasti, kad jo prisipažinimas 
apie jūros ir jos bangų ūžimų, buvo 
tik vaizdas, parodantis tarptautinį 
sumišimų, koks turėjo atsirasti kaip 
Viešpaties čiaesumo pasekmė. Šita 
kalba, pritaikyta mūsų dienų įvy
kiams. aiškiai apibūdina tarptautiškų 
betvarke, kuri nuolat ir be pertrau
kos dauginosi. Dabar laikas didelio 
susirūpinimo ir sumišimo: ir graikų 
tekste žodis "sumišimo" tikrenybėje 
reiškia “nebeturėjimas jokios išeities 
arba išsigelbėjimo.” Ir iš tikrųjų 
pasirodo, kad tautos nebežino kaip 
išsigelbėti iš šito suspaudimo. Kiek
vienam jų bandomam vaistui nepa
vyksta. tuo tarpu, kad suspaudimas 

1 vis didėja.
Aišku tat, kad “žemė" su įvairiais 

savo elementais, simbolizuoja civili
nes valdžias ir kitas santvarkas, ku
riose pasaulio žmonės gyveno maž
daug tvarkingai per ištisus šimtme
čius. Dabar gi tvarkos vietų užima 
netvarka, ir kostoos. arba dalykų 
sutvarkymas, vadinamas “civilizaci
ja.“ veikiai nyksta ir betvarkė užima 
jos vietų. Žmogaus sumanumas.

arba gudrumas naudoja
mas ugdymui pragaištingų ginčų 
tautų tarpe, ir neretai pačiose tau-

Dr. B. Matulionis
Vidau--, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kuria die
nų. iš. anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag. Rhode Island 

Adresas: State Sanatorium. 
Mallum Ūke. Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo VVorcester—2»i m., nuo 
Boston ar Brockton— 50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.
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MlKomunistams jis dirbo peri savo suteikiamomis vokie- 11 J° kova uz Lietuvos kara- kaktą.
dvylika metų teikdamas!čiams žiniomis pusėtinai liaus vainiką vra centrinė, “Pasekmės tokios: viena gavo
Įvairias žinias, o pradedant'klaidino Hitlerio politikus veikalo ašis. Istoriniai Įvy-j isteriką ir susirgo astmos smar-
1933 metais jis taip pat dir-’ir karius. Jei ne Sevriukas, kiai (Lucko, Hrodlės suva-(kiu priepuoliu, antra ‘vilko li-

'■■ ■ ■ Joeailienei bvla ga» 0 trečia «av° širdies prie-
^,.1^ Df U tJpuolj. Visas reikėjo adatomis sieniu skyriuj, cananjaus;Kietuos santykiai su jsssk uz- nerauiuniyuę n-m-z n-- -
Vvtautas -• 4'Mdv-*. .... .iaip šventes ir praėjo.

šalininku. Kadangi vokie
čiai galvojo patys Ukrainoj bo Vokietijos saugumo už-jdafcar spėliojama, kad Vo- žiavimai.

v skyriuj, Canarijaus j kietij’os santykiai su SSSR uz neisU
vadovaujamame. Bet jis-būtų kita linkme susimetę.
buvo ne vien tik to skyriaus'Spėjama, kad dėl Sevriuko Jogaila, -Jogailienė. ku- 
patikėtas. Su juo kartais,šnipinėjimo Vokietijos ka- uigaikštis Švitrigaila, vysku- 
pasitardavo net Vokietijos Į ras su SSSR pasidarė neiš- Pas Zbignievas ir kt.—pa

Įsigalėti, tai jie rėmė ukrai
niečių pastangas sudaryti 
savo “nepriklausomą valsty
bę.” Iš čia A. Sevriuko su
simezgė pirmosios pažintys 
su vokiečiais. Kai 1918 me
tais bolševikai Įsigalėjo Ru-

> Z

užsienių reikalų ministeri
jos vadovybė ir kai kas iš

vaizduoti dideliu istoriniu

I badyti, apie jas bėgioti ir laiką 
gaišti.

“Kai turiu minutę laisvo lai
ko. išeinu i greta esanti dideli 
parką. Jame auga platus ąžuo-

vengiamas. *uiz.uuvci tuucuu isiuumu las. kiek panašus į lietuvišką 'niok.«luma>
Aleksandras Sevriuk savo tikrumu ir tikslumu, kuo kuriuos teko palikti žyglios pa-j 

sijoj ir kartu Ukrainoj, tai kariuomenės generalinio! veikimu taip pat gerokai veikalas priklauso ne tik kalnėse. 0 tame ąžuole lizdas'tose.
ukrainiečių veikėjų dalis at-Į štabo aukštų pareigūnų, j pakenkė ir ukrainiečių vei- Pr^e geriausiųjų mūsų lite-,is lapu ir žagaru suvytas. Ta-
sidūrė Vokietijoj. Su jais,!Mat, Sevriukas buvo laiko-:kėjams, gyvenantiems už- ratūros pavyzdžių, bet ir
kiek vėliau, pabėgo Vokie-Įmas geru SSSR gyvenimo Į sieniuose, nes jis apie jų Pa/S vaizdžiausias mums 

veikimą taip pat pranešinė- taip mažai pažįstamo ano 
jo žinias Stalino žvalgybai. laikotarpio paveikslas.
Be to jis buvo vokiečių re- —:— j
komenduotas Italijos užsie- Thor Heyerdahl: KON'-!

tijon ir A. Sevriuk. Jis ukrai- žinovu, visuomet visokių ži- 
niečių laikrašty “Dilo” pa- nių kupinu.

i-oioto piieškomunisti- Gerai patyręsrase keletą prieškomunisti-J Gerai 
nių straipsnių ir daug Įvai- reikaluose,

saugumo 
to darbo

me lizde gyvena trys voveraitės, 
mano didžiausios draugės. Kas 

Įdieną stengiuos jas aplankyti 
ir jų bičiulyste pasidžiaugti. Jos 
visos trys labai gražios, o jų 
šilkinės uodegos dar gražesnės. 

"Atėjęs prie ąžuolo, pradedu Į

I Bus daugiau)
Norėdami daugiau sužinoti apie 

šiuos ir kitus dalykus iš Biblijos, 
knygutė 145 pusi. ŠTAI JUMS KA
RALIUS 25c. Neturtingiems siun
čiame veltui. L. B. S. A., 3444 So. 
Lituanica Avė., Chicago M, III.

TONIKAS VIDURIAM.
čia yra naminė 

gyduolė: mišinys
šaknų, žolių ir sėk
lų. Jį vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš-

gxx*»lz lA«.i ii-y lz i mimAn rv.?
plaučių uždegimo, vidurių liuo- 
savimo, pūslės ligų, širdies su
pykinto, šitypuliavimo, peršali
mo, dieglių, reumatizmo, bron
chito, rožės, riemens deginimo, 
galvos skaudėjimo, sąnarių gė
limo. ir nuo daugelio kitų vidu
rių ligų. šios arbatos svaras 
kainuoja §4.00.

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

South Boston 27. Mass.

5nių siraųisnių n uaug įvai- icm<tiuu&v, senas tu u<u uu rtuiiieįuiuuta^ naujus uz^sie- *---- . ------- j siejęs prie ązuoio. pradedu | ~\Į 7 Įf V Ą
rių žinių suteikė apie komu-'vykdintojas Canaris pašte- nių reikalų ministerijos ry- TIKI. Išgarsėjusi knyga šaukti: tip, tip. tip. . . . Jos ma | ZlrloA
nistų darbus. A. Sevriuk’bėjo Sevriuką perdažnai tų skyriaus atsakingam pa- aP^. to P^tie^ vardo ekspe-jne jau pažįsta ir greitai ąžuolo}
tremty vietoj nenusėdėjo.;besilankanti Švąicarijoj. Beire1“3“'“ 1 T—r- Himn niauktu n#>r Ramini liemeniu nn«iieidvia :
Jis visur važinėjo, vis nau- to, Prancūzijos karo fronte,Jši(

ANTANO LALIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 

Nauja laida. Kaina $14. Lietuvių Kalbos Gramiika. 
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina 81.50. Pinigus siųsti 
kartu su užsakymu:
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Bei Teigimui E. Insabata. Iš diciją plaustu per Ramųjį (liemeniu nusileidžia, žinodamos,! 
io Sevriukas taip pat paty- vandenyną, siekiant išaiš-įka<l atėjau ne su tuščiomis ran-J

rė, kas buvo reikalinga pra-neįspėjamą Polinezi-!komis- 1
nešti Maskvai. Jos ?a.iP gyventojų kilmės iri “Mano kišenėj visuomet yra

Visai netenka abejoti, atsikraustymo kelių mįslę, j riešutų, sausainių. Nusileidu- 
kad ir dabar SSSR turi ki-Išleido knygų leidykla Tei
tus savo sevriukus, kurie ‘a- "4<s w- **rd St., Chi sausainf kada
Įsiteikdami kitiems iščiulpia Sa.ao, IU- 414 pusi., gaudai jos atsisėda man ant kdiu sa_ 
iš jų žinias, kurios Mask- iliustruota kehoneje daryto- vo uodcga pakdia ir m?n j- 
vai naudingos. mis^ nuotraukomis. Kaina {įo jeį įjgai ne<tuo<:lu. su-

Ana, pereitų metų pabai- §3.75, su kietais viršeliais— pyksta ir už pirštų čiumpa. Kol

jSio.s žemyn, jos atbėga pas ma 
Ine prie suolelio. Aš joms po 

po sausainį.

MES ATLIEKAM . . .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORčIITKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay, South Boston 27, Mass.

goj išaiškėjo, kad vienoj $4.25. Gaunama leidykloje 
rusų emigrantų sudarytoj‘Jr Pas platintojus.
organizacijoj, pasikėsinusioj Thor Heyerdahlo “Kon- 
visas Sotietų tautas ir kartu Tikr_ištis^ šešių drąsu0_ 
įusus atstovauti, buvo zy-įpenkių norvegų ir vie- 
mu> ii uolus veikėjas Pilen- n0 §vedo> epopėja, šitie šė
ko. O paskui įšiyškėjo, kad gj vikingai, siekdami irody- 
ji> toj oigamzacijoj veikė mokslui fantastiškai atro-; 
Maskvos pavedimu ir nuro- dančią teoriją a ie gaHmy_ 
dvmu ir veikė veik porą me- bę prieš penk‘iolika šimtme-
/xTrr.(-'^Ov1 I US< .°*’-va9lzacl^a Čių paprasčiausiais medi- 

7?? )UV0 ^ai kūnų ame- nįaįs plaustais persikelti per 
nkiecių gerokomis sumomis Ramuji vandenvna net S-. 
lemiama. Jos būstinė buvo 000 kilomet.-ų iš Pietų Ame-
Muenchene. Kadangi cia iakos j Polinezijos salas, pa
būta kaip ir privataus rei- rizikuoja gyvybėmis iri 
Kaio. tai iki svarstyta^ kas jf neįtikimiausiose sąlygose 
su Pilenko reikia daryti, jis 1947 metų vasarą pakaitoja 
paM-.uoejo pasisalinti. Ai -jta pačią kelionę, sukelda-

įlenko uen tik trvnėsi sa- visuotiną susidomėjimą’ 
ir nuostabą visuose konti-f 
nentuose. Thor Heyerdahl,j 
ekspedicijos vadovas, ne tik’ 
mokslininkas, bet talentin-| 

kalendorių ma- gas rašytojas, ir nors jo pa- 
Pasiskubinkite skelbtoj knygoj tik ekspe

dicijos metu daryti užrašai,

vų rusų tarpe, ar jo veiki
mas siekė kitus, kas dabar 
žino. —P. B.

“Keleivio” 
žai beliko, 
užsakyti.

LlETLVl
Apsidrausti

gyvybę.

alkanos, riešutą ar saldainį pir
momis kojytėmis suspaudusios 
gražiai sukramto. Baigusios 
vėl atstraksi prašyti naujos 
duoklės. Kai jau sočios, gavu
sios naują porciją, vis neša į 
krūmus ir žemėj užkasa, lapais 
uždangsto ir vėl bėga prašyti.

Susivienijime Lietuvių Amerikoje savo 
sveikatą ir senatvės pensijai.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) seniausia ir turtin- 
jgiausia lietuvių organizacija padidino ir pagerino savo apdrau- 

ir dabar kiekviena praktikiniame gyvenime reikalinga ap
drauda SLA gaunama. Daliar jau nėra reikalo lietuviui kreip
tis pas svetimus dėl apdraudos.

♦ zi
U >
G)
I 1
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DYKAI IŠBANDYMAS
nuo

Reumatiskų Skausmų 
Arthritis

Jei dar nieką,! nevartoiot ROSSE 
TABS nuo Raunieniniu skausmu, 
tankiai susiiasiu su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis. ui kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
su išlaidomis? Vartojamos tūks

tančių virš 30 metų.
DYKAI SKAITYTOJAMS 5IO 

LAIKRAŠČIO
Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiusti 
jums siutinį 21 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas traunoma pazalba. grąžin
kite likusia dali ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
c«nto. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite aavo vardą ir ad 
resą greitai j:
Rosse Products Co., Dept. X-9 
2708 Fartrell Avė., Chicago 45, III.

SLA dabar duoda iki:
$10.000.00 gyvybės apdrauda
$325.00 į mėnesį pašalpą ligos ir nelaimingų atsitikimų atveju 
$300.00 Į mėnesį senatvės pensijos

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje apdraudos sąlygos geres
nės negu kiekvienoje l>endrovėje, nes jos paremtos fratemaliu 
pagrindu.

SLA apsidraudęs esi tikras dėl savo pinigų. SLA kapitalas 
daugiau trijų milionų dolerių. SLA turi daugiau kaip 365 savo 
kuopas visose lietuvių kolonijose Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoje.

Dabar vyksta
SLA 70 Metų Jubilėjaus Vajus

- JBF
Pasinaudokite šio vajaus metu teikiamomis naujiems na

riams lengvatomis ir įsirašykit į SLA dabar. Pasimatykit su 
SI.A organizatorium. Kiekvienas šio vajaus metu Įsirašęs SLA 
narys gauna dovaną—labai naudingą dr. S. Biežio knyga—BŪ
KIT SVEIKI.

Padarysit sau gera ir būsit patenkinta*, jeigu tapsite SLA 
—šios garbingos organizacijos—nariu. Nes SLA yra didžiausia 
Amerikos lietuvių šio krašto dvasioje sukurta organizacija. Ge
riausia SLA pažinti per vietinę jūsų mieste esančią SLA kuopą, 
kurios valdyba ir organizatorius viską nuodugniai jums išaiš
kins. O jeigu parašysit atvirutę į SLA Centrą, tau gausite rei
kalingiausias žinias apie visas apdraudos rūšis ir apie dabartinį 
SLA vajų.

Rašykit tokiu adresu:
SLA, 307 W. 30th SU New York 1, N. Y.
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VASARIO 13 MINIME
LIETUVOS ŠVENTĘ

Palaidojome
Vincą Palūkom

šeštadieni, sausio 29 cl. 
palaidojome Vincą Baluko
nį, plačiai žinomą Bostone 
ir apylinkėje biznierių ir vi
suomenininką. Vincas mi
rė sausio 26 d. sulaukęs 61 
metų amžiaus, o sausio 29 
d. palaidotas šv. Mykolo ka
pinėse.. Į paskutinę kelio
nę velioni palydėjo gal dau
giau nei 100 mašinų, kupinų 
jo draugų ir bičiulių.

Vincas Balukonis paliko 
dideliame nuliūdime žmoną 
Marcelę, du sūnus, tris duk
teris ir anūkų. Karlu su 
Vinco šeima liūdi daugelis 
bostoniškių lietuvių, kurie 
prisimena velioni šiltais žo
džiais, kaip labai malonų ir 
užjaučianti žmogų.

Vincas Balukonis atvyko 
Amerikon iš Dzūkijos. Jis 
yra gimęs Švabalaukio kai
me, Alovės parapijoje. Per

Lietuvos nepriklausomy-j 
bės paskelbimo 37 metų su
kakties minėjimas bus va
sario 13 d., 2 vai. po pietų, 
So. Bostono Thomas Park 
aukštesniosios mokyklos sa
lėj. Kalbės ALT vicepirm. 
A. Olis iš Chicagos, Lietu
vos garbės konsulas adv. A. 
Šalna, Atstovų Rūmų naiys 
Thomas O’Neil. Meninę' 
dali atliks Bostono vyrų 
choras, vadovaujamas kom
pozitoriaus J. Gaidelio, ra
šytojas Stasys Santvaras, 
aktorė Aleksandra Gustai- 
tienė. Vėliavas Įneš Ste
pono Dariaus posto vetera
nai.

Kiekvienas lietuvis turė
tų jausti pareigą tame mi
nėjime dalyvauti.

Pagerbs J. Tumavičienę

PREZIDENTO 7 PANEŠIMAS DUODAM AS SPAUDAI BOSTONO VYRŲ CHORO 
KONCERTAS VAS. 27 D.

l :e. idemo spaudos sekretorius James Hagerty dalija 
prezidento pranešimą kongresui apie Formozos gynimą 
laikraštininkams. Savo pranešime prezidentas prašė 
kongresą duoti jam Įgaliojimą ginti Formozą nuo galimo 
bolševiku puolimo.

TARĖSI, KAIP PABERBĖ P. IR P.
ARTIMUI PADĖTI RAMANAUSKUS

Kodėl Nėra So. Bostone
Lietuviškų Plokštelių?

Gydytojas Narbutas
Gavo Darbą Milwaukee

Vasario 27 d. So. Boston 
High School salėje veiklu
sis vyrų choras, kūnam va
dovauja komp. J. Gaidelis, 
tęsdamas savo pradėtą tra
diciją, ruošia metinį kon
certą. '

Šiam koncertui choras 
kruopščiai ruošia naujų dai
nų repertuarą. Be choro 
koncerte dalyvauja Phila- 
delphijos operos solistė Su- 
zana Griška ir Vilniaus ope
ros solistas Stasys Liepas. Pe

Lietuvių laikomuose saliū- 
nuose muzikinės mašinos
neturi lietuviškų dainų ir 
muzikos rekordų (plokšte
lių). Kodėl lietuviai lan
kytojai nereikalauja, kad 
būtų parūpinta ir lietuviškų 
plokštelių?

Kas Nori Vykti j Floridą?

Vasario mėnesio pradžio- 
Charles Savickas iš Mat- 

|tapan vyksta su mašina i 
Pelno dalis skiriama Va-J Floridą. Jei kas nori vykti

salio 16 Gimnazijai šelpti, 
likusis pelnas skiriamas 
Bostono vyrų choro dainų 
plokštelėm išleisti.

Jauni ir seni dainos mė
gėjai kviečiami koncerte 
dalyvauti.

Brutenis L. Veitas.

kartu, prašom kreiptis i C. 
Savicką, 17 Wooddale Avė.,1 
Mattapan, Mass. Telefonas 
BL 8-3846.

Uolus Talkininkas

Sausio 27 d. buvo Balfo Sausio 29 cl. Dorchesterioi 
17 skyriaus narių visuotinas Lietuvių Klube buvo * pa-:

MOTERYS RENGIA
NAŠLIŲ BANKETĄ!

P. Bliumas uoliai renka 
jknygaą skautų rengiamai 
(skaityklai.

metinis susirinkimas, ku 
riam vadovavo M 
nienė.

Pranešimu
SLA 308 kuopa kovo 6 d.,Įveikia padarė pirm 

eilę metų velionis turėjo savo -? .oy va|
namuose, 484 
Bostone, rengia

užeigą senajam 
name, 253

“Keleivio”!,
Broadvvay, o na^’

mą nugriovus savo bizni 
perkėlė skersai gatvę i ant
rąjį Broachvay šoną. Ir per
sikėlęs į naują vietą, velio-j 
nis su “Keleiviu” palaikėj 
gerus kaimyniškus santv-J 
kius, pardavinėjo laikraštį,!

Pranas ir Pranė Ra-1
Michelso-manauskai (norwoodiečiai)'bas rengia

jų vedybinio gyvenimo 40.gerbimo banketą ši sekma 
apie valdybos metų sukakties proga. Prie’dieni, vasario 6 d. Dorches-'

gerbti

A. Mat- šeimininku ir

Dorchesterio Moterų Klu- 
vyrų našlių pa-

Stuclentai Rengia
Vakara Balandžio

šeimininkių terio L. A. Piliečių
L. T. SąjungosĮjoška, sekr. Yakauzas, ižd. gražiai papuoštų ir gar-’patalpose, 1810 Dorchester 

E. 4th St., So. jBričkus, o revizijos komisi- džiais valgiais ir gėrimais Avė. Pradžia 6 vai. vaka-L 
Jadvygos-jos pranešimą Keturakis.

Tumavičienės 40 metų veik-1 
los Susivienijime ir kitur 
pagerbimo pobūvį.

Žuvo Katauskas

Pernai iš Argentinos at
vykęs gyvulių gydytojas. 
Narbutas išlaikė reikalingus 
egzaminus ir gavo savo 
specialybės darbą Milwau- 
kee, Wis.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway
Atdara nuo y iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

ll DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SO 8-1320 

" g a; g

16

Balandžio 16 d. Bostono 
studentu skyrius reneria ido-

klubo *mų vakarą. Programoje 
dalis ir šokiai. Pra-

, -j - . išome kitu lietuviškųjų orga-stalų susėdo per ro. Maloniai kviečiami at- • • • \ vakara * nieko
Iš valdybos pranešimo 60 sukaktuvininkų draugu i silankyti ir našliai ir nenaš- nerenfftį

paaiškėjo, kad per praei- ir bičiulių. Pokyliui suma- jįai, visi maloniai praleisi- 
į tuosius metus viso labo su- niai, paįvairindamas gerai me laiką.
(rinkta $5,064.54 ir gana di- pritaikintomis “istorijomis”! po banketo bus išrinktas 
Įdėlis kiekis drabužių ir ava- vadovavo daktaras Kapo- našlių karalius, kuris turės 
Jlynės. Susirinkimas apy- čius. Kalbėjo :Brazaitienė,'teisę pats pasirinkti sau

apkrautų
Visų lauksime at

silankant pas studentus.
Bostono L. S. Sąjungos 
Skyriaus Valdyba.

Tel. AV 2-4026

Dr, John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti l'pham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

. . . , , Sausio 24 d. Henick
dažnai duodavo laikraščiui.,!,, dirhtnvėi <?m skalbimus ir visa laika buvo'XXiui buv
uolus jo skaitytojas. ^sužeistas Petras Katauskas,', Balto Centro direktorius nuška, Stukas, dr. Repšys,j

Vincą Balukonį teko ypač 39 metų, gyvenęs 2 Clif-'.P. Viščinis iš Brocktono pa- B. Balty, Alma Ramanaus-j_ Ikji malonaus pasimatymo "
eerai pažinti, kada i Amen- P1 Bostone: nu-!darė idomu nranešima anie kaitė. ISI sekmadieni.ford PI., So. Bostone;
ka pradėjo šauktis pagalbos
1 izvt 1 IX’* . . uuiu \ i<u 4 l'Zi rVAt 1 «

t I V 111 L I I I <11
V. .v t j-

nu-jdarė įdomų pranešimą apie kaitė. 
JJBalfo seimą ir Centro vai-- Čia

Reikalinga Slaugė
Reikalinga slaugė arba mo

teris, turinti patyrimą slaugyti 
senelius. Darbas 8 vai. nakti
mis. Kreiptis i Dr. D. Pilką 
South Bostone.

i?
Tada ir Vincas 

Balukonis gaudavo daugybę 
laiškų ir i visokius pagalbos 
prašymus stengdavosi atsi- 
lienti su pagalba, o ne tuš-j 
čiais žodžiais. Jis ne vienam* 
va padėjęs atvykti į šįl 
kraštą, o daugeliui atvyku
sių padėjo kurtis ir daryti 
pirmuosius žingsnius nauja
me krašte.

Vincas Balukonis priklau-

)S.

vežtas į ligoninę jis mirė.
To-.T.-in_L-n cnmonvmn rl vili’-. f! Vf i au: runiau »»«««
gai ir pažįstami surinko $25 gaiva
ir vietoje vainiko įteikė liū-'duiiuoja. Taip ir draugijų ~. r ?; . r -TV.'}

' 'centrai be gyvu skvriu ne. '-'gamzadj,,.,. jo va.dyoi-
mus sugebėjimus, jo drau-

darbuote- Ii 
ant silpnų kojų svir- Primine

fzeraO’---
veikla

seniau gyvenusieji 
sukaktuvininko 

įvairiose pažangiose

Rengėjos.
I

dinčiai našlei Helen.

Reformacija Lenkijoje

Šiuo klausimu buvęs Kro-;mu:s neslbijoti pareikšti 
kuvos universiteto prof.
Kot kalba vasario 2 d., 8Į 

Į vai. vakaro First Church 
Hale Chapel (64 Marlbo- 
rough St.. Bostone). Prof.

Penktą Kartą Ligoninėj

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADI O PROGRAMA 
WBMS. 1090 kilocyklų 

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

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 1, Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

Vii » • » ‘
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

4. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. SO 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

Roxbury, Mass.
Tel. PA 7-0402-34

Bernardas Lucas (iš Hart-Į 
mokėjimą sugy- ford, Conn.), dr. D. Pilkos' 
kitaip galvojan-’svainis, po antros operaci-

i • • ct’AiVcIo C'' nvnnv lirrnn:'

'•bus stiprūs. į ...
’ Skyriai turi žinoti, kas Šakumų.
Centte dedasi, jie gali ir tu-;!?1!1 * Camov liauni-.• hiais. dosnumą svarbiesiems Jos steihsta uainey ngom-Įn atsiliepti i venų o \ein.s-. . . . *

jai į visuomeniniams reikalams neJ-
jų savo nusistatymų, iš Viš> jt. Netrūko gražių žo- metus jis jau penkis 
činio išgirsta būtinų žinoti!**2™ 11 -° Pa,.‘t!o\ei. n

-i t jr bičiulių nuo-!
organizacijos c i ar-girdžius sveikinimus ir lin-

su

! tus gavo

paskutiniuosius 
kar- 

ligoni-atsigulti
dalykų, kurie gali padėti su-J } draugų

sč daugybei įvairių drau'ri-L. T . .. . T- ,
ju. Tarp kitu jis buvo'iriKot -vra, Lenk!!os ".Lietu-, 
l ietuviu Darbininkų Drau-vos lefoimacijos '
mjos 21 kuopos narys, pii-
klausė Sandarai ir ar tik ne 
17 kitokių organizacijų. Kai 
kurioms organizacijoms ve
lionis skirdavo nemažai lai
ko ii- ėjo įvairias renkamas 
pareigas

stiprinti 
bą.

. , Viščinio pranešimą papil- tuvininkai ir nuoširdžiai 
. . . žinovas, dė Michelsonienė, kuri sei- siems dėkojo.

daug apie tai rases. Paskai- me atstovavo ir šį skyrių. į .... ,____
Šiais metais numatyta su-' Fo vakarienės svečiai jau- dorių

dai- šil džius 
kėjimuc

sveikinimus 
atsakė abu

ir lin-' 
sukak-'/

ri-įvi
Keleivį” Užsakė Skautam; Tel. SO 8-2712 ari* BI 4-9013

Dr, J, C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
534 BROAI)WAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Virbalas iš Dorchesterio 
(užsakė “Keleivį,” jo kalen- 

ir “Darba” skautu RADIO PROGRAMA

Draugija. įrengti drabužių vajų. gegu-,ki°j nuotaikoj ilgai kas šne-'gkaityklai. Be to jis užsakė .. P10^raEn'4
Prieš atvvkdamas į Bos-j^jnę įr pokvli, o svarbiausia ^uc^avosL kas rate sukosi, “Keleivį” ir vienam Vokie-'!s ies ., . ’

toną prof. Kot atsiuntė lais-j,^ intis jtraUkti ko daugiau kas nuošalesnėj vietoj girkš- tijoje gyvenančiam tautie- i?clk1^’ 
iką prof. V. Biržiškai pa-jnariŲ šiu metu šūkis: noJ°- Ž-is. ' . «r,io,c «
reikšdamas norą pasimaty-

*-p> rencria Unitaru Istorijos

Velionio šeimai reiškiame «•. Mat- illos. 5e?!*ras Balfui.
Kiekviena šeima priklauso

mūsų užuojautą. musų praeities tyrinėjimo 
darbas.

iciui, kuris pats negali užsi- 
!mokėti. Administracija sius 
'“Keleivi” V. Šukiui. ’

SUŽEISTAS IN2.
V. SIRUTAVIČIUS Bolševikas iš Antro Galo

Sausio 19 d. darbe sun
kus krovinys nukrito jam
ant
ta.

I valdybą išrinkti šie as-i Muzikas Strolia Skrajoja
menys: pirm. A. ?>Iatjoška, --------
vicepirm. M. Michelsonienė,! Nelabai senai iš Kalifor- Viešnia iš New Jersey

Praeita sekmadieni Wor- Bričkus, fin. sekr.
tis, direktoriai—J. 
lauskas, Vilutis, Baika.

A. Andriulionis ir Jakutis, nijos grįžęs į Bostoną muzi 
sekr. V. Yakauzas. ižd. A.'kas J. Strolia. atrodo, vėli

1090 ki- 
veikia sekmadie

niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ii 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 Easi 
Broadvvay, So. Bostone 
Tel. SO 8-0489. Ten gau 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkin.

99eQeOOQQOO6iQiSiSOS00Qe00O6<

Tel. SO 8-2805 ' *
DAKTARAS

J, L. Pašakarnis
OPTOMETRISTASMūsų įstaigoje praeitą 

šeštadienį lankėsi Mrs. Rose 
iš Paterson. N. J. 

snia buvo užėjusi pas
Mmnai-.mus apleis. Prieš kun lai- . , 

AiiAa- Ką jis išvyko į Hondą pasi- v. 5 
Au-, dairvti. * --

Valandos:
Nuo

Seredomis:
Nao

9 ryto iki 7 vakaro 

9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay

Aušros Y7artų para-
kojų ir sutriuškino pire- P1!0? ^žnyčioj kunigas iš- 

drožė smarkų pamokslą. Pa
gal to kunigėlio mokslą 
pekloj smalą srėbs tie. kurie 
skaito “Keleivį.”

Vargšas tas kunigėlis. -Jis 
pamiršo gyvenąs 20-me am
žiuje. o ne viduramžiuose. 
Šiandien tokių pasakų ir 
vaikai nesibijo.

Bent dvi savaiti jis dai 
dirbti. Gydosi na

muose, 911 E. Broachvay, 
So. Bostone.

negalės

Inžiįmenu Pokyl iš

Yasario 5 d., 7 vai. vaka
ro L. T. Sąjungos namuose, 
484 E. 4th St.. So. Bostone 
Lietuvių Inžinierių - Archi
tektų Sąjungos Bostono sky
rius rengia šeimynini vaka
rą. kurio pelnas skiriamas 
studentams šelpti.

Užgavėnių Pokylis

International Institutas va
sario 4 d. rengia šaunu Už-

Batsiuvių Streiko Nebus

Sausio 30 d. būtų pradė
ję streikuoti apie 6.090 
Naujosios Anglijos batų 
fabrikų darbininku, jei uni
jos atstovams paskutinę va
landą nebūtų pavykę su 
darbdaviais susitarti. Dar
bininkai gaus 2 centų va 
landin’

sėjus, A. Vilėniškis. 
Revizijos komisija:

Stravinskienė, Keturakis 
J. Jankauskas.

K.

o is ten, yra žinių, 
jis jau spėjo ir Pietų Ame- mus p. Pernickienės lydima.
Tiką pasiekti, kur jam siūlą: Mrs. R. Adams buvo at- 

11 Jo profesijos darbą. Ar jis vykusi į Bostoną su ciukte-
|ten ir apsibus, nežinia. Gai- ria Amelija į savo pusbro- 

f entrui skyrius pernai pa- Ja būtų, kad jis Bostoną ap- lio Y’inco Balukonio laido
je istų. ‘ tuves.siuntė 83,600, o šis susirin

kimas nutarė iš turimų ka
soj $1,000 dar pasiųsti $800, 
pareiškus pageidavimą iš jų 
skirti: $400 Y'asario 16 d. 
gimnazijai ir po $200 vargo 
mokykloms ir seneliams, li
goniams šelpti. Ž-is.

Moterų Kortu Vakaras

Sandaros Moterų Klubas 
šeštadienį, vasario 5 d.,
7:30 vai. rengia kortu va
karą (vvhist-blitz party) 
Sandaros svetainėj, 124 F 

pnertą. 7 dienas-St., So. Bostone. Bus gra- 
gavėnių (Mardi Oras) po- atostogų ir geresnį drandi- žiu ir įdomių dovanų ir ska 
'kylį. mą ligos atveju ini arbatėlė. I.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Rohins Pond Kranto 

Main St.. East BrMgewater, Mass.. on Route 106
Skanūs .Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

šokiams groja 5 asmenų Eddic Martin orkestras trečiadie
niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgeuater 
855.

Sekmadieniais nuo I iki 8 vai. groja ir dainuoja 
“Singing S vi eet hearts” Kilį & Tev

Atsilankvk’t susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Povilas Lapė.ias Jr.. Petras Peldžius. Alfonsas Steckis

LIETUVIU MELODIJOJ“ 
VALANDA 

Populiariškoi Radio
Programo*

Sekmadienio rytais nuo T 
iki 11:30 iš stoties WHIL, 143' 
klc.

Biznio reikalais kreiptis j 
M. Plutą, 1422 Columbia Rd. 
So. Boston, tel. SO 8-3657; arb?

j St. Butkų. 28 Thelma Rd..
Dorchester. tel. AV 2-3531.

SOUTH BOSTON, MASS.

Ji

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadw<»y 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2182

VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo !r 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 
—mostis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Koin* už
kiekvieną numeri $1. Pini
gai, čekis ar monev orderis
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Maso.




